
Mistrzowie świata w Ergo Arenie
Ergo Arena będzie miejscem ligowych zmagań 
szczypiornistów gdańskiego Wybrzeża z Wisłą Or-
lenem Płock i mistrzem Polski Vive Tauron Kielce

GDAŃSK/SOPOT         BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK LOKALNY  —  WYDANIE: MARZEC 2015  —  NR WYDANIA: 3 (28) — ISSN: 2392-2877  —  WWW.PANORAMAFLASH.PL

Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się do przebudowy drogi 
wojewódzkiej Gdańsk – Kościerzyna. Paradoksalnie inwestycja może 
nie rozwiązać kłopotów komunikacyjnych, ale spowodować, że na 
węźle w Kowalach tworzyć się będą jeszcze większe korki.

W tym miejscu korki tworzą się 
regularnie. W godzinach szczytu, 
zjeżdżając z obwodnicy, za mistrzostwo 
świata uznać można włączenie się do 
ruchu w drogę wojewódzką nr 221.

Spółdzielnia jak kasa zapomogowa
Spora grupa osób nie płaci regularnie czynszów do 
spółdzielni mieszkaniowych. My sprawdziliśmy jak 
wygląda sytuacja w PSM „Przymorze” w Gdańsku. 

Protestują na Oruni Górnej 
Mieszkańcy protestują przeciwko budowie miesz-
kań przez dewelopera. Budynki mają stanąć po-
między ulicą Dywizji Wołyńskiej a Parkiem 
Oruńskim 

Na ratunek gdańskiemu hospicjum 
Fundacja Hospicyjna jest gdańską organizacją pożyt-
ku publicznego, promującą idee hospicyjne w społe-
czeństwie. Jej działania mają różnorodny charakter.
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LUDZIE LISTY PISZĄ

Osiedle bez komunikacji 
publicznej
Na obrzeżach Gdańska jak grzyby po deszczu wyrastają nowe osiedla mieszka-
niowe. Deweloperzy różnymi wybiegami zachęcają do skorzystania z ich oferty, 
ale często zapominają o sprawach przyziemnych, takich jak chociażby dostęp-
ność komunikacji publicznej. Tak jest na przykład w przypadku mieszkańców 
osiedla Nowy Horyzont.

– Na południu Gdańska po-
wstało duże osiedle miesz-
kaniowe Nowy Horyzont.  
W trakcie budowy jest następ-
ne – po drugiej stronie głów-
nej ulicy. Wielu mieszkańców 
korzysta z komunikacji auto-
busowej. Niestety autobus linii 
213, który kursuje wahadłowo 
Łostowice – Świętokrzyska 
oraz autobus linii 113, kończą 
jazdę na przystanku „Olim-
pijska”. Gdyby zbudowano 
następny przystanek przy cen-
trum handlowym ze sklepem 
„Stokrotka”, co wiąże się z wy-
dłużeniem trasy o około 200 
metrów, mieszkańcy osiedla 
dojeżdżaliby znacznie bliżej 
swoich mieszkań. Podobno 
problem polega na tym, że za 
przystankiem „Olimpijska” 
przebiega granica administra-
cyjna miasta Gdańska i zaczy-
na się gmina wiejska Pruszcz 
Gdański. Gmina wiejska nie 
jest zainteresowana budową 
przystanku, bo w tym kierun-
ku nie kursuje żaden autobus  
z Pruszcza Gdańskiego. 
Gdańsk natomiast nie intere-
suje się de facto swoimi miesz-
kańcami, którzy w większo-
ści pracują w Gdańsku i dla 
Gdańska. Oczywiście, cierpią 
na tym mieszkańcy – pisze 
Alicja Dopierała.
Sprawą zainteresowaliśmy 
oczywiście Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Gdańsku  
i Urząd Gminy Pruszcz Gdań-
ski. Niestety, na razie dobrych 
wiadomości nie mamy. 
– Osiedle Nowy Horyzont 
leży na terenie gminy Pruszcz 
Gdański, co oznacza, że jego 
mieszkańcy są mieszkańcami 
gminy Pruszcz Gdański, nie 

Gdańska. Zgodnie z Ustawą 
o samorządzie gminnym do 
zadań własnych gminy należy 
zapewnienie lokalnego trans-
portu zbiorowego. W tej spra-
wie należy rozmawiać z gminą 
Pruszcz Gdański – informuje 
nas Zygmunt Gołąb, rzecznik 
prasowy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku.
Swoje argumenty mają rów-
nież urzędnicy z Pruszcza 
Gdańskiego.
– Sprawę już wcześniej ana-
lizowaliśmy. Niestety, nie ma 
innej możliwości zawracania 
autobusu niż na przystanku 
„Olimpijska”, ponieważ jest 
tam rondo. Nie możemy prze-
cież pozwolić na manewry au-
tobusu między blokami – tłu-
maczy Magdalena Bielicka, 

rzecznik prasowy Urzędu 
Gminy Pruszcz Gdański.
Dodajmy przy okazji, że au-
tobusy gdańskiej komunikacji 
miejskiej kursują również do 
Jankowa Gdańskiego czy Ko-
wal w gminie Kolbudy. 
– Wszystkie przystanki musie-
liśmy wybudować z własnych 
środków. Gdańsk nie dołożył 
ani złotówki – mówi „Panora-
mie” Leszek Grombala, wójt 
gminy Kolbudy. 
Pomysłów na nowe osiedla nie 
brakuje, ale czasami zapomina 
się o potrzebach mieszkańców, 
takich jak chociażby dostęp do 
publicznej komunikacji. Nie 
wszyscy muszą przecież mieć 
samochody. Do sprawy jeszcze 
wrócimy.

Krzysztof Lubański

• 15 marca (niedziela), Mika Urbaniak, godz. 
20.00, klub Pokład, Aleja Jana Pawła II 11

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

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

• 22 marca (niedziela), Chillout Classic, godz. 
18.00, Miasto Aniołów, Gdańsk, ul. Chmiel-
na 26

• 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 Górsk-
iego 8

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

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

• 29 marca (niedziela), Dżem – koncert 
jubileuszowy, godz. 19.00, klub Atlantic w 
Gdyni, ul. 3 Maja 28

• 1 kwietnia (środa), Koncert Papieski, Kate-
dra Oliwska, godz. 19.30

• 8 kwietnia (środa), Thirty Seconds to Mars, 
Hala Ergo Arena

• 10 – 17 kwietnia, Gdański Festiwal Muzy-
czny

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

• 19 kwietnia (sobota), Nneka, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 22 kwietnia (środa), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Sala Koncer-
towa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 26 kwietnia (niedziela), Siesta Festiwal 
2015 – Charlote Dipenda, godz. 22.00, Par-
lament, Gdańsk, ul. św. Ducha 2

• 27 kwietnia (poniedziałek), Gala Piosenki 
Biesiadnej, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 1 – 3 maja, Sopocka Majówka 

• 17 maja (niedziela), PZU Maraton Gdańsk, 
AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 27 – 29 maja, Baltpiek: Targi Piekarstwa, 
Cukiernictwa i Lodziarstwa, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11

• 28 i 29 maja, mecz Ligi Światowej Polska – 
Rosja, Hala Ergo Arena

• 29 – 31 maja, Festiwal Sopot Top Trendy, 
Opera Leśna

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

• 1 – 4 lipca, Open’er Festival 2015, Lotnisko 
Kosakowo

• 9 – 12 lipca, Festiwal Teatrów Ulicznych 
 i Plenerowych FETA

Nasze kalendarium

 Mieszkańcy osiedla Nowy Horyzont chcieliby, aby autobusy linii 
113 jeździły dalej, niż tylko do przystanku „Olimpijska”
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W SKRÓCIE
SKARBÓWKA POD RĘKĄ
Do 20 kwietnia, w każdy poniedziałek od godz. 11.00 do 
17.00, pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdań-
sku urzędować będą na Oruni Górnej. Punkt obsługi podat-
nika zlokalizowany został w siedzibie Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe” (sala konferencyjna) przy ulicy Strzelców 
Karpackich 1. Tu właśnie przyjmowane są m.in. zeznania po-
datkowe za 2014 rok.

„ZIAJA” MECENASEM TEATRU
– Firma „Ziaja” została mecenasem Teatru Wybrzeże. Mece-
nat firmy będzie wsparciem dla bieżącej działalności naszego 
teatru, który przyznał przedsiębiorstwu tytuł Partnera Strate-
gicznego – informuje Grzegorz Kwiatkowski, rzecznik praso-
wy Teatru Wybrzeże.
Dodajmy, że firma „Ziaja” została założona w 1989 roku przez 
farmaceutów Aleksandrę i Zenona Ziaja, a zajmuje się pro-
dukcją farmaceutyków oraz wysokiej jakości kosmetyków pie-
lęgnacyjnych. Pierwszym produktem firmy „Ziaja” był natu-
ralny krem oliwkowy sprzedawany z powodzeniem do dziś. 
Obecnie oferta obejmuje ponad 900 pozycji preparatów przy-
jaznych dla skóry i środowiska, nie testowanych na zwierzę-
tach, w których do niezbędnego minimum ograniczono za-
wartość konserwantów.

MILIONY NA GDAŃSKĄ KULTURĘ 
Miejskie instytucje kultury w Gdańsku otrzymały w tym roku 
osiemnaście grantów ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Łączna kwota dofinansowania to ponad 2,3 
mln zł. W sumie kwota ministerialnego dofinansowania dla 
wszystkich instytucji kultury oraz imprez w Gdańsku to 6,3 
mln zł. 

OPERACJA „LIPA”
W połowie lutego rozpoczął się drugi etap cięć lip rosnących 
przy ul. Narutowicza w Gdańsku. Wszystko po to, żeby przy-
wrócić im historyczny charakter.
– Drzew przy Narutowicza jest łącznie 79. Cała operacja za-
częła się rok temu – pod koniec kwietnia. Rozpoczął się wtedy, 
rozłożony na trzy lata, proces przywracania zielonemu szpale-
rowi drzew ich historycznego kształtu. Ostatni raz lipy w taki 
sposób prowadzone były w tym miejscu przed II wojną świato-
wą – mówi Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg i Zieleni w Gdańsku.

POMÓŻ POGORZELCOM 
– W związku z pożarem domu w miejscowości Osice w gmi-
nie Suchy Dąb, prosimy o pomoc dla pogorzelców. Prosimy  
o pomoc wszystkich, którzy mają możliwość udzielenia wspar-
cia w postaci finansowej lub materiałów budowlanych – prosi 
Barbara Kamińska, wójt gminy Suchy Dąb.
Osoby, które chciałyby pomóc pogorzelcom mogą kontaktować 
się telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Suchym Dębie, tel. 58 682 86 82. Dla tych, którzy chcieliby 
wpłacić pieniądze, podajemy numer specjalnego konta.
Subkonto z przeznaczeniem dla pogorzelców: Kółko Rolni-
cze, Koło Gospodyń Wiejskich w Osicach 16 8337 0001 0001 
2973 2000 0020.

SOPOT GOTOWY NA PRZYJĘCIE UKRAIŃCÓW
– Sopot jest gotowy przyjąć na stałe z terenów wschodniej 
Ukrainy jedną, wielodzietną rodzinę polskiego pochodzenia  
z co najmniej trójką dzieci – zadeklarował Jacek Karnow-
ski, prezydent Sopotu w odpowiedzi na apel wojewody 
pomorskiego. 
Pod koniec stycznia wojewoda zwrócił się do samorządów  
z prośbą o wskazania, które gminy są w stanie wziąć na siebie 
ciężar pomocy Polakom, którzy zmuszeni byli uciec z ogarnię-
tego wojną Doniecka i Ługańska.
Miasto może niezwłocznie przekazać rodzinie dwupokojowe 
mieszkanie o powierzchni 66 m², zlokalizowane w centrum 
Sopotu. 
– To nasz obowiązek względem rodaków. Nie zależy nam na 
konkretnym wykształceniu czy doświadczeniu zawodowym 
rodziców, ważne by była to rodzina wielodzietna, która chce 
na stałe osiąść w Polsce. Damy mieszkanie, otoczymy opie-
ką psychologiczną i socjalną, pomożemy w znalezieniu pracy. 
Tyle możemy zrobić – tłumaczy Jacek Karnowski.

(GR)

CO Z WĘZŁEM W KOWALACH?

Zatkana arteria,  
a może być gorzej
Zarząd Dróg Wojewódzkich przymierza się do przebudowy drogi wojewódzkiej 
Gdańsk – Kościerzyna. Paradoksalnie inwestycja może nie rozwiązać kłopotów 
komunikacyjnych, ale spowodować, że na węźle w Kowalach tworzyć się będą 
jeszcze większe korki.

Droga wojewódzka 221 za-
czyna się na Oruni skrzyżo-
waniem Traktu św. Wojciecha  
z ul. Podmiejską, gdzie odbija 
w kierunku obwodnicy przez 
ul. Małomiejską i Świętokrzy-
ską dochodzi do granicy Gdań-
ska. Kolejny odcinek o długości 
ponad 1 km sprawia, że droga 
wojewódzka nr 221 łączy się 
z Obwodnicą Trójmiasta na 
węźle w Kowalach, który znaj-
duje się już w gminie Kolbudy. 
I to właśnie jego rozbudowa 
jest kluczowa. Węzeł Kowale 
na Obwodnicy Trójmiasta nie 
jest dokończony i nie wiadomo, 
czy kiedykolwiek się to stanie.
– Otrzymaliśmy informację, że 
Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w ramach inwestycji zapro-
jektował po dwa pasy w oba 
kierunki. Jest to dobra wiado-
mość, ale pamiętajmy, że cztery 
pasy wbijają nam się w most o 
tej samej szerokości, a Gdańsk 
też nie zamierza przebudować 
na razie ulicy Świętokrzyskiej. 
Według wszelkich znaków na 
ziemi i niebie, najpierw roz-
budowana będzie Nowa Po-
litechniczna, a na dalszy plan 
spadnie Nowa Świętokrzyska. 
Podejrzewam też, że nie będzie 
dokończony węzeł Kowale, co 
może spowodować korki na 
Obwodnicy Trójmiasta – mówi 
„Panoramie” Marek Goliński, 
wicewójt gminy Kolbudy.
W tym miejscu korki tworzą 
się regularnie. W godzinach 
szczytu, zjeżdżając z obwod-
nicy, za mistrzostwo świata 

uznać można włączenie się do 
ruchu w drogę wojewódzką nr 
221.
– Problem rozwiązałyby dwie 
brakujące „kończynki”. Po 
przebudowie drogi wojewódz-
kiej problem będzie jeszcze 
większy – podkreśla wójt gmi-
ny Kolbudy Leszek Grombala.
W ostatnim czasie ruch na dro-
dze wojewódzkiej stał się więk-
szy, ponieważ powstała droga 
łącząca Borkowo z osiedlem 
Olimp i wielu kierowców jeź-
dzi właśnie tędy, chcąc skrócić 
sobie drogę.
– W Kowalach budować bę-
dziemy również szkołę,  
w której uczyć się będzie wielu 

uczniów. To też zwiększy natę-
żenie ruchu w Kowalach. Jeżeli 
nie zostaną wykonane odpo-
wiednie inwestycje, to miej-
scowość zostanie zablokowana,  
a na to nie możemy sobie po-
zwolić – mówi Marek Goliński.
Wydaje się mało prawdopo-
dobne, aby w najbliższym cza-
sie Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad zajęła 
się budową pozostałych zjaz-
dów na węźle w Kowalach. 
GDDKiA ma bowiem na gło-
wie dwa inne, poważne przed-
sięwzięcia: przebudowę trasy 
S7 oraz budowę Obwodnicy 
Metropolitalnej. Po zakoń-
czeniu tej drugiej „generalna” 

może przekazać zarządzanie 
Obwodnicą Trójmiasta Za-
rządowi Dróg Wojewódzkich  
i w ten sposób pozbędzie się 
niewygodnego tematu, jakim 
jest w tej chwili niedokończony 
węzeł w Kowalach. Próbowali-
śmy dowiedzieć się, czy GDD-
KiA ma w planach inwestycję 
w Kowalach, ale do momentu 
zamknięcia tego wydania ga-
zety nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi od rzecznika prasowy 
GDDKiA w Gdańsku, dlatego 
też do tematu wrócimy w kolej-
nym wydaniu „Panoramy”.

Krzysztof Lubański

  Węzeł w Kowalach nie jest dokończony i wszystko wskazuje na to, że nieprędko się 
tego doczekamy
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SĄ ZMIANY

Nowy dowód osobisty
Od 1 marca obowiązuje nowy 
wzór dowodu osobistego ob-
sługiwany przez nowy System 
Rejestrów Państwowych.
– Co nowego będzie zawierać 
dowód osobisty? Pojawi się 
szereg nowych zabezpieczeń, 
m.in. dwukrotnie powtórzone 
zdjęcie posiadacza, mikrodru-
ki, tłoczenia i specjalne farby. 
Dzięki temu znacznie trud-
niej będzie go sfałszować. Na 
dowodzie znajdą się informa-
cje o polskim obywatelstwie 
i opisy pól po angielsku – in-
formuje Małgorzata Woźniak, 

rzecznik prasowy Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.
To jednak nie wszystko. Znik-
nie adres zameldowania. Dzię-
ki temu, przy każdej zmianie 
meldunku nie trzeba będzie 
wymieniać dowodu. 
– Nie będzie także informacji  
o kolorze oczu i wzroście ani 
skanu podpisu posiadacza. 
Zrezygnowano ze wszelkich 
danych, które nie są niezbęd-
ne albo polegają na subiek-
tywnej ocenie obywatela lub 
urzędnika. Z kolei fotografia, 
która będzie wykorzystywana 

w dowodzie osobistym będzie 
taka sama jak ta, która obowią-
zuje w paszportach – tłumaczy 
Małgorzata Woźniak.
Dodajmy, że zdjęcie dołączo-
ne do wniosku powinno być 
wykonane nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku. Dowód będzie 
można wyrobić w najbliższym 
urzędzie gminy, niezależnie od 
meldunku. 
– Dotychczas mogliśmy to 
zrobić tylko w urzędzie wła-
ściwym dla naszego miejsca 
zameldowania. Nasz nowy 

dokument odbierzemy w tym 
samym urzędzie, w którym 
złożyliśmy wniosek. Co wię-
cej, wniosek złożymy na no-
wym, bardziej przejrzystym 
dokumencie. Dotychczasowe 
dowody osobiste zachowają 
ważność do upływu terminów 
w nich określonych. Nie bę-
dzie zatem konieczności wy-
miany dokumentów – zapew-
nia rzecznik ministerstwa.

(GR)
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GŁOSUJEMY DO 20 MARCA

Wybiorą lokalizację schroniska w Sopocie 
Jeszcze do 20 marca potrwa głosowanie, w którym mieszkańcy Sopotu zdecydują o lokalizacji nowego schroniska dla 
bezpańskich zwierząt. Głosowanie zostało poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, którzy także zgłaszali ewen-
tualne lokalizacje schroniska.

REKLAMA

– Propozycje były konsultowa-
ne m.in. z Lasami Państwo-
wymi, Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska w Gdań-
sku czy Towarzystwem Opieki 
nad Zwierzętami – informuje 
Anna Dyksińska z sopockie-
go urzędu miasta. – Wpłynę-
ło wiele propozycji, niektóre 
z nich powielały się. Z nade-
słanych propozycji wyodręb-
niono 15. Tylko jedna, tzw. 
Wąwóz Lucjana, spełniała wa-
runki lokalizacji dla tego typu 
obiektów i została włączona do 
listy miejsc, na które można 
głosować. 
Wąwóz Lucjana znajduje 
się przy ul. Malczewskiego 
po przeciwnej stronie drogi 
względem osiedla Brodwino. 
Jest to obszerny teren umożli-
wiający lokalizację schroniska 
(ok. 170 m od budynków), od-
dzielony od nich wzgórzem.
– Lokalizacja ta jest bardzo 
zbliżona do wcześniej zapro-
ponowanej przez Wydział 
Architektury i Urbanistyki.  

W związku z tym została ona 
dołączona do głosowania na 
zasadzie wariantów usytuowa-
nia schroniska w danej lokali-
zacji – dodaje Anna Dyksińska.
Poza tym głosować można na 
inne lokalizacje schroniska: 
– przy ul. Malczewskiego, po 
przeciwnej stronie niż cmen-
tarz komunalny, na wysokości 
ostatniego wjazdu na cmentarz 
komunalny,
– przy ul. Malczewskiego, 
po zachodniej stronie osiedla 
Brodwino,
– przy ul. 23 Marca, położona 
na północny zachód od osiedla 
Przylesie za „kompostownią”.
Wybrana w głosowaniu lokali-
zacja zostanie poddana proce-
durze uchwalania planu miej-
scowego, wynikającej z obo-
wiązujących przepisów.
– Pozostawienie schroniska  
w obecnym miejscu nie wcho-
dzi w rachubę. Przypomnę, że 
obiekt przy ul. 1 Maja powstał 
w 1963 roku, kiedy nie obowią-
zywały żadne przepisy, które 

regulowałyby kwestię jego po-
łożenia. Wielokrotne kontro-
le weterynaryjne wskazują na 
pilną konieczność dostoso-
wania warunków panujących  
w schronisku do wymogów sa-
nitarnych. Spełnienie tych wy-
mogów nie jest jednak możli-
we bez przebudowy i moderni-
zacji schroniska, co ze wzglę-
du na przepisy prawne nie jest 
możliwe – tłumaczy Anna 
Dyksińska. 
Głosować można do 20 marca, 
a swój głos oddać może każ-
dy mieszkaniec Sopotu, któ-
ry ukończył 16 lat. Można to 
uczynić przez internet na stro-
nie www.miasto.sopot.pl albo 
też metodą tradycyjną, wrzu-
cając kartę do głosowania do 
urny w Urzędzie Miasta Sopot 
oraz we wszystkich filiach bi-
blioteki miejskiej.
– Wypełniając ankietę, wy-
bieramy jedną z trzech loka-
lizacji. Aby głos był ważny, 
należy zaznaczyć tylko jed-
ną odpowiedź. Dodatkowo 

osoby, które wybiorą lokaliza-
cję nr 1 mogą doprecyzować, 
gdzie chciałyby umiejscowić 
schronisko.
Aby głos był ważny, karta do 

głosowania musi być czytel-
nie podpisana imieniem i na-
zwiskiem oraz adresem za-
mieszkania głosującego. Od-
powiedź na pytanie 2. nie jest 

obowiązkowa i nie ma wpływu 
na ważność głosu – objaśnia 
Anna Dyksińska.

(KL)

 Mieszkańcy Sopotu zdecydują, gdzie powstanie nowe schronisko dla zwierząt

MIEJSC NIE ZABRAKNIE

Rekrutacja do przedszkoli
– W Sopocie funkcjonuje 7 
przedszkoli publicznych, któ-
re gwarantują 730 miejsc i 4 
przedszkola niepubliczne ze 
150 miejscami dla dzieci. Dla 
4- i 5-latków planujemy łącz-
nie ok. 500 miejsc w sopoc-
kich przedszkolach – infor-
muje Anna Dyksińska z Biura 
Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta Sopot.
Joanna Cichocka-Gula, wi-
ceprezydent Sopotu deklaru-
je, że podobnie jak w latach 
ubiegłych, w sopockich pla-
cówkach będzie wystarczająca 
liczba miejsc przewidywanych 
dla wszystkich dzieci w wieku 
3 – 5 lat.
– Deklaracje rodziców  
o kontynuowaniu uczęszcza-
nia dziecka do przedszkola w 
przyszłym roku szkolnym bę-
dzie można składać od 9 do 
16 marca. Zapisy dzieci nowo 
przyjętych będą odbywały się 

od 16 marca do 17 kwietnia, 
a listy dzieci przyjętych zo-
staną podane do wiadomości 
27 kwietnia o godz. 12.00 – 
informuje Anna Dyksińska, 
która dodaje, że w Sopocie 
obowiązuje rekrutacja stan-
dardowa, a więc papierowa. – 
Rodzice składają formularze 
zgłoszeniowe bezpośrednio 
do jednego wybranego przed-
szkola, zaznaczając jednocze-
śnie według własnej preferen-
cji maksymalnie 3 placówki 
– wyjaśnia.
Kryteria naboru z I etapu wy-
nikają z ustawy o systemie 
oświaty. Natomiast podczas 
II etapu zastosowane zostaną 
kryteria, które określone są  
w uchwale przyjętej przez so-
pockich radnych, a znaleźć je 
można na stronie sopockiego 
magistratu.

(GR)

SPOTKANIE Z AKTOREM

Kazimierz Kaczor w Sopocie
Nie od dziś informuje-
my o charytatywnej akcji 
„Serca Gwiazd”. Spotka-
nia ze znanymi artysta-
mi odbywają się w Sopocie.  
W marcu, poza Magdaleną 
Cielecką, na apel organizatora 

spotkań Przemka Szaliń-
skiego odpowiedział także 
Kazimierz Kaczor. Spotka-
nie z aktorem zaplanowano 
na 20 marca na godz. 15.00  
w Zatoce Sztuki.

(GR)

WYSTAWA

Galopem do 
muzeum
W związku z organizacją wy-
stawy „Galopem”, która to-
warzyszyć będzie CSIO***** 
na hipodromie – jednemu  
z najbardziej prestiżowych 
wydarzeń tego roku w Sopo-
cie – Muzeum Sopotu ape-
luje do mieszkańców i przy-
jaciół miasta, by użyczyli 
swoich konnych pamiątek: 
eksponatów, fotografii, do-
kumentów czy filmów zwią-
zanych z motywem konia lub 
hipodromem. 
Projekt koordynowany i pro-
wadzony przez Muzeum 
Sopotu, dotyczący historii 
hipodromu podsumuje wy-
stawa, która odbędzie się 5 
czerwca, podczas CSIO***** 
(4-7 czerwca). Pracownicy 
muzeum zachęcają wszyst-
kich mieszkańców i przyja-
ciół miasta, by użyczyli swo-
ich fotografii, filmów czy 
przedmiotów, które związa-
ne są z motywem koni i ich 
wspomnieniami z wizyt na 
hipodromie.
Za zbieranie eksponatów 
odpowiedzialna jest Anna 
Wesołowska-Owcza rska , 
a.owczarska@muzeumsopo-
tu.pl, Muzeum Sopotu, tel. 
58 551 22 66. 

(JM)
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NIE ODPUSZCZAJĄ DŁUŻNIKOM

Spółdzielnia mieszkaniowa jak 
kasa zapomogowo-pożyczkowa
Analitycy finansowi często dostarczają nam informacje o zadłużeniach Polaków. Niestety, nie dotyczą one tylko banków 
czy instytucji finansowych, które udzielają pożyczek i kredytów. Spora grupa osób nie płaci regularnie czynszów do spół-
dzielni mieszkaniowych. My sprawdziliśmy jak wygląda sytuacja w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.

Na terenie PSM „Przymorze” 
działają cztery administracje  
i w każdej mieszkańcy zalegają 
z płatnościami. 

DŁUŻNICY SPŁACILI PONAD 
200 TYS. 
– W 2014 roku wysokość za-
dłużenia mieszkańców spadła 
o 220 tysięcy złotych – infor-
muje Andrzej Narkiewicz, 
kierownik Administracji nr 4 
PSM „Przymorze”. – W po-
równaniu z latami poprzedni-
mi jest to dość znacząca kwota, 
ponieważ wcześniej zadłużenie 
pozostawało na tym samym 
poziomie, minimalnie spada-
ło, ale zdarzało się też, że ro-
sło. W strukturze zobowiązań 
czynszowych jednomiesięczne 
zaległości stanowiły 24 proc., 
a powyżej 5 miesięcy 61 proc.
W ubiegłym roku na spotkanie 
z komisją mieszkaniową zapro-
szono 271 dłużników, a zjawiło 
się 65 osób. Z kolei następnych 
60 osób złożyło zobowiązania 
o uregulowaniu zadłużenia, 
co w sumie przyniosło ok. 120 
tys. zł.
– Jeżeli nie skutkują rozmo-
wy, wtedy uruchamiamy pro-
ces związany z wykluczeniem 
członkostwa, a następnie 

egzekwowaniem należności 
poprzez kierowanie spraw do 
sądu o wykonania nakazów 
płatniczych. Gdy także to nie 
skutkuje wykonywane są pro-
cedury komornicze zmierzające 
do licytacji mieszkań o charak-
terze własnościowym, a loka-
torskim – procesie o eksmisję – 
tłumaczy Andrzej Narkiewicz. 
– W 2014 roku z grona człon-
ków naszej spółdzielni wyklu-
czono 5 osób, a do sądu skiero-
wano 70 spraw na kwotę łączną 
585 tysięcy złotych. Poza tym 
skierowano do sądu 4 sprawy  
o eksmisję. 
Największym „dłużnikiem” 
na „czwórce” jest budynek 
przy ul. Dąbrowszczaków 30, 
a najmniejszym Chłopska 12. 
Rozkładając całość zadłużenia 
na wszystkich członków AO4 
wynika, że na jednego członka 
spółdzielni w tej administracji 
przypada 139 zł długu.

OPIESZAŁOŚĆ URZĘDNI-
KÓW
Stanisław Kołaciński, kie-
rownik Administracji Osie-
dla nr 3 PSM „Przymorze” 
mówi wprost, że mieszkańcy 
traktują spółdzielnię jak kasę 
zapomogowo-pożyczkową.

– W spółdzielni odsetki są 
znacznie mniejsze niż w banku, 
dlatego mieszkańcy nie pła-
cą czynszu – mówi Stanisław 
Kołaciński. – Na koniec roku 
wskaźnik zadłużenia w sto-
sunku do września 2014 wzrósł  
w naszym przypadku o 0,3 
proc. Jest to efekt rozliczenia 
wody i tym samym wzrostu 
wysokości zadłużenia jedno-
miesięcznego. Za to zmniej-
szyły się długi, które mają co 
najmniej 4 miesiące. General-
nie zadłużenie na koniec 2014 
roku było mniejsze niż rok 
wcześniej.
Procedura ściągania należno-
ści jest w całej spółdzielni taka 
sama. Na terenie „trójki” sąd 
wydał nakaz eksmisji, ale spół-
dzielnia nie może wystawić 
mieszkania na licytację.
– Eksmisję wykonano 3 mie-
siące temu i od tego czasu 
miejscy urzędnicy nie wymel-
dowali jednej osoby. Jak długo 
trwać mogą takie procedury? 
Przez opieszałość magistratu 
nie możemy odzyskać 36 ty-
sięcy złotych – mówi poiryto-
wany Stanisław Kołaciński. – 
W tym roku planujemy drugą 
eksmisję, ale gdański magistrat 
już od 2 lat nie może znaleźć 
dla rodziny z trojgiem dzieci 
lokalu zastępczego. Urzędnicy 
tłumaczą, że rodzina nie speł-
nia określonych wymogów.  
W takim razie mają oni trafić 
do przytułku dla bezdomnych? 
Jeżeli rodzina nie spełnia wy-
mogów formalnych, to chociaż 
ze zwykłej, ludzkiej przyzwo-
itości czy względów humani-
tarnych – ze względu na małe 
dzieci – można było przydzie-
lić lokal zastępczy. Nie ro-
zumiem polityki gdańskich 
urzędników.

DŁUŻNICY OGRANICZAJĄ 
MOŻLIWOŚCI SPÓŁDZIELNI 
Administracja Osiedla nr 1 
jest największą jednostką za-
rządzającą w strukturach PSM 
„Przymorze” – zarządza 36 
budynkami mieszkalnymi,  
w których zamieszkuje ponad 
8 tysięcy osób zameldowanych. 
– Zmorą i największym proble-
mem są zaległości czynszowe. 
Ich wysokość osiągnęła swo-
je apogeum pod koniec roku 
2013, zbliżając się do niebez-
piecznej granicy 2 milionów 
złotych. Spotęgowanie na-
szych działań doprowadziło 

do spadku zobowiązań do 1,6 
miliona złotych na koniec 2014 
roku. Zadłużenia powyżej 5 
miesięcy spadły z 1,3 do 1,09 
mln zł. Suma zadłużenia 35 
osób, których dług przekra-
cza 10 tys. zł wynosi 670 tys. 
zł. Te osoby będą w pierwszej 
kolejności eksmitowane na 
podstawie już wystawionych 
sądowych nakazów eksmisji,  
a opuszczone mieszkania będą 
zlicytowane przez komornika 
lub sprzedane w drodze prze-
targu przez spółdzielnię – in-
formuje Stanisław Prus, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 1. 
Prawie pewne są eksmisje 
dwóch byłych członków Spół-
dzielni, zalegających z opłata-
mi od ponad 20 lat. W sądzie 
prowadzonych jest 158 następ-
nych spraw o zapłatę od osób 
zajmujących lokale mieszkalne. 
– Tak wysokie zaległości 
czynszowe zmuszają nas do 
ograniczania kosztów, na któ-
re mamy wpływ, np. ograni-
czenia zakupów wyposażenia 
osiedla w ławki, kosze na śmie-
ci, wyposażenia placów zabaw 
oraz ograniczenia nakładów 
na remonty – mówi Stanisław 
Prus. – Bardzo wymiernym 
sposobem na obniżenie zo-
bowiązań było wybudowanie 
nowych altan śmietnikowych, 
zamknięcie zsypów i przy-
stąpienie wszystkich miesz-
kańców do segregacji śmieci.  
W planie na rok 2015 działa-
nia te obniżyły zobowiązania 
o 0,5 mln złotych. Ponadto 
od kilku lat czynimy starania 
o obniżenie kosztów ogrze-
wania części osiedla poprzez 
likwidację zbiorczych węzłów 
CO-CWU. 

Opłaty nakładane na odbior-
ców stają się społecznie nieak-
ceptowalne z uwagi na wyso-
kość cen i stawek opłat dla od-
biorców korzystających z wę-
złów zbiorczych, małe możli-
wości bezpośredniego wpływu 
odbiorcy na ilość dostarczane-
go ciepła oraz wysokie koszty 
dodatkowe, które są poza kon-
trolą odbiorcy. Rocznie opłaty 
za dostarczanie ciepła wynoszą 
ok. 10 mln zł. 
– W strukturze opłat czynszo-
wych opłaty za ogrzewanie  
i podgrzanie ciepłej wody sta-
nowią ok. 40 proc. kosztów. 
Jest więc o co się starać. Zbliża-
jące się zebrania Grup Człon-
kowskich powinny wywołać 
dyskusję i dać odpowiedź na 
dalsze działania administracji 
osiedla i organów samorządo-
wych w tym zakresie – dodaje 
kierownik Prus.

DZIECI SPŁACAJĄ DŁUG 
RODZICÓW
Zadłużenie w Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymo-
rze” na koniec 2014 roku wy-
nosiło 3,2 proc. Nie stwarza to 
jednak żadnego zagrożenia za-
chwiania płynności finansowej 
spółdzielni.
– Nie jesteśmy krwiożerczym 
tworem, który na siłę w jeden 
dzień chce odzyskać wszyst-
kie pieniądze. Staramy się tak 
rozmawiać z dłużnikami, aby 
przynajmniej w ratach regu-
lowali swoje zobowiązania 
– mówi Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”. – W niektórych 
sytuacjach trzeba być jednak 
bezwzględnym. W roku ubie-
głym doszło dla przykładu do 

jednej eksmisji, a przygotowy-
wana jest kolejna. Są to jednak 
wyjątkowe przypadki. Właści-
ciele takich mieszkań nie dość, 
że nie płacą czynszu, to jeszcze 
zakłócają spokój innym loka-
torom, urządzając na przykład 
alkoholowe libacje. Zdarzały 
się przypadki, że mieszkania 
przekształcane były w pijackie 
meliny.
Od kilku lat windykacją dłu-
gów zajmuje się osoba spe-
cjalnie zatrudniona do ścią-
gania należności od dłużni-
ków. Eksmisji nie odnotowuje 
zbyt dużo, ponieważ jest coraz 
mniej mieszkań lokatorskich.
– Wysokość opłat rośnie,  
a zadłużenie wobec spółdzielni 
spada, z czego możemy się tyl-
ko cieszyć – dodaje Aleksan-
dra Dylicka, główna księgowa 
AO2 PSM „Przymorze”. – Lu-
dzie nie płacą z różnych przy-
czyn. Są osoby, które przybra-
ły taką politykę i dopiero kie-
dy otrzymują pozew sądowy, 
spłacają większość zadłużenia. 
Największy problem mamy ze 
zobowiązaniami, które mają co 
najmniej 5 miesięcy, ponieważ 
są one trudne do ściągnięcia.
W tym roku zadłużenie po-
nownie spadnie, ponieważ nie-
bawem na licytację wystawio-
ne będzie kolejne mieszkanie,  
z którego lokatorzy zostali eks-
mitowani za nieuregulowane 
zobowiązania.
– W tym wszystkim są też  
i pozytywne oddźwięki. Mieli-
śmy przypadki, że dzieci, które 
przejęły po rodzicach zadłużo-
ne mieszkania, zaczęły regulo-
wać niespłacone zobowiązania 
– mówi Aleksandra Dylicka.

Krzysztof Lubański

  Niektórzy mieszkańcy Przymorza traktują miejscową spółdzielnię jak dobry bank, 
który kredytuje ich życie

OGŁOSZENIE
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NOWY UKŁAD DROGOWY

Utrudnienia w centrum 
Sopotu
Przez kilka miesięcy mieszkańcy Sopotu będą mieli utrud-
nione warunki jazdy po kurorcie. Inaczej kursować będzie 
także komunikacja publiczna. Zmiany te są spowodowane 
budową nowego układu drogowego w sąsiedztwie kom-
pleksu handlowo-usługowego Sopot Centrum.

– Za kilka miesięcy, miesz-
kańcy Sopotu i turyści będą 
mogli skorzystać z nowego, 
funkcjonalnego i nowoczesne-
go kompleksu handlowo-usłu-
gowego Sopot Centrum wraz 
z centrum obsługi pasażerów. 
W wyniku inwestycji powstaje 
także hotel i nowa przestrzeń 
publiczna z placami, strefą zie-
leni i odpoczynku oraz układ 
drogowy, a także miejsca po-
stojowe podziemne i naziem-
ne – mówi Anna Dyksińska  
z sopockiego magistratu.
Przebudowa układu drogo-
wego rozpoczęła się 2 marca 
i potrwa do połowy czerwca. 
W trakcie przebudowy układu 
drogowego części ulic: Podjazd 
–Kościuszki – Chopina zosta-
ną wyłączone z ruchu dla auto-
busów komunikacji miejskiej.
– Prace wraz ze stosownymi 
odbiorami powinny zakończyć 
się do 15 czerwca. Koszty prze-
budowy układu drogowego  
w pełni pokrywa inwestor kom-
pleksu, a więc spółka Bałtycka 
Grupa Inwestycyjna – dodaje 
Anna Dyksińska. – Przepra-
szamy za możliwe niedogod-
ności i utrudnienia. W mieście 
pojawiły się znaki drogowe 

informujące o zmianie organi-
zacji ruchu. Uprzejmie prosi-
my wszystkich użytkowników  
o bezwzględne podporządkowa-
nie się zaleceniom na znakach.
Szczegółowe informacje 

dotyczące remontu znajdu-
ją się na stronie www.sopot.pl  
w zakładce: Zmiana Organiza-
cji Ruchu.

(GR)

  Ruszyła przebudowa układu drogowego w centrum Sopotu
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GITARA DO WYGRANIA

Różne gatunki na jednym koncercie
– „FusionFest 2015” to pierw-
szy tego typu festiwal w Polsce. 
Łączy ze sobą wiele gatunków 
muzycznych, gromadząc w jed-
nym miejscu fanów o różnych 
gustach muzycznych. W pią-
tek 20 marca, na jednej scenie  

w Ergo Arenie wystąpią: Ka-
tatonia, Dead by April, De-
motional, Coma, Chassis, Pro-
ghma-c i Sounds like the End 
of The World. Gośćmi specjal-
nymi imprezy będą Grzegorz 
Hyży – zdobywca złotej płyty 

oraz Mrozu – informuje Bar-
tosz Tobiański, rzecznik praso-
wy Ergo Areny.
Idea „FusionFest 2015” po-
wstała w Trójmieście i tutaj 
też się rozpocznie, a następnie 
zmierza w kierunku Sztokhol-
mu, Londynu, Berlina, Kopen-
hagi oraz Oslo. 
– Śmiałe połączenie i nietu-
zinkowość stylów muzycznych 
obecnych na „FusionFest 2015” 
gwarantuje niezapomniane do-
znania. Wśród uczestników 
wydarzenia, którzy zakupią 
bilet, zostanie rozlosowana gi-
tara firmy Mayones sygnowana 
festiwalem „FusionFest 2015”  
o wartości blisko 10000 złotych 
– dodaje Bartosz Tobiański. 
Dodajmy tylko, że początek fe-
stiwalu zaplanowano na godz. 
17.00, a bilety można nabyć 
w kasie nr 3 trójmiejskiej hali 
oraz salonach Empik, sieciach 
sklepów Saturn, Mediamarkt  
i na Eventim.pl.

(GR) Na festiwalu zagra m.in. Coma
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POBUDZALI TWÓRCZE DZIAŁANIE

Wystawa prac 
przedszkolaków
Przedszkole Niepubliczne „Parkowe Wzgórze” na Oruni 
Górnej aktywnie działa w lokalnym środowisku. Tuż przed 
końcem karnawału w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” zorganizowano wystawę, na którą złożyły się 
prace plastyczne dzieci i ich rodziców.

– Wystawa była swego rodza-
ju podsumowaniem okresowej 
pracy, dokonującej ewaluacji 
wewnętrznej, wykorzystując 
przy tym zasoby przedszkola 
oraz środowiska lokalnego na 
rzecz wzajemnego rozwoju – 
mówi Krystyna Kiełkiewicz, 
dyrektor Przedszkola Niepu-
blicznego „Parkowe Wzgórze” 
przy ul. 3 Brygady Szczerb-
ca 5. – Na szczególną uwagę 
zasługiwała, zorganizowa-
na przez przedszkole, wysta-
wa „świątecznych stroików”. 
Zostały one wykonane przez 
dzieci i rodziców pod kierun-
kiem nauczycielki Magdaleny 
Gruchała.

Ekspozycję można było oglą-
dać w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”. 
Z kolei specjalnie powołane 
jury, w skład którego wchodzi-
li przedstawiciele spółdzielni  
z jej prezesem Sylwestrem 
Wysockim na czele, głosowa-
ło na swoich faworytów (ich 
zdaniem najładniejsze prace).  
W ten sposób wytypowano 3 
najpiękniejsze stroiki, które 
zostały nagrodzone. 
– Celem naszym było zinte-
growanie społeczności przed-
szkolnej z rodzicami oraz śro-
dowiskiem lokalnym, a przy 
okazji kształtowanie i roz-
wijanie zainteresowań mniej 

znanymi technikami plastycz-
nymi. Dzieci zajmowały się 
technikami przestrzennymi 
wykorzystując collage, masę 
papierową, witraże papiernicze 
i origami. Stosowanie różno-
rodnych technik plastycznych 
ma wpływ na pobudzanie do 
twórczego działania i ekspresji 
– dodaje Krystyna Kiełkiewicz.
Dodajmy, że m.in. tego typu 
zajęcia prowadzone są w „Par-
kowym Wzgórzu” z dziećmi 
uzdolnionymi. Są one darmo-
we i prowadzone w ramach 
koła plastycznego „Fantazja”.
 

(KL)
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  Prace oceniało jury złożone z przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”

REKRUTACJA
Gdańsk -Górna Orunia, ul. III Brygady Szczerbca 5

tel. 601 458 140

REKLAMA

DO 9 MARCA

Nabór do 
przedszkola
Tylko do 9 marca (do godz. 
15.00) potrwa pierwszy etap 
naboru do gdańskich przed-
szkoli oraz I klas szkół pod-
stawowych. Elektroniczne 
wypełnianie zgłoszeń odby-
wa się na stronie www.edu.
gdansk.pl, gdzie znajduje się 
informator zawierający ofertę 
placówek.

(KL)
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NIE TYLKO W USC

Śluby po 
amerykańsku
– Od 1 marca można już za-
wierać małżeństwa w dowol-
nym urzędzie stanu cywilne-
go w Polsce. Nowe przepisy 
pozwolą również na zorga-
nizowanie ślubu w plenerze 
– informuje Roman Nowak, 
rzecznik prasowy wojewody 
pomorskiego, który dodaje, 
że z przeprowadzonego na 
zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych badania spo-
łecznego na temat preferencji 
Polaków odnośnie wyma-
rzonego miejsca ceremonii 
ślubnej, wynika, że blisko co 
trzeci pytany marzy o ślubie 
na łonie natury. 
Wśród najczęściej wymienia-
nych miejsc w plenerze były 
plaża, ogród albo miejsce nad 
morzem. Innymi preferowa-
nymi miejscami, poza urzę-
dem stanu cywilnego, były 
zamek lub wybrane miasto  
w Polsce. 
– Przypomnijmy, że od 1 
marca obowiązuje nowa 
ustawa. Jedną z wprowadza-
nych zmian jest możliwość 

zawarcia małżeństwa poza 
urzędem stanu cywilnego. 
Nowe przepisy umożliwią 
zorganizowanie ceremonii 
poza urzędem również in-
nym osobom. Para będzie 
musiała złożyć wniosek do 
kierownika urzędu. Pamię-
tajmy, że dzięki zintegrowa-
nemu Systemowi Rejestrów 
Państwowych możemy zło-
żyć go w dowolnym urzędzie 
na terenie całego kraju. Mo-
żemy również wybrać, inne 
niż urząd, miejsce ceremonii 
– tłumaczy Roman Nowak. 
Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę, że musi być to miejsce 
gwarantujące zachowanie po-
wagi i doniosłości ceremonii 
oraz bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników. Decyzja 
o tym, czy zaproponowane 
miejsce spełnia te wymogi, 
należy do kierownika USC. 
Jednak taka uroczystość 
kosztuje, a wyceniono ją na 
1000 złotych.

(GR)

ODDZIEL ODPADY NIEBEZPIECZNE

Zwróć uwagę na 
śmieci
„Odpady niebezpieczne – 
oddaj, zutylizuj” – to hasło 
czwartego spotu animowa-
nego, przygotowanego w ra-
mach kampanii „Razem dba-
my o Nasze Miasto”. Celem 
akcji jest kształtowanie wła-
ściwych postaw społecznych 
oraz utrwalanie świadomości, 
że „jestem z Gdańska, więc 
dbam o Gdańsk”. Chodzi  
w niej także o to, by niektó-
rym gdańszczanom przypo-
mnieć o ich obowiązkach.
– Apelujemy do mieszkań-
ców Gdańska, by zwracali 
szczególną uwagę na odpa-
dy niebezpieczne. Trzeba się 
ich pozbywać w sposób bar-
dzo odpowiedzialny. Nie za-
pominajmy, że konsekwen-
cje porzucania takich śmieci  
w przypadkowych miejscach 
mogą być bardzo groźne dla 
środowiska – podkreśla dy-
rektor Wydziału Środowiska 
gdańskiego magistratu, Ma-
ciej Lorek.
Do tej pory zaprezento-
wane zostały filmiki, które 
przypominają mieszkańcom  
o obowiązkach zimowych,  
o potrzebie segregowania od-
padów oraz o konieczności 
sprzątania pod swoim psie. 
Na swoją premierę czeka 
jeszcze jeden, dotyczący po-
zbywania się pozostałości po 
remontach. Cztery z pięciu 

spotów zobaczyć można na 
kanałach YouTube: Straży 
Miejskiej w Gdańsku oraz 
Miasta Gdańska. Informacje, 
które w bezpośredni sposób 
odwołują się do treści spo-
tów, pojawią się w kwietniu 
w pojazdach komunikacji 
miejskiej.
– Materiały przygotowane 
w ramach kampanii „Razem 
dbamy o Nasze Miasto” będą 
też wykorzystywane podczas 
spotkań z mieszkańcami, jak 
również w ramach zajęć, pro-
wadzonych przez funkcjona-
riuszy Referatu Profilaktyki 
Straży Miejskiej w szkołach 
i przedszkolach – zapowiada 
Wojciech Siółkowski ze Stra-
ży Miejskiej w Gdańsku.
Odpady niebezpieczne to 
m.in.: baterie, akumulatory, 
przeterminowane lub czę-
ściowo wykorzystane leki, 
świetlówki, termometry, far-
by i rozpuszczalniki, smary, 
oleje, chemikalia oraz stoso-
wane w domu środki dezyn-
fekcyjne i owadobójcze wraz 
z opakowaniami. Obowiąz-
kiem każdego jest oddziele-
nie takich odpadów od in-
nych oraz przekazanie ich do 
profesjonalnej utylizacji.

Anna Dobrowolska/ 
Urząd MiastaGdańska

NA WYCIECZKĘ Z SM „POŁUDNIE”

Przez Kopenhagę na safari i do Legolandu
Niewiele wolnych miejsc pozostało na wycieczkę do Skandynawii, którą orga-
nizuje Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. W programie zaplanowano wy-
pad do Legolandu, Kopenhagi i Givskud.

Letnie wycieczki spółdziel-
nia z Oruni Górnej organizuje 
każdego roku, ale zawsze są to 
wypady w inne miejsca. Tym 
razem jest to Skandynawia,  
a wycieczkę zaplanowano od 
29 czerwca do 3 lipca. Pierwsze 
zapisy zostały już zakończone, 
ale o wolne miejsce pytać moż-
na u głównego koordynatora 
letniego wypadu – Franciszka 
Wantucha (tel. 608 312 437), 
który zna również wszystkie 
szczegóły wycieczki. 
Wiadomo, że Polacy promem 
popłyną do Karlskrony, a stam-
tąd następnego dnia pojadą do 
stolicy Danii, gdzie będą mo-
gli zobaczyć zamek królewski, 
syrenkę kopenhaską, a przy 
okazji wstąpią do największego  
w Europie Oceanarium „Błę-
kitna planeta”. Trzeciego dnia 
gdańszczanie pojadą do Gi-
vskud, gdzie uczestniczyć będą 
w Safari Park Givskud. Przed-
ostatniego dnia pobytu w Da-
nii zaplanowano z kolei wypad 

do Legolandu.
– Na letnią wycieczkę będą 
mogli pojechać uczniowie klas 
IV – VI szkół podstawowych 
oraz gimnazjaliści – informuje 
Franciszek Wantuch.
Wycieczka nie jest w cało-
ści sponsorowana przez SM 
„Południe”, ale spółdzielnia 

pokrywa koszty przejazdu.
– Wycieczka nie jest jedy-
nym przedsięwzięciem, które 
współfinansowane jest przez 
naszą spółdzielnię. Poza tym 
ze spółdzielczych pieniędzy 
kupowane są nagrody czy też 
słodkie upominki, którymi 
obdarowywani są  uczestnicy 

turniejów sportowych – mówi 
Franciszek Wantuch.
Przypomnijmy, że już wcze-
śniej SM „Południe” organizo-
wała wycieczki w Alpy oraz do 
Brukseli, Amsterdamu, Berli-
na czy Paryża.

(lubek)

 Dla gdańskiej młodzieży SM „Południe” zorganizowała chociażby wycieczkę w Alpy
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ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ

Inwestują w sport i kulturę
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” znana jest z tego, że inwestuje w sport 
i kulturę. Na Oruni Górnej powstało centrum sportowe, korty tenisowe, boisko 
piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, siłownia na świeżym powietrzu, a dopeł-
nieniem tych inwestycji jest, oddany niedawno do użytku, pawilon socjalny.

O budowie obiektu informo-
waliśmy już w jednym z po-
przednich wydań „Panoramy”, 
ale przypomnijmy raz jeszcze, 
że inwestycja ruszyła w roku 
ubiegłym.
– Budynek powstał z myślą  
o osobach, które korzystają  
z naszych obiektów sporto-
wych, ale i nie tylko. Całe 
przedsięwzięcie w całości fi-
nansowane było ze środków 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. W obiekcie znaj-
dują się dwie szatnie z pełnym 
węzłem sanitarnym, ale też 
sala, w której można organi-
zować różnego rodzaju zajęcia 
czy spotkania – mówi Franci-
szek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.
W nowym obiekcie socjalnym 
znajduje się też na poddaszu sala,  
w której organizowane będą 
zajęcia komputerowe dla 
seniorów. 
– Pierwsze zajęcia w tym bu-
dynku udało się nam zorga-
nizować już podczas niedaw-
nych ferii. Zainteresowanie 
warsztatami było jak zwykle 
bardzo duże. Możemy zatem 

przyznać z dumą, że nasze za-
jęcia, których celem było po-
budzenie aktywności twórczej, 
były atrakcyjne, bo odciągnęły 
dzieci od komputera i internetu 
– dodaje Franciszek Wantuch.
To jednak nie wszystko. Za-
jęcia aktywności twórczej 

odbywać się będą w dalszym 
ciągu. Wtorki (godz. 17.00 
– 19.00) przeznaczone są dla 
młodzieży, w czwartki na za-
jęcia uczęszczać mogą dorośli 
(godz. 18.00 – 20.00), natomiast 
w soboty dzieci (godz. 10.00 – 
12.00). Dodajmy, że są to zajęcia 

plastyczne, techniczne i prak-
tyczne, a odbywają się w obiek-
cie socjalnym przy ulicy Nad Po-
tokiem. Wszelkich informacji na 
temat zajęć artystycznych udzie-
la Franciszek Wantuch (tel. 608 
312 437).

(lubek)

  Mieszkańcy osiedla SM „Południe” korzystać już mogą z nowego obiektu socjalnego,  
który mieści się ulicy Nad Potokiem
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REKLAMA

NABÓR DO AKADEMII

Tylko dla piłkarskich orłów
Bez wątpienia, piłka nożna 
jest najbardziej popularną dys-
cypliną sportową w naszym 
kraju. Niestety, nie przekłada 
się to na sukcesy kadry naro-
dowej czy też piłki klubowej. 
Nasza piłka próbuje odbić się 
od dna, a pomóc w tym mogą 
młodzi adepci futbolu, którzy 
swoje piłkarskie umiejętno-
ści ćwiczyć będą w Akademii 
Młodych Orłów w Gdańsku.
– Dzięki zaangażowaniu Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
władz naszego miasta oraz 
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej, już 7 – 8 marca ruszą 
dodatkowe nabory do Akade-
mii Młodych Orłów w Gdań-
sku – informuje Magdalena 
Kuczyńska z Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. – Akademia to inicjatywa 
PZPN, dająca szanse każde-
mu dziecku na dodatkowe re-
gularne i bezpłatne trenowa-
nie pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry trenerskiej. 
Pierwszy nabór uczestników 
projektu odbył się w paździer-
niku 2014 roku. Jednak zain-
teresowanie rodziców przy-
szłych piłkarzy jest ogromne, 
dlatego też postanowiono zor-
ganizować dodatkowy nabór. 
– W projekcie może wziąć 
udział każde dziecko 

– zarówno zaczynające przy-
godę ze sportem, jak i to tre-
nujące piłkę nożną. Zajęcia 
Akademii Młodych Orłów 
nie kolidują bowiem z trenin-
gami w klubach i akademiach. 
Wspólnie z trenerami akade-
mii, młodym adeptom piłki 
nożnej przyglądać się będą 
między innymi Radosław Mi-
chalski i Marcin Dorna oraz 
inne osoby związane z polską 
piłką nożną – dodaje Magda-
lena Kuczyńska.
Nabór odbędzie się 7 i 8 mar-
ca, od godz. 10.00, w sali 
sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 89 przy ul. Szyprów 3 
na Żabiance.
Dodajmy jednak, że wcze-
śniej należy się zarejestrować. 
Można to zrobić drogą mailo-
wą, podając imię i nazwisko 
oraz datę urodzenia na adres 
amo@pomorski-zpn.pl. Re-
jestracja prowadzona będzie 
także na miejscu. 
– Każdy uczestnik, który bie-
rze udział w naborze, musi być 
ubrany w strój sportowy – buty 
na halę – aby mógł bawić się, 
pokonując bardzo proste tory 
sprawnościowe oraz zadania  
z piłką – tłumaczy Magdalena 
Kuczyńska.

(KL)

JUŻ OTWARTY

Nowy 
żłobek
Dwa tygodnie temu przy 
ul. Królewskie Wzgórze 2 
na Morenie otworzono filię 
żłobka nr 3 „Dzwoneczek”. 
To najnowocześniejsza, 
10. placówka w zasobach 
Gdańskiego Zespołu Żłob-
ków, wybudowana z udzia-
łem dotacji z resortowego 
programu „Maluch”. 
Placówka dysponuje 96 
miejscami opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, 
w tym 10 miejscami dla 
dzieci niepełnosprawnych, 
bądź wymagających szcze-
gólnej opieki. Żłobek został 
wybudowany i wyposażony 
ze środków finansowych 
pozyskanych z ministe-
rialnego programu „Ma-
luch 2014” (3 mln zł) i przy 
udziale miasta (1,2 mln zł). 
W żłobku znajduje się miej-
sce dla 3 grup dziecięcych. 
Każda ma do dyspozycji 
bawialnio-jadalnię, bawial-
nio-sypialnię oraz łazienkę. 
Wszystkie pomieszczenia 
w placówce są dostosowane 
do wieku i wzrostu dzieci. 

(GR)

BUDUJ I REMONTUJ Z NAMI 

WIOSENNE WNĘTRZE
Wiosna u progu, a to świetny czas na wszelkiego typu zmiany. Wiele osób właśnie teraz podejmuje decyzje o remoncie 
swojego domu. Jak najszybciej zmienić swoje otoczenie, pożegnać zimowy nastrój a przywitać wiosenną atmosferę? 
– Polecamy zmianę koloru pomieszczeń. Podpowiemy Wam co zrobić, aby po pomalowaniu ściany dobrze się prezento-
wały, a farba nie odchodziła. 

OCENA STANU I PRZYGOTO-
WANIE PODŁOŻA KLUCZEM 
DO SUKCESU

Przed rozpoczęciem pracy po-
winniśmy sprawdzić z jaką 
ścianą mamy do czynienia. Je-
śli pokój jest wyklejony tapetą, 
należy ją usunąć. Stare powłoki 
farb najlepiej zmyć. Usuwamy 
także odpadające tynki. Wszel-
kie dziury i nierówności uzu-
pełniamy szpachlą. Jeżeli nasza 
ściana bardzo chłonie wodę, to 
przed malowaniem pokrywamy 
ją gruntem (np. marki Silveno) 
Grunt zmniejszy wchłanianie 
wody, poprawi przyczepność  
i zwiększy wydajność farb. 

WYBÓR FARB
Odnaleźć się w szerokiej ofer-
cie farb na rynku nie jest łatwo. 
Tym razem przedstawimy Wam 
produkty marki Silveno, spraw-
dzone i  bardzo dobrej jakości.

Silveno MATT EFFECT
Farba do malowania wszyst-
kich rodzajów wnętrz (przede 
wszystkim przedpokoju, sy-
pialni, salonu). Dostępna  
w szerokiej palecie kolorów. 
Pozwoli nam szybko i skutecz-
nie pomalować ścianę trwale 
kryjąc poprzedni kolor. Farbę 
z łatwością rozprowadzimy po 
powierzchni wałkiem malar-
skim, a trudniejsze miejsca po-
kryjemy za pomocą pędzla.

Cechy farby Silveno MATT 
EFFECT:
• uniwersalna,
• silnie matowa, 
• tworzy paroprzepuszczalną 
powierzchnię - zabezpieczy 
Cię przed pleśnią,
• bardziej odporna na uszko-
dzenia mechaniczne (otarcia, 
zadrapania),
• I klasa szorowalności - za-
brudzenia można usuwać za 
pomocą wilgotnej szmatki 
bez obawy o utratę koloru, 
czy odbarwienia czyszczonej 
powierzchni,
• nie żółknie,
• odporna na starzenie.

FARBY DO WNĘTRZ SILVENO 
SATIN EFFECT
Farba o satynowym połysku, 
która rozświetli pomalowa-
ne pomieszczenia. Ze wzglę-
du na właściwości może-
my ją zastosować w każdym 

pomieszczeniu. 

Cechy fabry Silveno SATIN 
EFFECT:
• niezawodnie kryje wszystkie 
malowane powierzchnie,
• nie matowieje - wielokrot-
nie możesz zmywać uporczy-
we plamy i zabrudzenia przy 
gniazdkach, czy włącznikach,
• bezkonkurencyjna w klasie 
odporności na szorowanie - 
przy użyciu wilgotnej szmat-
ki, usuniesz ze ścian rysunki 

dzieci. Twoi mali malarze i Ty 
możecie spać spokojnie,
• bezpieczna dla zdrowia Two-
jego i Twoich bliskich – nie 
zawiera rozpuszczalników 
organicznych, 
• Twoje ściany cały czas oddy-
chają, gdyż farba przepuszcza 
parę wodną. 
EVA Fusion Technology to in-
nowacyjna technologia polega-
jąca na połączeniu najlepszych 
surowców z innowacyjnymi 
spoiwami o wyjątkowej jako-
ści i odporności na starzenie: 
kopolimer octanu winylu i ety-
lenu, polioctan winylu, kopo-
limer akrylowy i żywica akry-
lowa. Produkty marki Silveno 
mieszczą się w najwyższej, czy-
li I klasie szorowalności. 

ZASTOSOWANIE EVA 
FUSION TECHNOLOGY  
W NASZYCH FARBACH 
UMOŻLIWIA:
• usuwanie plam i zabrudzeń,
• paroprzepuszczalność i od-
dychanie ścian,
• osiągnięcie trwałości koloru 
przez długie lata,
• odporność na szorowanie  
i wielokrotne zmywanie.
W naszym markecie uzyska-
my dla Ciebie dowolny kolor.

BYSEWO SP. Z O.O.
80-043 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57

tel. 58 309 49 09
www.bysewo.pl
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PRAWIE JAK NOWE

Niemieckie tramwaje 
w Gdańsku
Na początku tego tygodnia pojawił się w Gdańsku pierwszy, zmoder-
nizowany w poznańskim Modertransie, tramwaj N8C z Kassel. Rozła-
dunek odbył się na torowisku przy ul. Nowe Ogrody. Jak informuje Ali-
cja Mongrid z Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, jest to jeden  
z 16 wagonów, jakie gdański zakład kupił od niemieckiego przewoźnika.

– Pojazd przechodzi właśnie 
testy homologacyjne. Na tra-
sach można się go spodziewać 
za kilkanaście dni – informuje 
Alicja Mongrid. – Umowa na 
zakup 16 dwukierunkowych 
tramwajów N8C między ZKM 
w Gdańsku a KVG Kassel zo-
stała podpisana w 2014 roku. 
Całkowity koszt zakupu to 672 
tys. euro, co stanowi zaledwie 
trzecią część jednego nowego 
fabrycznie tramwaju dwukie-
runkowego. Pojazdy zostały 
wyprodukowane w 1981 roku. 
Pozostałe tramwaje kupione  
w Kassel są obecnie moderni-
zowane w poznańskim Moder-
transie. Modernizacja jednego 
wagonu to koszt 1,1 mln zł.
Pojazdy staną się bardziej 
przyjazne pasażerom dzię-
ki zmianom, ponieważ będą 
miały nowy wygląd, nowe 
siedziska, klimatyzację oraz 
niskopodłogowy człon z miej-
scem na wózek inwalidzki lub 
dziecięcy. Utrzymana zosta-
nie również możliwość jazdy 
dwukierunkowej.
Düwag N8C to typ tramwa-
ju produkowanego w latach 
1978-1986 przez niemiecką 
firmę Düsseldorfer Waggon-
fabrik. Łącznie zbudowano 76 
pojazdów tego typu – 54 dla 

Dortmundu oraz 22 dla Kassel.
Jerzy Zgliczyński, prezes Za-
kładu Komunikacji Miejskiej 
w Gdańsku, mówi z kolei, 
że N8C to obecnie najlepszy  
z modeli dostępnych na rynku 
pojazdów używanych.
– Choć ma swoje lata, jest po 
prostu niezawodny – zauważa.
Dodajmy jeszcze tylko, że po 
naszym mieście jeździ już 46 
tramwajów N8C. Zostały one 
kupione w 2007 roku od Za-
kładu Komunikacji Miejskiej 
DSW 21 w Dortmundzie za 

kwotę 1,4 mln euro.
– Pojazdy zostały poddane mo-
dernizacji w przedsiębiorstwie 
Modertrans Poznań. Pierwszy 
N8C z Dortmundu wyjechał 
na gdańskie tory w maju 2009 
roku. Koszt modernizacji jed-
nego wagonu wyniósł 700 tys. 
zł. Dla porównania, koszt mo-
dernizacji jednego wagonu po-
pularnych „105-tek” to około 
1,6 mln zł – wyjaśnia Alicja 
Mongrid.

(KL)

HISTORYCZNY MEDAL STOCZNIOWCA

Mają srebro, powalczą o złoto

Mistrzowskiego tytułu bro-
ni Unia Oświęcim. Aktualne 
jeszcze mistrzynie kraju w tym 
sezonie aż czterokrotnie uległy 
gdańszczankom. W ostatniej 
rundzie spotkań ekipa Henry-
ka Zabrockiego pokonała Unię 
i zapewniła sobie 1. miejsce po 
rundzie zasadniczej, co stawia-
ło je w uprzywilejowanej sytu-
acji przed półfinałem. 
– W półfinale zagraliśmy  
z Janowem. Pierwszy mecz był 
bardzo wyrównany, przez cały 
czas goniliśmy wynik, ale uda-
ło się doprowadzić do wyrów-
nania. Dogrywka nie przynio-
sła zmiany wyniku i o naszym 
zwycięstwie decydowały le-
piej wykonywane rzuty karne. 
W Gdańsku wygraliśmy 7:3 i 
tym samym udowodniliśmy, 

że miejsce w pierwszej „czwór-
ce” nie jest przypadkowe – 
mówi „Panoramie” Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik 
Stoczniowca.
Batalia o mistrzostwo kraju 
rozpoczyna się już w najbliższą 
sobotę. Rywalizacja zacznie się 
w Oświęcimiu, gdzie o godz. 
19.00 rozpocznie się pierw-
szy mecz finałowy. Jego wynik 
można będzie śledzić na www.
hokejfan.pl. 
– Srebro już nas cieszy, ale zło-
ta nie odpuścimy. W fazie za-
sadniczej wygraliśmy 4 mecze 
z Unią, ale teraz gra rozpoczy-
na się od nowa, a wiadomo, że 
play off rządzi się swoimi wła-
snymi zasadami – dodaje Wło-
dzimierz Byczkowski. – Chce-
my wygrać pierwszy mecz na 

wyjeździe i w drugim spotka-
niu, które rozegrane zostanie 
13 marca w Gdańsku (godz. 
17.00) wygrać i zdobyć histo-
ryczny tytuł mistrza Polski.
Dodajmy, że jeżeli po dwóch 
meczach nie poznamy mistrza, 
to zadecyduje o tym na pew-
no 3. spotkanie Stoczniowca 
z Unią, które zaplanowano na 
14 marca (początek o godz. 
12.00). Mecze odbędą się 
oczywiście w Hali Olivia, do 
której zapraszamy wszystkich 
fanów hokeja – do kibicowa-
nia gdańskim zawodniczkom, 
a potem świętowania, bo-
wiem medale rozdawane będą  
w Gdańsku.

(lubek)

Gdański hokej kobiecy osiągnął w tym sezonie największy sukces w historii istnienia żeń-
skiej drużyny. W najbliższą sobotę zawodniczki Stoczniowca rozpoczną batalię o mistrzo-
stwo Polski. Srebrny medal już jest, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia.

CHCĄ ZIELENI, A NIE BETONU

Protestują na Oruni Górnej
Mieszkańcy Oruni Górnej protestują przeciwko budowie 
nowych mieszkań przez dewelopera. Budynki mają stanąć 
pomiędzy ulicą Dywizji Wołyńskiej a Parkiem Oruńskim. 
W połowie stycznia do gdańskiego magistratu trafił apel 
o nie wydawanie pozwolenia na budowę. Pod dokumentem 
podpisało się niemal pół tysiąca osób.

Sprawa budowy mieszkań  
w tym miejscu poruszana była 
już wiele lat temu. We wrze-
śniu 1997 roku ówczesny pre-
zydent Gdańska odmówił wy-
dania warunków zabudowy  
i zagospodarowania tego tere-
nu na mieszkania.
– W uzasadnieniu było napi-
sane, że miejsce to ma pełnić 
rolę otuliny terenu zielonego, 
który powinien być wolny od 
zabudowy, ponieważ znacznej 
erozji ulega skarpa. Poza tym 
po wybudowaniu mieszkań 
degradacji ulegnie też środo-
wisko – mówi nam Stanisła-
wa Chorzelska, mieszkanka 
Oruni Górnej, która protestu-
je przeciwko budowie nowych 
mieszkań.
Dodajmy, że negatywne na ten 
temat były wtedy również opi-
nie Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku oraz 
konserwatora przyrody.
– Od tamtego czasu minęło 
prawie 20 lat. Przepisy chro-
niące środowisko naturalne 
zaostrzają się z każdym ro-
kiem, a mimo to w maju 2014 
roku prezydent Paweł Ada-
mowicz wydał decyzję o wa-
runkach zabudowy, zezwalając 
tym samym na budowę trzech 
budynków wielorodzinnych 
wraz z garażami podziemnymi 
– dziwi się nasza Czytelnicz-
ka, która dodaje, że niepokój 
mieszkańców osiedla podzie-
la także Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdań-
sku, popierający ich argumenty 

o możliwości występowania na 
tym terenie cennych gatunków 
flory i fauny.
„[...]Obowiązkiem zarówno 
organów administracji pu-
blicznej, jak i inwestorów, jest 
zapewnienie ochrony siedlisk  
i stanowisk chronionych ga-
tunków, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa…” – 
napisała do zainteresowanych 
Joanna Jarosik, Regionalny 
Konserwator Przyrody.
Wiesław Bielawski, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. poli-
tyki przestrzennej, nie widzi 
jednak przeciwwskazań do 
zabudowy tego terenu. Poza 
tym, jak informuje, polityka 
przestrzenna miasta zawar-
ta w „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta 
Gdańska” przewiduje dla tego 
obszaru dominujące przezna-
czenie mieszkaniowe, a jedy-
nie niewielki fragment terenu 
znajduje się w granicach Ogól-
nomiejskich Terenów Aktyw-
nych Biologicznie, dla których 
nie wyklucza się zabudowy.
Mieszkańcy nie zamierzają się 
jednak poddawać.
– Inwestor wybuduje pod-
ziemne garaże, ale przecież 
wiadomo, że dla wszystkich 
miejsc postojowych nie wystar-
czy. Gdzie zatem będą parko-
wać nasi nowi sąsiedzi, skoro 
nasze osiedle i tak jest małe  
i już teraz pojawia się problem 
ze stawianiem aut? Poza tym 
już teraz trudno jest wyjechać  
z naszego osiedla, szczególnie 

w godzinach szczytów, kiedy 
tworzą się korki. Zastanawia-
my się, jak uda nam się stąd 
wyjechać, kiedy pojawi się kil-
kuset nowych mieszkańców – 
niepokoi się Maria Brucka.
– Władze Gdańska działa-
ją wbrew chociażby uchwale 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego, która mówi, że na-
leży wręcz powiększać tereny 
zielone objęte ochroną. Tylko 
na tym przykładzie widać, że 
gdańscy urzędnicy mają w no-
sie te przepisy. W takim razie 
po co radni pracują nad kolej-
nymi uchwałami? Może przy-
gotowywane są tylko po to, 
żeby zadowoleni byli urzędnicy 
Unii Europejskiej? – pyta Sta-
nisława Chorzelska. – Władza 
naszego miasta, która zosta-
ła wybrana przez gdańszczan, 
ma służyć mieszkańcom, a nie 
deweloperom. Przed wyborami 
Paweł Adamowicz zapewniał, 
że będzie słuchał głosu miesz-
kańców. Teraz okazało się, że 
były to puste słowa.
Mieszkańcy nie zamierza-
ją jednak wychodzić na ulicę  
i protestować. Podejmą jedynie 
walkę merytoryczną.
– Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
będziemy interweniować u Ko-
misarza ds. Ochrony Środowi-
ska Unii Europejskiej, prze-
wodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego i mini-
stra środowiska – mówi nam 
mieszkanka Oruni Górnej.
Do tematu wrócimy w jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy”.

(lubek)

 Właśnie na tej działce planowana jest budowa trzech budynków mieszkalnych
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 Pierwszy tramwaj z Kassel już w Gdańsku
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W SKRÓCIE
JEST WYROK SĄDU
2 marca ogłoszony został wyrok w sprawie o zwrot czynszu za-
płaconego według stawki obowiązującej od września 2011 roku. 
Podstawą roszczenia strony powodowej było uchylenie części 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy mia-
sta Gdańska na lata 2009-2013. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe  
I Wydział Cywilny powództwo oddalił w całości.

„PRZEDWIOŚNIE” W TEATRZE WYBRZEŻE
W Teatrze Wybrzeże trwają próby do „Przedwiośnia” Stefana Że-
romskiego w reżyserii Natalii Korczakowskiej z Piotrem Biedro-
niem w roli Cezarego Baryki. Premierowy spektakl ma się odbyć 
14 marca na Dużej Scenie gdańskiego teatru.

CODY SIMPSON W POLSCE
Wschodząca gwiazda światowej muzyki Cody Simpson wystą-
pi po raz pierwszy w Polsce. Określany mianem następcy Justi-
na Biebera piosenkarz zaśpiewa 1 maja w warszawskim klubie 
Palladium.

SYSTEMEM REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH
Ponad 2500 gmin rozpoczęło pracę z nowym Systemem Reje-
strów Państwowych (SRP). SRP połączył m.in. rejestry PESEL, 
dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. 
Dla gmin został uruchomiony specjalny serwis, który przyjmuje 
wszystkie zgłoszenia dotyczące działania systemu.

(KL)

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

REKLAMA

DO WYBORÓW NIE BĘDZIE ZMIAN W PRAWIE SPÓŁDZIELCZYM

Unia każe opracowywać świadectwa 
charakterystyki energetycznej. A co to jest???
1 marca wprowadzono obowiązek opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej. To efekt unijnej dyrek-
tywy z początku tego wieku, która teraz weszła w życia również w naszym kraju. Dyrektywa obliguje państwa człon-
kowskie do nadzoru spraw zużycia energii.

W Prawie Budowlanym wpro-
wadzono w 2007 roku prze-
pis obligujący inwestorów do 
opracowywania certyfikatów 
– świadectw charakterystyki 
energetycznej. 
– Jeśli chodzi o budynki już 
eksploatowane, były jedynie 
zalecenia, aby tego typu świa-
dectwa także opracowywać, ale 
za brak takowego dokumen-
tu nie wprowadzano żadnych 
sankcji. Zaczęto jednak zacie-
śniać gorset wokół zarządców 
nieruchomości i w ubiegłym 
roku przyjęto specjalną usta-
wę, w której jest już mowa  
o sankcjach za brak świadectwa 
charakterystyki energetycznej 
– tłumaczy Tadeusz Dorobek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orunia”. 
Takie certyfikaty powinna 
otrzymać osoba, które bierze 
w najem lub kupuje mieszkanie 
albo lokal użytkowy. 
– Tak naprawdę ustawodaw-
ca nie ustalił kto konkretnie 
jest uprawniony do wydawania 
tego typu świadectw i jak mają 
być one opracowywane. Gdy-
by ktoś w spółdzielni chciał 
uwłaszczyć swoje mieszkanie 
to musielibyśmy dostarczyć mu 
też świadectwo. Jednak naj-
pierw musiałbym zlecić wyko-
nanie opracowania tego cer-
tyfikatu dla całego budynku. 
Nie wiemy jak działać. Wy-
konać świadectwo charaktery-
styki energetycznej dla całego 
budynku i obciążać kosztami 
wszystkich mieszkańców, czy 
tylko tego, który zażąda doku-
mentu? – zastanawia się Tade-
usz Dorobek. 
Tak naprawdę nie wiadomo ile 

kosztować będzie opracowanie 
takiego świadectwa. Zdaniem 
prezesa Dorobka, zależeć to 
będzie od tego, który wykona 
zlecenie.
– Poinformowałem radę nad-
zorczą o nowych przepisach  
i doszliśmy do porozumienia, 
że na razie nie będziemy zbyt 
nadgorliwi. Oczywiście, jeśli 
będzie taka potrzeba, to zleci-
my opracowanie świadectwa, 
ale tylko dla osoby, która sobie 
tego zażyczy. Nie ma powodu, 
żeby wykonywać je dla wszyst-
kich mieszkańców. Poza tym 
wiedzieć trzeba, że certyfikat 
ma ważność na 10 lat albo do 
momentu aż budynek, dla któ-
rego opracowano dokument, 
zmieni swoją charakterysty-
kę energetyczną, czyli będzie 
docieplony albo wymieni się  
w nim instalację ciepłowniczą 
– tłumaczy prezes.
Dzięki świadectwu charakte-
rystyki energetycznej dowiemy 
się chociażby ile energii w skali 
roku potrzebuje konkretny lo-
kal, mieszkanie czy budynek. 
Takie informacje potrzebne 
będą do szacowania globalne-
go zapotrzebowania na energię 
dla całego kraju. 
– Za pośrednictwem „Pano-
ramy” chcemy poinformować 
mieszkańców o takiej możli-
wości. Każdy ma prawo ocze-
kiwać takiego certyfikatu. Jed-
nak przedtem warto się nad 
tym zastanowić, dowiedzieć 
się wszystkiego na ten temat  
i sprawdzić ewentualne kosz-
ty – mówi Tadeusz Dorobek. 
– Chcieliśmy zlecić opracowa-
nie świadectw dla dwóch bu-
dynków w naszej spółdzielni. 

Zaprosiliśmy na spotkanie fir-
mę, która posiada odpowiedni 
certyfikat do wykonania opra-
cowania świadectwa charakte-
rystyki energetycznej. Po za-
kończeniu spotkania nie byłem 
mądrzejszy o nowe informacje 
dotyczące tego problemu. I od 
pomysłu na razie odstąpiliśmy.
W świadectwie znajdziemy: 
opis budynku, informacje doty-
czące instalacji ciepłowniczej, 
gazowniczej i energetycznej, 
dane dotyczące zużycia energii 
cieplnej. Konkluzją ma być in-
formacja dotycząca potrzebnej 
energii do utrzymania jednego 
metra kwadratowego mieszka-
nia. Świadectwo mógłby wy-
konać zarządca nieruchomości, 
ale tego zabrania ustawodaw-
ca. Może je opracować jedynie 
podmiot, który posiada odpo-
wiednie uprawnienia. 
– Korzystając z łamów 

„Panoramy”, chciałbym przy oka-
zji przekazać nowe doniesienia  
z Sejmu, gdzie posłowie zaj-
mują się ustawą dotyczącą 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Do Trybunału Konstytucyj-
nego zaskarżono kilka artyku-
łów Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Zmieniono 
punkt, który mówił o tym, że  
w momencie uwłaszczenia 
pierwszego mieszkania automa-
tycznie uwłaszczony zostanie 
cały budynek i wtedy nie jest już 
on pod zarządem spółdzielni, ale 
automatycznie staje się wspól-
notą mieszkaniową. Trybunał 
uznał, że ten artykuł ustawy jest 
zgodny z konstytucją. Jednak 
jego treść została zmieniona. 
Po uwłaszczeniu się pierwsze-
go mieszkania reszta właści-
cieli może podjąć uchwałę, że 
chce stosować przepisy Ustawy  
o własności lokali, co oznacza, 

że dopiero kiedy uwłaszczy się 
ostatnie mieszkanie, to wtedy 
cały budynek będzie zarządza-
ny przez wspólnotę, a nie spół-
dzielnię mieszkaniową – tłu-
maczy Tadeusz Dorobek.
Poza tym w komisji sejmowej, 
która zajmowała się Ustawą 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych nie pracuje już posłan-
ka Lidia Staroń, która była, 
jest i na pewno będzie głów-
nym orędownikiem likwidacji 
spółdzielni mieszkaniowych  
w naszym kraju. Dokładnie nie 

wiadomo, dlaczego w komi-
sji nie ma już „wielkiej przyja-
ciółki” polskiej spółdzielczości. 
Pewne jest jedno – z tego powo-
du nie powinni płakać polscy 
spółdzielcy. Mamy nadzieję, że  
w Prawie Spółdzielczym nie 
nastąpią poważne zmiany przed 
wyborami parlamentarnymi.

Krzysztof Lubański

 Mieszkańcy budynku przy ul. Platynowej 16 na Oruni Górnej ponoszą najmniejsze koszty związane z ogrzewaniem 
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NASZE SPRAWY

SPÓŁDZIELNIA ZAJMUJE SIĘ: ADMINISTROWANIEM, ZARZĄDZANIEM, BUDOWANIEM
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NA AWFIS

Joga dla kobiet
W marcu, na terenie Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku plano-
wane jest rozpoczęcie pro-
jektu badawczego na temat 
wpływu jogi na wybrane ele-
menty sprawności fizycznej 
ukierunkowane na zdrowie  
i jakość życia kobiet w wieku 
45 – 59 lat.
Projekt prowadzi doktorant-
ka Izabela Drobnik-Koza-
kiewicz pod kierunkiem prof. 
nadzw. dr hab. Stanisława 
Sawczyna. Eksperyment po-
dzielony jest na dwa etapy: 
część badawczą obywającą 
się w Laboratorium Wysił-
ku Fizycznego i Genetyki  
w AWFiS i grupowe zaję-
cia jogi dynamicznej. Zajęcia 
odbywać się będą dwa razy  
w tygodniu po 1,5 godziny we 
wtorki (godz. 19.30 – 21.00) 
i czwartki (godz. 18.15 – 
19.45). Program jest skiero-
wany do pań w wieku 45 – 59 
lat.
Wszystkie chętne panie pro-
szone są o kontakt na adres 
mailowy i.drobnik-kozakie-
wicz@wp.pl. W treści nale-
ży wpisać krótką informację 
potwierdzającą chęć uczest-
nictwa w projekcie. W odpo-
wiedzi każda zgłoszona osoba 
otrzyma drogą mailową in-
formacje dotyczące projektu.

(GR)

KONCERTOWALI W GALERII PRZYMORZE

Marcowe wydarzenia 
w „Maciusiu I”
W Galerii Przymorze odbył się koncert „Piosenki o miłości”. Na sce-
nie wystąpiła Małgorzata Szczepańska-Stankiewicz oraz jej wycho-
wankowie ze Studia Piosenki w Osiedlowym Klubie „Maciuś I”.

– Zgromadzona publiczność  
w podzięce za muzyczny wy-
stęp nagrodziła artystów 
gromkimi brawami, kwiatami 
i słodkimi upominkami. Pu-
bliczności zaprezentowało się 
studio piosenki w składzie: 
Joanna Ciecholewska, Anna 
Stankiewicz i Jakub Maślak. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy 
znane piosenki o miłości oraz 
wiersze, które wzruszyły nawet 
najzimniejsze serca – informu-
je Urszula Lisowska, kierownik 
„Maciusia I”. 
Wielu atrakcji w klubie, który 
mieści się przy ul. Opolskiej 
2, można spodziewać się także  
w marcu. 
– Krystyna Połubińska, pro-
wadząca w klubie sekcję pla-
styczną, zaprasza 17 marca na 
godz. 16.00 do naszej siedzi-
by, gdzie odbędzie się kon-
kurs plastyczny „Czekamy na 
wiosnę”. Dzieci oceniane będą 

za pomysłowość, oryginalność  
i staranność wykonanych prac. 
Dla wszystkich miłośników za-
jęć plastycznych mamy wspa-
niałą wiadomość: już 31 marca 
odbędzie się o tej samej porze 
kolejny konkurs plastyczny 
„Wielkanocne pisanki”. Naj-
lepsze prace będą nagrodzone 
– zapewnia Urszula Lisowska.
Z kolei najmłodszych za-
chęcamy do aktywnego 

udziału w zabawie z konkursami  
i nagrodami podczas wiosennej 
dyskoteki, którą zaplanowano 
na 20 marca (godz. 10.00). 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
udział we wszystkich impre-
zach jest całkowicie bezpłatny.
– Zgłoszenia przyjmujemy 
bezpośrednio przed impreza-
mi. Serdecznie wszystkich za-
praszamy – zaprasza kierownik 
klubu.

(GR)

   Artyści z klubu „Maciuś I” wystąpili z koncertem  
w Galerii Przymorze

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne
 

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
Klatka 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

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

śluby 
wesela 
chrzty

narady
konferencje

Sesje plenerowe

Zdjęcia z uroczystości 

        dyplomowe
        dowodowe 
        wizowe

   Zdjęcia do dokumentów

20% rabatu
na usługi  

Gdańsk - Wrzeszcz
ul. Dmowskiego 12/3
tel.: 58 522 30 33

www.jdkodak.pl
e-mail: jdkodak@tlen.pl
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PRZEKAŻ SWÓJ 1 %

Na ratunek gdańskiemu hospicjum
Fundacja Hospicyjna jest gdańską organizacją pożytku publicznego, promują-
cą idee hospicyjne w społeczeństwie. Jej działania mają różnorodny charakter,  
a jednym z podstawowych założeń jest pomoc materialna i merytoryczna pol-
skim hospicjom. W regionie pomorskim wspiera przede wszystkim gdańskie 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.

Tymczasem... „Hospicjum 
umiera” – tak głosi hasło te-
gorocznej kampanii 1-procen-
towej fundacji. Wydawałoby 
się, że kolejny chwyt marke-
tingowych speców, w którym 
na dodatek przekroczono gra-
nicę dobrego smaku. W hospi-
cjum się umiera i tak musi być. 
To jest przecież takie miejsce, 
które zasadność istnienia ma 
zapewnioną do końca świata.
To prawda, umiera się, ale 
godnie, w poczuciu bezpie-
czeństwa zarówno chorego, jak  
i rodziny. Jednak nie wszyscy 
mogą tak odchodzić...
– Nasza kampania ma takie 
hasło, ponieważ wciąż nie mo-
żemy się uporać z kolejką ocze-
kujących do Domowego Ho-
spicjum dla Dorosłych – mówi 
Alicja Stolarczyk, prezes Fun-
dacji Hospicyjnej. – Obecnie 
czeka w niej około 100 osób, co 
w praktyce oznacza, że więk-
szość z nich nie zdąży się do-
stać. Opiekę nad pacjentem  
w hospicjum domowym rozta-
cza zespół złożony z lekarza, 

pielęgniarki, fizjoterapeuty, 
psychologa, duchownego, pra-
cownika socjalnego i wolonta-
riusza, którzy przyjeżdżają do 
domu chorego i zaopatrują go 
pod każdym względem. Do-
datkowo uczą też rodzinę, jak 
radzić sobie z chorym. Wizyta 
nie trwa 20 minut, ale tyle, ile 
chory tego potrzebuje. Proszę 
sobie wyobrazić, co się dzieje, 
kiedy chory i jego bliscy zostają 
sami… 
W styczniu gdańskie Hospi-
cjum im. ks. E. Dutkiewicza 
SAC ogłosiło stan alarmowy. 
32 łóżka na oddziale stacjonar-
nym, około 100 pacjentów pod 
stałą opieką w hospicjum do-
mowym dla dorosłych, prawie 
40 dzieci w hospicjum dziecię-
cym, jedyna na Pomorzu Po-
radnia Perinatalna oraz około 
100 porad udzielanych mie-
sięcznie w Poradni Paliatywnej 
– oto bilans działalności pla-
cówki, który może imponować, 
ale z pewnością nie pokrywa 
dramatycznego zapotrzebo-
wania społecznego. Liczba 

zachorowań na raka stale ro-
śnie, a najnowsze badania udo-
wadniają, że w ciągu 10 lat co 
czwarty Polak zapadnie na 
chorobę onkologiczną. „Chce-
my pomagać każdemu potrze-
bującemu”, każdy ma „prawo 
do godnego umierania bez 

bólu i cierpienia”, jednak mamy 
„za mało miejsc” – to wyjątki  
z opublikowanego hospicyjne-
go Listu Otwartego do spo-
łeczeństwa. Kontrakt z NFZ, 
finansujący opiekę nad 67 pa-
cjentami hospicjum domowe-
go w ciągu miesiąca, naciągany 
jest do 90 osób, między innymi 
dzięki wysiłkom fundacji oraz 
szerokim gestom darczyńców, 
często wdzięcznych bliskich 
dawnych podopiecznych. 
– To jest największy dramat lu-
dzi hospicjum, kiedy muszą po-
wiedzieć, że nie mogą natych-
miast pomóc, tu i teraz, tylko 
skierować do kolejki – przy-
znaje dyrektor hospicjum ks. 
Jędrzej Orłowski SAC. – Mu-
simy zrobić wszystko, by zebrać 
brakujące środki, a to można 
m.in. uwrażliwiając społeczeń-
stwo i prosząc o wsparcie, rów-
nież przy corocznych rozlicze-
niach podatkowych.
– Za pośrednictwem fundacji 
na konto hospicjum wpływa 
co roku około miliona złotych 
– tłumaczy Alicja Stolarczyk. 
– To wystarcza na obecnie pro-
wadzoną działalność, ale żeby 
nie było tej stuosobowej kolej-
ki, potrzeba dodatkowo około 
3,5 miliona złotych. 
Na naszych oczach umiera ho-
spicyjny dogmat o udzielaniu 
pomocy wszystkim jej potrze-
bującym. W spocie towarzy-
szącym kampanii 1-procen-
towej Fundacji Hospicyjnej 
ostatnie zdanie budzi nadzie-
ję. Słyszymy: „Na ratunek nie 
jest jeszcze za późno”. Tylko 
pamiętajmy, że nadzieja umie-
ra na końcu. Wcześniej umrą 
Ci, którym hospicjum nie zdą-
ży przyjść z pomocą, by mogli 
odejść bez cierpienia.
Zapamiętaj ten KRS 000 201 
002, podaruj hospicjum życie!

  Lekarz z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku 
apeluje o pomoc
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UŁATWIENIE DLA PASAŻERÓW

Bilety PKP przez komórkę
Aplikacja SkyCash umożliwia 
już zakup biletów PKP Inter-
city użytkownikom urządzeń 
mobilnych z systemem An-
droid, Windows Phone oraz 
iOS. W ramach aplikacji do-
stępne są bilety na wszystkie 
połączenia krajowe oferowa-
ne przez przewoźnika, w tym 
na pociągi Express InterCity 
Premium.
Korzystając z aplikacji Sky-
Cash, można kupić bilet  
w dowolnym miejscu, nawet 
na 15 minut przed odjazdem 
pociągu. Wystarczy z poziomu 
ekranu głównego aplikacji wy-
brać ikonę IC PKP Intercity,  
a następnie wyszukać połącze-
nie, określając parametry np. 
liczbę biletów, rodzaj zniżki, 
klasę czy rodzaj wagonu. Po 
dokonaniu płatności kartą lub 
środkami zgromadzonymi na 
koncie SkyCash, bilet zostaje 
automatycznie zapisany w pa-
mięci urządzenia, w zakład-
ce „Kontrola Biletów”. Każdy 
bilet wyświetlony na ekranie, 
oprócz podstawowych danych 
podróżnego, takich jak imię  
i nazwisko, trasa przejazdu czy 
rodzaj oferty, zawiera również 
specjalny kod, przeznaczo-
ny do kontroli. Pasażer może 
okazać go konduktorowi na-
wet wtedy, gdy urządzanie nie 
ma dostępu do Internetu.
– Aplikacja SkyCash to, obok 

internetowego systemu sprze-
daży, biletomatów i tradycyj-
nych kas, kolejny sposób na 
zakup biletów. Dążymy do 
tego, aby dostęp do naszych 
usług był jeszcze szybszy  
i łatwiejszy – mówi Zuzanna 
Szopowska, rzecznik prasowy 
PKP Intercity.
Aplikacja SkyCash posia-
da opcję wystawienia faktury 
VAT. Dokument wysyłany jest 
w formacie PDF na adres ma-
ilowy użytkownika. SkyCa-
sh umożliwia również szybką  
i wygodną opcję zwrotu bile-
tu. Wszystko odbywa się on-
line, bez konieczności udawa-
nia się do kasy. Zaletą aplika-
cji jest też możliwość doko-
nania zakupu z 30-dniowym 
wyprzedzeniem. Dzięki temu 
pasażer może skorzystać np.  
z oferty Wcześniej, dającej na-
wet 30-procentowy rabat, czy 
oferty Superpromo, pozwala-
jącej zapłacić 49 zł za przejazd 
pociągami EIP oraz EIC.
Bezpłatną aplikację można 
pobrać, wpisując w przeglą-
darce telefonu adres m.sky-
cash.com, wysyłając pustego 
SMS-a na numer 510 510 205 
(opłata zgodna z cennikiem 
operatora telekomunikacyjne-
go) lub korzystając z dedyko-
wanego sklepu z aplikacjami.

(ZS)

REKLAMA

REKLAMA

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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PO NASZEJ INTERWENCJI

Trudne dojście do 
rozkładu jazdy
Nasi Czytelnicy zgłaszają coraz więcej spraw związanych  
z komunikacją miejską w naszym mieście. Tym razem 
Krzysztof Pulkowski zgłosił się do nas w sprawie rozkła-
dów jazdy, które wiszą w wiatach przystankowych.

 Dojście do rozkładu jazdy na przystanku „Czerwony Dwór” 
jest już znacznie łatwiejsze
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– Jeżdżę dość często autobu-
sami i tramwajami. Na kilku 
przystankach na Przymorzu 
zauważyłem, że rozkłady jazdy 
zawieszone są bezmyślnie. Dla 
przykładu na przystanku przy 
ulicy Jagiellońska/Chłopska 
rozkład jazdy wisi w samym 
rogu nad ławką, która często 
jest zajęta przez podróżnych. 
Aby zobaczyć rozkład jazdy 
trzeba się „pchać” na siedzą-
cych, co nie jest przyjemne 
dla jednych i drugich. Takich 
przykładów mogę podać wię-
cej. Wydaje się, że wieszanie 
rozkładów jazdy to prosta spra-
wa, ale przykład przytoczo-
ny przeze mnie pokazuje, że 
wcale tak nie jest – mówi nam 
Krzysztof Pulkowski.
Sprawą zainteresowaliśmy Za-
rząd Transportu Miejskiego  
w Gdańsku, który „od ręki” za-
jął się problemem. 
– Jesteśmy w stałym kontak-
cie z Zarządem Dróg i Zieleni  
w Gdańsku odnośnie zmiany 
lokalizacji rozkładów w obrę-
bie przedmiotowych przystan-
ków, bądź przesunięcia ławek 

w taki sposób, by dojście do 
rozkładu nie było utrudnione. 
Na przystanku przy ul. Jagiel-
lońskiej/Chłopskiej problem 
ten już udało się rozwiązać, 
kwestią najbliższej przyszło-
ści jest, kiedy to samo sta-
nie się na przystankach „Pia-

stowska” i „Czerwony Dwór”,  
o których wspominał Czytel-
nik „Panoramy” – informu-
je Zygmunt Gołąb, rzecznik 
prasowy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku.

(lubek)

DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Sposób na wakacje
Już po raz 13. ruszyła akcja 
„Wakacyjny Staż”, której orga-
nizatorem jest miasto Gdańsk. 
W tej chwili prowadzony jest 
nabór firm, które chciałyby 
przyjąć na staż młodych ludzi. 
– Gdańsk rozpoczyna reali-
zację kolejnej edycji projek-
tu „Wakacyjny Staż”. Zanim 
jednak studenci i absolwenci 
uczelni wyższych będą mogli 
odbyć praktyki w wybranych 
firmach, konieczne jest zgło-
szenie się fundatorów staży 
do udziału w projekcie. Nabór 
potrwa do 29 marca – infor-
muje Katarzyna Swarcewicz, 
koordynator projektu.
Poprzez staże i praktyki mia-
sto, wspólnie z przedsiębior-
cami, pomaga studentom i ab-
solwentom wyższych uczelni  
w zdobyciu nowych umiejęt-
ności oraz ułatwia im wej-
ście na rynek pracy. Dodaj-
my, że na ubiegłoroczny apel 
zareagowały 83 firmy, które 

zaoferowały 327 miejsc pracy 
(najwyższa w historii projek-
tu liczba oferowanych miejsc 
stażowych). 
– Zainteresowanie zdobyciem 
letniego zatrudnienia było 
ogromne. Rywalizowało o nie 
1624 chętnych – przypomina 
Katarzyna Swarcewicz. – Te-
goroczna akcja podzielona jest 
na kilka etapów. W marcu 
trwa nabór fundatorów staży, 
od połowy kwietnia na stronie 
projektu www.wakacyjnystaz.
gdansk.gda.pl trwać będzie 
zgłaszanie aplikacji na wy-
brane stanowiska, natomiast  
w maju i czerwcu firmy 
przeprowadzą rekrutację 
kandydatów. 
Fundatorami staży mogą 
być firmy, organizacje po-
zarządowe i inne instytucje 
(w tym starostwa powiato-
we i urzędy gminne), któ-
re zobowiązują się do przy-
jęcia stażysty na minimum 

jeden miesiąc między lipcem 
a wrześniem oraz do wypła-
ty stażyście wynagrodzenia  
w wysokości co najmniej 1100 
zł brutto za miesiąc stażu.
– Fundatorzy proszeni są  
o przesłanie deklaracji uczest-
nictwa w akcji oraz logo firmy 
w wersji elektronicznej do 29 
marca na adres: wakacyjny.
staz@gdansk.gda.pl z dopi-
skiem „Wakacyjny Staż 2015 
– deklaracja uczestnictwa”. 
Fundatorzy staży będą samo-
dzielnie wypełniać „Ofertę 
stażu” elektronicznie, na stro-
nie projektu. W tym celu, po 
otrzymaniu od fundatora de-
klaracji uczestnictwa, zostanie 
przesłany link aktywacyjny, 
umożliwiający zalogowanie 
się na stronie projektu i złoże-
nie oferty stażu najpóźniej do  
3 kwietnia – tłumaczy Kata-
rzyna Swarcewicz.

(GR)
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SZCZYPIORNIAK NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Mistrzowie świata 
w Ergo Arenie
Po zdobyciu brązowego meda-
lu przez polskich szczypiorni-
stów na mistrzostwach świata 
w Katarze, piłka ręczna stała 
się jedną z najpopularniejszych 
dyscyplin sportowych w na-
szym kraju. Nic zatem dziw-
nego, że Ergo Arena będzie 
miejscem ligowych zmagań 
gdańskiego Wybrzeża z Wisłą 
Orlenem Płock i VIVE Tau-
ron Kielce. Oba mecze powin-
ny dostarczyć kibicom wielu 
emocji, bowiem w drużynach  
z Kielc i Płocka gra aż 11 aktu-
alnych reprezentantów Polski, 
którzy w niedawno zakończo-
nych mistrzostwach w Katarze 
zdobyli brązowy medal.
– W sobotę 7 marca o godz. 
17.30 rywalem gdańszczan 
będzie wicemistrz Polski.  
W barwach płockiej Wisły zo-
baczymy m.in. Mariusza Jur-
kiewicza, Kamila Syprzaka, 
Adama Wiśniewskiego, Mi-
chała Daszka i Marcina Wi-
charego. Trenerem płockiego 
zespołu jest Manolo Cadenas. 
Prowadzona przez tego szkole-
niowca reprezentacja Hiszpa-
nii w Katarze zajęła 4. miejsce 
po dramatycznym boju z bia-
ło-czerwonymi – przypomina 
Bartosz Tobiański, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.
Z kolei już w środę 18 mar-
ca o godz. 18.00 przeciwni-
kiem Wybrzeża będzie jedna 
z najlepszych aktualnie dru-
żyn w Europie – VIVE Tauron 
Kielce. 
– Zespół ze stolicy wojewódz-
twa świętokrzyskiego pochwa-
lić się może nie lada wyczy-
nem. W meczach grupowych 

prestiżowej Ligi Mistrzów 
nie przegrał od 2 lat. Barwy 
niekwestionowanego hege-
mona krajowych rozgrywek  
w ostatnich latach reprezentu-
je aż 6 brązowych medalistów  
z Kataru: Sławomir Szmal, 
Michał Jurecki, Karol Bielecki, 
Piotr Chrapkowski, Krzysztof 
Lijewski i Piotr Grabarczyk. 
Ponadto, w kadrze VIVE znaj-
dziemy filary kilku europej-
skich reprezentacji. W pierw-
szej fazie rozgrywek młody  
i gniewny zespół Wybrzeża był 
bliski sprawienia niespodzian-
ki, ostatecznie ulegając w Kiel-
cach 25:22 – dodaje Bartosz 
Tobiański. 
Bez wątpienia dodatkowym 
smaczkiem gdańsko-kielec-
kiego starcia będzie rywaliza-
cja braci Lijewski. Marcin, po 
wielu latach gry w Niemczech 
i sezonie spędzonym w Płoc-
ku, wrócił do Gdańska, gdzie 
stał się nie tylko czołowym 
zawodnikiem drużyny pro-
wadzonej przez trenerski duet 
Daniel Waszkiewicz – Damian 
Wleklak, ale i swoistym men-
torem dla młodszych kolegów 
na boisku. 
– Krzysztof Lijewski to jeden 
z najlepszych prawych roz-
grywających na świecie. To 
będzie wyjątkowa okazja do 
podziękowania naszym szczy-
piornistom za emocje, których  
w styczniu dostarczyli milio-
nom Polaków. Liczymy na to, 
że kibice szczypiorniaka jak 
zwykle nie zawiodą i tłumnie 
zawitają do naszej hali – mówi 
rzecznik Ergo Areny.

(KL)

ZAPRASZAMY NA PING-PONGA

Brydżowe wieści
W klubie „Maciuś I” na Przymorzu zorganizowano, cieszący się 
coraz większą frekwencją, Turniej Brydżowy Par dla dorosłych. 
– Po wspaniałej rywalizacji w zawodach zwyciężyli Olgierd Zie-
liński i Czesław Asztemborski. Drugie miejsce zajęli Jan Białek 
i Franciszek Pałasz, natomiast trzecią pozycją musieli zadowolić 
się Czesława Pietkiewicz i Czesław Czepirski – informuje Ur-
szula Lisowska, kierownik klubu.
Dodajmy, że uczestnicy turnieju byli przedstawicielami kół bry-
dżowych z różnych dzielnic Gdańska (Siedlce, Żabianka, Przy-
morze i Oliwa).
– Korzystając z okazji, serdecznie zapraszamy na Turniej Teni-
sa Stołowego, który odbędzie się w piątek 27 marca. O godzinie 
16.00 rozpoczną się zmagania dzieci, natomiast o godzinie 18.00 
do rywalizacji przystąpią dorośli – dodaje Urszula Lisowska. 

(KL)

   Razem z VIVE Tauronem Kielce na mecz z Wybrzeżem Gdańsk 
przyjedzie Sławomir Szmal 

2. MIEJSCE W SOPOCKIM TURNIEJU

Sponsorów jest coraz mniej
Jak co roku, oliwski Klub Osiedlowy „Ad-Rem” zorganizował podczas zimo-
wych ferii zajęcia, które przebiegały pod znakiem sportu i kultury. Akcja skie-
rowana była nie tylko do oliwskiej młodzieży, ale dla każdego, w myśl hasła 
„wszystkie dzieci są nasze i mają równe szanse”. 

– W turniejach sportowych 
brały udział dzieci z Zaspy, 
Osowej, a nawet Górek Za-
chodnich. Uczestnicy naszych 
zajęć zostali podzieleni na dwie 
grupy wiekowe. Przez dwa ty-
godnie dzieci brały udział  
w imprezach sportowych i re-
kreacyjnych. Nie zabrakło tak-
że pokazów muzycznych, qu-
izów i konkursów wiedzy oraz 
występów recytatorsko-ta-
necznych, gier świetlicowych. 
Odwiedziliśmy również kino, 
lodowisko i kręgielnię – infor-
muje Ryszard Riviera, kierow-
nik klubu „Ad-Rem”.
Do najbardziej lubianych na-
leżały imprezy mające w sobie 
elementy rywalizacji, a więc 
turnieje sportowe (tenis stoło-
wy, zabawy świetlicowe, piłka-
rzyki stołowe, hokej stołowy, 
darts oraz turniej kręglarski  
i piłkarski). 
– Większość imprez rozgrywa-
na była w obiekcie klubu, dzia-
łającego pod opiekuńczymi 
skrzydłami Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani”, której rada nadzor-
cza i zarząd zawsze rozumieją 
idee wychowania poprzez sport 
i rekreację. Władzom naszej 
spółdzielni dziękujemy za po-
moc, zrozumienie naszych pro-
blemów i ufundowanie drob-
nych nagród, napojów i słody-
czy – dodaje Ryszard Riviera. 
– Na zakończenie tegorocznej 

zimowej akcji odbyło się  
w naszym klubie uroczyste za-
kończenie połączone z rozda-
niem nagród dla wszystkich 
uczestników.
Zorganizowanie zajęć dla 
dzieciaków nie byłoby możli-
we, gdyby nie pomoc sponso-
rów, których – jak mówi nam 

Ryszard Riviera – z każdym 
rokiem jest coraz mniej.
– W tegorocznej akcji pomo-
gli nam starzy, wypróbowani 
przyjaciele dzieci i młodzieży. 
Mowa tu przede wszystkim  
o Biurze Prezydenta ds. Pro-
mocji Miasta i spółce Trefl, 
którym serdecznie dziękujemy 

za wsparcie – dziękuje kierow-
nik oliwskiego klubu.
Dodajmy, że klub „Ad-Rem”, 
który urzęduje w swojej sie-
dzibie przy ulicy Czyżew-
skiego działa nieprzerwanie 
przez cały rok, a swoje podwo-
je otwarte ma dla wszystkich 
chętnych.
 (KL)

   Reprezentacja klubu „Ad-Rem” wzięła też udział w sopockim turnieju piłkarskim, 
 gdzie zajęła 2. miejsce
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MISTRZOSTWA GDAŃSKA

Rozdano siatkarskie medale
Poznaliśmy najlepsze, żeńskie 
i chłopięce, gdańskie druży-
ny siatkarskie wśród szkół 
podstawowych. Złote medale 
mistrzostw Gdańska wywal-
czyły dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej nr 12 z Ujeściska  
i chłopcy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 42 na Suchaninie.
Organizatorem szkolnych mi-
strzostw jak zwykle był Gdań-
ski Ośrodek Kultury Fizycznej. 
Siatkarskie zmagania rozpo-
częto oczywiście od eliminacji, 
do których stanęło 29 zespołów 
żeńskich i 23 teamy chłopięce. 
Do wielkiego finału dotarli tyl-
ko najlepsi. 
Wśród dziewcząt złoty medal, 
po zwycięstwie nad reprezen-
tacją Szkoły Podstawowej nr 
85 z Jasienia, wywalczyły mło-
de adeptki piłki siatkowej z SP 
12 na Ujeścisku. Na najniż-
szym stopniu podium stanęły 
natomiast uczennice Szkoły 

Podstawowej nr 27, które w fi-
nale pocieszenia pokonały re-
prezentację Szkoły Podstawo-
wej nr 16. 
Z kolei rywalizację wśród 
chłopców wygrali siatkarze 
Szkoły Podstawowej nr 42 

z Suchanina, którzy w wal-
ce o złoto pokonali swoich 
odwiecznych rywali – ekipę 
SP 85 z Jasienia. W pojedyn-
ku o brązowy medal siatkar-
skich mistrzostw zmierzyli się 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

nr 80 z Przymorza i Szkoły 
Podstawowej nr 55 z Nowego 
Portu. W tej rywalizacji lepsza 
okazała się ekipa z Przymorza, 
stając na najniższym stopniu 
podium gdańskich mistrzostw.

(GR)

  Siatkarskie mistrzynie Gdańska – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 12 z Ujeściska 
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