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W ciągu trzech najbliższych lat w Gdańsku powstać ma 10 przedszkoli, w których znajdzie 
się miejsce dla 2500 dzieciaków. Na ich wybudowanie potrzebnych będzie około 35 
milionów złotych.

STR. 9

10 nowych przedszkoli w Gdańsku

STR. 9

DLA 2500 DZIECIAKÓW
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Małgorzata

Kandydatka do Sejmu z Gdańska, Sopotu oraz powiatów: gdańskiego, kwidzyńskiego, 
malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego.

Chmiel10.

www.malgorzatachmiel.pl
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OD DRUGIEJ STRONY

• 13 października (wtorek), Balet im. Igora 
Moisiejewa, godz. 19.00, Filharmonia Bał-
tycka, ul. Ołowianka 1

• 16 – 18 października (piątek – niedzie-
la), 50. Jubileuszowy Ekstremalny Rajd na 
Orientację w Sierakowicach

• 17 października (sobota), Fismoll, godz. 
20.00, Klub Parlament w Gdańsku, 
 ul. Św. Ducha 2

• 17 października (sobota), Adam Makow-
icz, godz. 19.30, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 18 października (niedziela), Natalia Przy-
bysz, godz. 19.00, Klub Parlament 
w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 21 października (środa), Adam Bałdych & 
Helge Lien Trio, godz. 20.00, Stary Maneż 
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 22 października (czwartek), Paradise Lost, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 23 października (piątek), Dżem Sym-
fonicznie, godz. 19.30, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 24 października (sobota), Chris Botti, 
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 25 października (niedziela), Children Of 
Bodom, godz. 18.00, Klub B90 w Gdańsku, 
ul. Doki 1

• 28 października (środa), Dave Matthews 
Band, Hala Ergo Arena

• 27 – 28 października (wtorek – środa),  
Tosca, godz. 19.00, Opera Bałtycka w 
Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

• 31 października (sobota), Moonspell, 
godz. 19.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 6 listopada (sobota), Ghost, godz. 19.00, 
Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 8 listopada (niedziela), Fish, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 6 – 15 października (piątek – niedziela), 
Festiwal Jazz Jantar, Klub Żak w Gdańsku

• 19 listopada (czwartek), Kabaret Młodych 
Panów, godz. 17.30 i 20.15, Scena Teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 20 listopada (piątek), Polska Noc Kab-
aretowa, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 24 listopada (wtorek), mecz Ligi Mis-
trzyń Atom Trefl Sopot – Igor Gorgonzola 
Nowara, godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 13 grudnia (niedziela), Queen Symfon-
icznie, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w 
Gdańsku, ul. Ołowianka 1

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

Nasze kalendariumMUSISZ TU BYĆ!!!

Absolvent Talent Days
Jeśli szukasz pracy albo po prostu chcesz zmienić ścieżkę 
swojej kariery zawodowej, to 14 października koniecznie 
musisz zawitać do Ergo Areny, gdzie zorganizowana zosta-
nie impreza poświęcona rozwojowi kariery studentów i ab-
solwentów w Polsce – Absolvent Talent Days.

Jak informuje nas Bartosz To-
biański, rzecznik prasowy Ergo 
Areny Absolvent Talent Days 
to 400 prestiżowych pracodaw-
ców z Polski i zagranicy
- To także niemal 30000 no-
wych ofert pracy i praktyk, 
warsztaty i spotkania z wybit-
nymi osobowościami świata 
biznesu – dodaje Bartosz To-
biański, który podkreśla, że 
celem imprezy jest łączenie 
młodych kandydatów do pracy 
z właściwymi pracodawcami – 
profesjonalnie, z uwzględnie-
niem nowoczesnych techno-
logii oraz potrzeb i motywacji 
obu grup.
Organizatorem targów jest 
CEO Absolvent.pl.
– Niemal 8 tysięcy młodych lu-
dzi, którzy dzięki targom zna-
leźli pracę, to najlepszy dowód, 

że nam się to udaje – podkreśla 
Katarzyna Godlewska z CEO 
Absolvent.pl.
Absolvent Talent Days oferuje 
możliwość rozmowy i zgłosze-
nia swojej kandydatury bezpo-
średnio osobom rekrutującym 
w topowych firmach w Polsce.
Podczas paneli dyskusyjnych i 
warsztatów odpowiedzi na py-
tania udzielać będą najwięk-
sze osobistości biznesu, którzy 
wyjaśnią chociażby co powin-
niśmy wiedzieć o rodzajach 
umów albo jakie są najczęstsze 
błędy popełniane na początku 
kariery. Na targach pojawią się 
reprezentanci firm: pracuj.pl, 
Lufthansa, Vectra S.A., Bay-
er Service Center Gdańsk czy 
Arla Foods Global Financial 
Services Centre.
– Spotkania prowadzone będą 

przez dziennikarza i prezen-
tera telewizyjnego, Andrzeja 
Sołtysika. Gościem specjal-
nym Absolvent Talent Days 
w Gdańsku będzie dwukrot-
ny złoty medalista olimpijski, 
Mistrz Świata Europy i Polski 
w żeglarstwie, Mateusz Kusz-
nierewicz. Sportowiec podzieli 
się z uczestnikami doświadcze-
niem dotyczącym budowania 
kariery i zdradzi swoją receptę 
na sukces – informuje Bartosz 
Tobiański.
Absolvent Talent Days to wy-
darzenie całkowicie bezpłatne. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
pobranie darmowego biletu ze 
strony: www.talentdays.pl. Na 
stronie dostępny jest również 
szczegółowy program imprezy.

(GR)

  Każdemu młodemu człowiekowi marzy się najlepsza praca
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STRZAŁ W 10. !
MAŁGORZATA CHMIEL, INŻ. ARCHITEKT

OD 20 LAT NIEPRZERWANIE RADNA MIASTA GDAŃSKA,
CZŁONEK STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH, IZBY 

ARCHITEKTÓW, TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH, 
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO RADY MIASTA GDAŃSKA.

KANDYDUJE Z 10 MIEJSCA NA LIŚCIE  
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ DO SEJMU RP.

Szanowni Państwo, 
swoją wiarygodność budowałam przez lata, docenialiście moją pracę. W każdych kolejnych wyborach otrzymywałam od Państwa 
największą  liczbę głosów  
z wszystkich kandydatów. To satysfakcja, ale też zobowiązanie.
• W Sejmie chciałabym spożytkować lata doświadczeń samorządowych w dziedzinie, którą się teraz zajmuję i zawodowo i w 
Radzie Miasta: planowaniem przestrzennym, inwestycjami, urbanistyką  i mieszkaniówką. 
• Chcę też zająć się wdrażaniem nowej ustawy rewitalizacyjnej, która będzie pomocą dla gmin w wykorzystaniu dużych środ-
ków UE, zarezerwowanych dla Polski na ten cel. 
W tych dziedzinach miałabym satysfakcję wykorzystać wykształcenie i wieloletnie doświadczenie.
Ale nie tylko ustawami chciałabym się zająć!
Nowa Spacerowa z tunelem pod Pachołkiem może powstać tylko przy udziale środków UE i z budżetu centralnego. Uważam, że 
nie ma innego, lepszego rozwiązania komunikacyjnego dla Osowy i Oliwy, czy Sopotu, któremu brakuje dojazdu do naszej obwod-
nicy, a w przyszłości Obwodnicy Metropolitalnej. Będę lobbowała na rzecz jej powstania.
Jak do tej pory, chciałabym się zająć mieszkalnictwem. Realizując moje hasło : „mieszkanie - dobro podstawowe” powołałam 
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, wprowadzając tym samym nową formę mieszkań „na wynajem”. Ale potrzeba 
też innych form pozyskiwania mieszkań, ponieważ nie każdego stać na drogi kredyt. 
Chciałabym też zająć się w Sejmie systemem pozyskiwania mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, czy dla dzieci 
opuszczających piecze zastępczą.

Z poważaniem

Małgorzata Chmiel, 
malgorzata.chmiel@radny.gdansk.pl

www.malgorzatachmiel.pl

Szanowni Państwo,
Kandyduję z 10. pozycji na liście Platformy Obywatelskiej, 
czyli „Strzał w 10.” !
Teraz to ja potrzebuję Państwa poparcia i pomocy, o którą proszę. Dziękuję.

ŻYCIE MIASTAW SKRÓCIE

JUBILEUSZ „JEDENASTKI”
7 października odbyły się obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej 
nr 11 na gdańskich Stogach. Święto było połączone z nadaniem 
placówce imienia „Na Bursztynowym Szlaku”. 
– Przypomnijmy, że podczas miejskiej inauguracji roku szkolnego 
w Gdańsku, która odbyła się właśnie w Szkole Podstawowej nr 
11, prezydent Paweł Adamowicz przekazał informację o rozpo-
częciu budowy krytej pływalni w przyszłym roku przy podsta-
wówce na Stogach – przypomina Dariusz Wołodźko z gdańskie-
go magistratu.

SIÓDMA ODSŁONA GRASSOMANII
Festiwal Grassomania już po raz siódmy prezentuje sztukę współ-
czesną w rozmaitych przestrzeniach miasta. Każdorazowo punk-
tem wyjścia dla organizatorów Grassomanii jest twórczość Gün-
tera Grassa. W tym roku motywem przewodnim jest film i ob-
chody 10-lecia adaptacji „Wróżb kumaka” do kin.
Tegoroczna Grassomania potrwa jeszcze do 16 październi-
ka. Tego właśnie dnia o godz. 12.00 planowane jest usadowie-
nie figury Güntera Grassa na ławeczce na Placu Wybickiego we 
Wrzeszczu.

LEW BOHATEREM SZLAKU
Gdańska Organizacja Turystyczna zainaugurowala nowy szlak 
turystyczny, którego głównym bohaterem będzie mały lew. Przy 
najbardziej znanych gdańskich lokalizacjach pojawią się figurki 
lwa, które dzięki specjalnej aplikacji mobilnej opowiedzą nam hi-
storie związane z Gdańskiem.
Każda figurka będzie mierzyć około 50 cm i zostanie wykonana 
z brązu. Lewki będą miały różne pozy, a wygląd każdego z nich 
będzie nawiązywał do miejsca, w którym się znajduje. Z czasem 
lwiątek będzie przybywać. Pierwszy z nich stanął w ZOO. 

(GR)

SKUTECZNE DZIAŁANIA ZAMIAST OBIECANEK

Gdański wojownik polskiej spółdzielczości
Poseł Jerzy Borowczak dał się poznać przede wszystkim ze skutecznej walki w obronie spółdzielni mieszkaniowych.  
O tym, jak również i o innych sukcesach oraz porażkach poniesionych, rozmawia z gdańskim posłem Krzysztof Lubański.

– Jerzy Borowczak nie należy 
do osób, które często pojawia-
ją się w mediach, a mimo to 
wiem o wielu pańskich działa-
niach. Czy mógłby Pan przybli-
żyć Czytelnikom „Panoramy” 
problemy, z którymi spotykał 
się w poselskiej pracy?
– Od kilku lat na Przymorzu 
przy ulicy Jagiellońskiej 8 uru-
chomiliśmy biuro darmowych 
porad prawnych. Zaintereso-
wanie gdańszczan przeszło 
nasze oczekiwanie, a prawnik 
ma pełne ręce roboty. Ludzie 
przychodzą z różnymi kłopo-
tami. Przede wszystkim są to 
problemy spadkowe, konflikty 
rodzinne czy też sprawy z nie-
zapłaconymi rachunkami albo 
nieuczciwie sporządzonymi 
umowami.
– Jednak najbardziej zaan-
gażował się Pan w obronę 
spółdzielni mieszkaniowych.
– Uważam, że najlepszą for-
mą zarządzania mieszkania-
mi jest spółdzielnia. Wiem to 
z własnego doświadczenia. 
Pytałem ówczesnego premie-
ra Donalda Tuska: dlaczego 

zaczynamy zmieniać ustawę o 
spółdzielniach? Przecież nikt 
ze spółdzielców nie demon-
strował, nie palił opon przed 
Sejmem. Świadczy to zatem 
o tym, że prezesi i rady nad-
zorcze nie obracają w proch 
wieloletniego dorobku spół-
dzielni mieszkaniowych. Je-
śli chcemy już zmieniać usta-
wę, to musimy rozmawiać z 
głównymi zainteresowanymi, 
a więc spółdzielcami. Dlatego 

też zorganizowałem spotka-
nie zainteresowanych stron, 
abyśmy wysłuchali wszystkich 
racji. Komisja, w której praco-
wałem, zakończyła pracę nad 
nową ustawą, ale dalej zajmą 
się już nią posłowie nowej ka-
dencji, ponieważ trzeba jeszcze 
rozstrzygnąć niektóre sporne 
kwestie.
– A nawiązując już do nasze-
go podwórka. Słyszy się gło-
sy, że budujemy w Gdańsku 

przybytki kultury, a brakuje 
mieszkań dla młodych.
– Jeszcze będąc miejskim rad-
nym, optowałem za tzw. akcją 
„ziemia za mieszkania”. Czę-
ściowo się ona powiodła.
– Dlaczego częściowo?
– Władze miasta nie do koń-
ca miały wolę przekazywać 
ziemie spółdzielniom miesz-
kaniowym, które budują prze-
cież mieszkania non profit, a 
więc nie zarabiają na tym ani 

złotówki. Jeżeli chcemy po-
prawić sytuację mieszkaniową 
w Gdańsku, to moim zdaniem 
należy udostępnić niektórym 
spółdzielniom działki pod in-
westycje mieszkaniowe. Niech 
z programu „ziemia za miesz-
kanie” korzystają deweloperzy 
i spółdzielnie.
Owszem, niepokoi mnie, że 
budujemy tak dużo tzw. miejsc 
niebiznesowych. Ale rozma-
wiałem z prezydentem Adamo-
wiczem, który wyjaśnił mi, że 
dzięki temu Gdańsk odwiedza 
coraz więcej turystów.
– Jak Pan oceni mijające 
właśnie 4 lata swojej pracy 
w polskim Sejmie?
– Spora liczba Polaków uwa-
ża nas za nierobów, ale sądzę, 
że dobrze wypełniałem swoje 
obowiązki, mimo że nie bry-
lowałem w studiach telewizyj-
nych. Do swoich największych 
porażek na pewno mogę zali-
czyć fakt, że przed Trybunałem 
Stanu nie postawiono Zbignie-
wa Ziobro. Zajmowałem się 
przede wszystkim rzeczami, na 
których się znam. Z kolei dzięki 

mojemu zaangażowaniu i ak-
tywnej pracy w Komisji Skarbu 
Państwa udało się uruchomić 
na terenie stoczni gdańskiej 
zakład nowych budów. Pracuje 
tam 1000 osób i udało się już 
zwodować 5 statków.
– Jakie cele stawia sobie 
Jerzy Borowczak, jeśli po raz 
kolejny zasiadać będzie w 
sejmowych ławach?
– Spółdzielcom obiecałem pil-
nować ustawy o spółdzielniach. 
Jeśli ponownie znajdę się w 
Komisji Skarbu Państwa, to w 
dalszym ciągu dbał będę o in-
teresy polskich stoczni, w któ-
rych pracuje w tej chwili nawet 
33 tysiące osób. Dzięki wiel-
kim inwestycjom w stoczniach, 
Gdańsk znów odwraca się twa-
rzą do morza.
Mam dwoje uszu i jedne usta, 
dlatego wolę skutecznie dzia-
łać niż mówić o rzeczach, o 
których nie mam zielonego 
pojęcia i obiecywać gruszki na 
wierzbie.
– Dziękuję za rozmowę.
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PATRONAT MEDIALNY

PEŁNIA ŻYCIA RÓWNIEŻ NA EMERYTURZE

Inspirujące Targi Seniora w Sopocie
Seniorzy, którzy tłumnie przybyli na 6. Sopockie Targi Seniora, udowodnili, że jesień życia ma wiele barw, i że może być 
pełna optymizmu i pozytywnej energii. Aktywnie uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach. Były 
inspirujące spotkania, warsztaty, koncerty i pokazy, porady specjalistów i bezpłatne badania.

– 6. Sopockie Targi Seniora 
okazały się wspaniałym wy-
darzeniem, które jak pokazu-
je frekwencja, jest potrzebne 
pomorskim seniorom. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne tar-
gi sprostały oczekiwaniom 
uczestników oraz wystawców 
– mówi Joanna Woźniczka, 
prezes Spółdzielni Socjalnej 
Kooperacja, współorganizator 
targów. – Było nam niezmier-
nie miło widzieć uśmiechnięte 
twarze i pełne sale warsztato-
we. Energia i zaangażowanie, 
jakie pokazali podczas minio-
nego weekendu seniorzy, były 
naprawdę imponujące. Pro-
gram tegorocznych targów był 
bardzo bogaty i nawiązywał 
do hasła targów „Innowacje i 
inspiracje”. Inspirowaliśmy do 
aktywności w różnych dziedzi-
nach życia, a także promowa-
liśmy nowoczesne rozwiązania 
podwyższające jakość życia 
osób starszych.
Impreza była okazją do roz-
strzygnięcia konkursu na Su-
per Seniora 2015. Tytuł ten 
otrzymały seniorki i seniorzy 
zgłoszeni przez mieszkań-
ców Pomorza – osoby pełne 
pozytywnej energii, aktyw-
ne, dla których nie ma rzeczy 
niemożliwych i swoją posta-
wą potwierdzają, że nigdy nie 
jest za późno, aby realizować 
swoje pasje i marzenia. W ka-
tegorii sport i rekreacja tytuł 
Super Senior 2015 otrzymała 
Ludmiła Meksiak z Sopotu, 
w kategorii kultura, edukacja, 
sztuka Władysława Andrze-
jewska-Kessler z Gdyni a w ka-
tegorii działalność społeczna, 
sopocianin Józef Abratański. 

Przyznano również 3 wyróż-
nienia. Wszyscy laureaci otrzy-
mali koszulki Super Seniora 
2015 a osoby nagrodzone vo-
uchery na wycieczki ufundo-
wane przez sponsorów.
Osoby odwiedzające targi, na 
ok. 60 stoiskach, mogły zapo-
znać się z różnorodną ofertą 
produktów oraz usług skiero-
wanych do osób starszych, za-
równo tych aktywnych, jak i 
wymagających wsparcia. 
– W tym roku chcieliśmy 
zwrócić szczególną uwagę na 
nowinki technologiczne, które 
wspierają samodzielność i bez-
pieczeństwo osób starszych, 
dlatego do udziału w targach 
zaprosiliśmy naukowców z Po-
litechniki Gdańskiej, którzy 
prezentowali stworzone przez 
siebie urządzenia – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, organizator targów. 
– Mamy nadzieję, że te urzą-
dzenia będą w powszechnym 
użyciu, podobnie jak teleopie-
ka, system przywoławczy, który 
daje możliwość wezwania po-
mocy w przypadku zagrożenia 
życia, zdrowia lub bezpieczeń-
stwa. Urządzenia te testowane 
są obecnie m.in. przez sopoc-
kich seniorów. 
Uczestnicy targów mieli oka-
zję spotkać się z inspirujący-
mi osobami, które opowiadały 
o swoich pasjach i o tym, co 
ich motywuje do aktywności, 
a także skorzystać z bezpłat-
nych badań oraz porad specja-
listów. Seniorzy chętnie brali 
udział w zajęciach ruchowych, 
dostosowanych do ich wieku i 
sił. Uczyli się tańczyć, ćwiczyli 

na specjalnych piłkach, a także 
tai-chi i qigong oraz uczestni-
czyli w treningu razem z siat-
karkami z PGE Atomu Trefla 
Sopot.
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia ogrodnicze, 
podczas których uczestnicy 
przekonali się, że warto mieć 
swój mały przydomowy ogró-
dek, nawet na małej przestrze-
ni, choćby na balkonie. Rów-
nież warsztaty kulinarne, na 
których seniorzy dowiedzieli 
się m.in. jak zdrowo i tanio go-
tować, zgromadziły liczną gru-
pę uczestników, podobnie jak 
warsztaty artystyczne, m.in. 
z decoupage oraz ozdabiania 
wianków, a także warsztaty 
komputerowe oraz z aplikacji 
na smartfona.
Nowym, ciekawym przedsię-
wzięciem były Szybkie randki, 
które przyciągnęły wielu senio-
rów i umożliwiły im nawiąza-
nie nowych znajomości. Panie 
chętnie uczestniczyły w warsz-
tatach z makijażu, a pokaz 

  Rower to dla wielu seniorów jedna z form rekreacji

  Wizualizacja sanatorium, które powstać ma w Sopocie

  Podczas targów seniorzy ćwiczyli na specjalnych piłkach

  W sąsiedztwie pawilonu „Daniela” planuje się organizację 
dodatkowych miejsc postojowych

  Nowy dywanik asfaltowy wylano również przed falowcem na 
Obrońców Wybrzeża 10

mody w nowoczesnych, mod-
nych stylizacjach spotkał się z 
entuzjastycznym przyjęciem 
publiczności. 
– Seniorzy, którzy uczestniczy-
li w Sopockich Targach Senio-
ra pokazali, że na emeryturze 

można żyć pełnią życia – mówi 
Anna Jarosz. – Warto odkry-
wać nowe pasje i realizować 
marzenia, na które być może 
dotychczas brakowało czasu. 
Dziękujemy za ich energię i 
uśmiech, a wszystkim obecnym 

i przyszłym seniorom życzymy 
zdrowego, długiego i cieka-
wego życia, bowiem młodość 
to stan ducha i umysłu, a nie 
kwestia wieku. 

Agnieszka Niedałtowska
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WIĘCEJ KURACJUSZY W KURORCIE

Nowe sanatorium w Sopocie
W Sopocie powstać ma nowe sanatorium. W połowie września poinformowano  
o sprzedaży działki, na której zrealizowana ma być nowa inwestycja.

– Firma Millenium Inwe-
stycje wygrała przetarg nie-
ograniczony zorganizowany 
przez Gminę Miasta Sopotu 
na sprzedaż nieruchomości 
przy ul. Bitwy Pod Płowcami 
52. Na działce o powierzchni 
6446 m kw. powstanie obiekt 
sanatoryjny – informuje Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim, 
rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopot.
Gospodarz trójmiejskiego 
kurortu, Jacek Karnowski 
zauważa, że od 2-3 lat wśród 
osób odwiedzających Sopot 
rośnie zainteresowanie usłu-
gami leczniczymi czy roz-
szerzonym pakietem odnowy 
biologicznej.
– Cieszę się, że Sopot zyska 
nowy obiekt, który w oparciu 
o sopocką solankę będzie ofe-
rował całą gamę zabiegów dla 
kuracjuszy i mieszkańców – 
dodaje prezydent Karnowski.
Do walki o kupno działki 
stanęły tylko 3 firmy, ale to 
właśnie Millenium Inwesty-
cje złożyło najkorzystniej-
szą ofertę, która opiewała 
na kwotę 7,7 mln zł. Jednak 
przy wyborze zwycięskiego 

podmiotu decydowała nie tyl-
ko cena.
– Podstawą wyłonienia zwy-
cięskiej firmy była także za-
proponowana koncepcja funk-
cjonalno-przestrzenna z pla-
nem zagospodarowania działki 
i wizualizacją oraz program 
funkcjonalno-użytkowy. Pre-
ferowane były funkcje z zakre-
su lecznictwa uzdrowiskowego  
i specjalistycznego oraz ochro-
ny zdrowia – wyjaśnia Magda-
lena Czarzyńska-Jachim.
Zwycięski projekt zakłada po-
wstanie ośrodka o charakterze 
sanatoryjnym z bazą zabiegową 

balneologiczną oraz rehabilita-
cyjną, wykorzystującą m.in. so-
lankę ze Zdroju św. Wojciecha 
(basen solankowy, tężnie, inne 
zabiegi).
– Planowany ośrodek, który 
wstępnie nazywać się ma „So-
potarium”, będzie dysponował 
123 miejscami dla kuracjuszy. 
Sanatorium, według zapisów 
oferty, będzie ukierunkowa-
ne na profilaktykę, leczenie  
i rehabilitację chorób: narządu 
ruchu, układu krążenia i nad-
ciśnienia, dróg oddechowych, 
reumatologicznych, osteoporo-
zy, chorób skóry, optymalizację 

masy ciała oraz budowanie  
i wzmacnianie odporności or-
ganizmu – informuje rzecznik 
magistratu.
Poza tym baza zabiegowa 
będzie dedykowana pensjo-
nariuszom sanatorium oraz 
mieszkańcom Sopotu. To 
jednak nie wszystko, ponie-
waż inwestor zobowiązał się 
do organizacji zajęć kultu-
ralnych, sportowych i plene-
rowych. Dodajmy, że atrak-
cją obiektu będzie także ze-
wnętrzny ogród tematyczny 
związany z ziołolecznictwem.

(GR)
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PODSUMOWANIE PO 3 KWARTAŁACH W PSM „PRZYMORZE”

Błyskawicznie zrealizowane prace remontowe
Za nami trzy kwartały ciężkiej, wytężonej pracy budowlańców, którzy na terenie wszystkich czterech administracji 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” realizują tegoroczny plan remontów.

Rada Osiedla Przymorze-Ślą-
ska jakiś czas temu zatwier-
dziła plan głównych prac re-
montowych, które w ciągu 5 
lat mają być wykonane na tere-
nie Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”.

ZMNIEJSZĄ FUNDUSZ RE-
MONTOWY?
– Są to oczywiście remonty 
priorytetowe, a więc wymia-
ny instalacji wodociągowej. 
Koszt tego przedsięwzięcia 
jest wysoki, dlatego inwesty-
cja prowadzona jest sukcesyw-
nie w kolejnych budynkach. W 
pierwszej kolejności instalacja 
wymieniana jest w budynkach, 
gdzie dochodzi do najczęst-
szych awarii – mówi nam Sta-
nisław Prus, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 1.
W planie głównym zapisano 
również wymianę instalacji 
elektrycznej – tzw. wewnętrz-
nych linii zasilania, ponieważ 
mieszkańcy używają coraz wię-
cej urządzeń elektrycznych, 
czego nie wytrzymują stare in-
stalacje. Na liście priorytetów 
znalazły się także różnego ro-
dzaju prace dekarskie.
– W tym roku dostosowaliśmy 
wszystkie altanki śmietnikowe 
na potrzeby segregacji odpa-
dów. Udało się to zrobić dzię-
ki oszczędnościom. Wszyst-
kie zsypy na śmieci zostały 
zamknięte, zdezynfekowa-
ne, zabezpieczone i wynaję-
te mieszkańcom. Nieustannie 
remontujemy chodniki i jezd-
nie, a mamy ich najwięcej ze 
wszystkich administracji naszej 
spółdzielni – dodaje Stanisław 
Prus.
W tym roku na stalowe wy-
mienione będą wszystkie drzwi 
wejściowe do budynków. War-
to zauważyć, że aby oszczędzić 
koszty, wykonali i zamonto-
wali je konserwatorzy AO1. 

Niedawno zakończono termo-
modernizację ostatniego bu-
dynku na osiedlu przy ul. Wła-
dysławowskiej 2.
– Plan głównych remon-
tów rozłożyliśmy na 5 lat, ale 
chcielibyśmy go zrealizować w 
ciągu 3 lat. Jeżeli mieszkań-
cy będą mieli taką wolę, to po 
jego ukończeniu, może zdecy-
dujemy się nawet na obniżenie 
odpisu na fundusz remontowy 
– informuje Stanisław Prus.

WSZYSTKO UKOŃCZĄ W 
TERMINIE
Na koniec września w Admi-
nistracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze” plan remontów 
zrealizowany został w 85 proc.
– Nie ma żadnego zagrożenia, 
że planu nie wykonamy – za-
pewnia Andrzej Narkiewicz, 
kierownik AO4.
Do tej pory udało się wymie-
nić piony i poziomy instalacji 
wodociągowej oraz zamonto-
wać wodomierze z odczytem 
radiowym. W jednej z klatek 
schodowych falowca zamonto-
wano nową wewnętrzną linię 

zasilania. Podobne zadania 
prowadzone są w piwnicach ni-
skich budynków, gdzie w każ-
dym boksie piwnicznym mon-
towane są przy okazji punkty 
świetlne.
– Z kolei na klatkach schodo-
wych wymieniamy oświetlenie, 
montując przy okazji czujki ru-
chu. W budynkach przy Koło-
brzeskiej 53 i 55 zamontowa-
no nową stolarkę okienną, a 
w miejsce luksfery wstawiamy 
zwykłe szyby, aby do klatek 
schodowych docierało więcej 
światła. Na dachu falowca wy-
mieniamy balustradę ochronną, 
ponieważ stara jest już znisz-
czona i zagraża bezpieczeń-
stwu przechodniów. W tym 
samym budynku wykonaliśmy 
już zadaszenia ostatnich pięter 
w segmencie „6”. W przyszłym 
roku prace będą kontynuowa-
ne na segmencie „10”, przed 
którym wymieniliśmy już na-
wierzchnię asfaltową. Od 1 
października wprowadziliśmy 
segregację śmieci, dlatego też 
musieliśmy dostosować altanki 
do nowych wymogów – mówi 
Andrzej Narkiewicz.
Znany jest tu już wstępny plan 
remontów na rok przyszły. W 
październiku będzie nad nim 
dyskutować rada osiedla, a my 
przedstawimy go w naszej ga-
zecie na początku 2016 roku.

JUŻ TERAZ MYŚLĄ O PRZY-
SZŁOROCZNYCH ZADA-
NIACH
Równie zaawansowany w re-
alizacji jest plan remontów na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze”. Tu, jak 
informuje „Panoramę” Wło-
dzimierz Byczkowski, kierow-
nik AO2, plan rzeczowy został 
wykonany już w ok. 75 proc.
– Kończymy jeszcze moder-
nizację altan śmietnikowych. 
Do wykonania pozostała nam 

jeszcze wymiana pionów wo-
dociągowych w budynkach 
przy ulicy Chłopskiej 34B i 
Piastowskiej 104. Oba zadania 
zrealizowane będą oczywiście 
w tym roku – mówi Włodzi-
mierz Byczkowski.
Do tej pory udało się wykonać 
wszystkie zadania związane 
z likwidacją ciepłowniczego 
węzła grupowego. Dodajmy, 
że dzięki tej inwestycji nastąpi 
możliwość rzeczywistego roz-
liczenia kosztów ciepłej wody 
na poszczególne budynki.
– Jeszcze w tym miesiącu za-
kończą się prace malarskie w 
budynku przy Piastowskiej 96. 
Dodam, że wykonano już mon-
taż trzech słupów oświetlenio-
wych, które pojawiły się przy 
Piastowskiej 90, 100 i 96. Wy-
mieniono także okna na klat-
kach schodowych w budyn-
kach przy Piastowskiej 96, 106, 
Dąbrowszczaków 4, 8 i 10. Z 
kolei w budynkach przy ulicy 
Chłopskiej 38 i 40 zamontowa-
no nową instalację wodociągo-
wą oraz wodomierze z odczy-
tem radiowym – kontynuuje 
Włodzimierz Byczkowski.
Jeszcze w tym roku przygoto-
wane mają być projekty doty-
czące zaadoptowania terenu na 
miejsca postojowe przed pawi-
lonem „Daniela” (ul. Piastow-
ska 98) oraz Piastowskiej 104, 
w sąsiedztwie klubu „Piastuś” i 
w rejonie budynków przy Pia-
stowskiej 68-76 na Małym 
Przymorzu.
– W tym roku zajęliśmy się 
również odnowieniem elewacji 
od strony klatek schodowych 
budynków przy ulicy Dąbrow-
szczaków 4 i 8 – informuje kie-
rownik Byczkowski.

REMONTY UKOŃCZĄ W PAŹ-
DZIERNIKU
Z wykonaniem planu remon-
towego finiszują również na 

terenie Administracji Osiedla 
nr 3 PSM „Przymorze” i we-
dług wszelkich znaków na nie-
bie i ziemi, wszystkie prace po-
winny zostać ukończone już w 
październiku.
– Jeszcze w tym roku rozpocz-
niemy inwestycję, którą zapla-
nowaliśmy sobie na rok 2016. 
Odnowiony zostanie plac w po-
bliżu naszej siedziby, znajdują-
cy się pomiędzy przejściem pod 
falowcem przy ul. Jagiellońskiej 
10G a ulicą Jagiellońską. Rów-
nież w tym roku zamierzamy 
rozpocząć wymianę instalacji 
wodociągowej w budynku przy 
ul. Jagiellońskiej 10K – zapo-
wiada Mirosław Emir Muchla, 
zastępca kierownika ds. tech-
nicznych AO 3.
W tym roku kierownictwo ad-
ministracji skoncentrowało się 
przede wszystkim na wymianie 
pionów zimnej, ciepłej wody i 
cyrkulacji ciepłej wody w bu-
dynku przy ul. Jagiellońskiej 
10I i Jagiellońskiej 44 oraz przy 
Chłopskiej 22. Oprócz tego 
wymieniona została stolarka 
okienna na klatce schodowej 

przy Jagiellońskiej 10C, a iden-
tyczne roboty prowadzone są 
jeszcze w klatce L.
– Udało nam się odnowić bal-
kony i pomalować elewację 
klatek A i B przy Jagiellońskiej 
10. Jednak chciałbym dodać, że 
naprawy balkonów prowadzo-
ne są na terenie całego osiedla. 
W tym roku wyremontowany 
został również dach pawilonu 
handlowego przy ul. Jagielloń-
skiej 34. Na prośbę mieszkań-
ców wykonany został z kolei 
podjazd dla niepełnospraw-
nych przy Jagiellońskiej 10I 
– wylicza tylko niektóre pra-
ce remontowe Mirosław Emir 
Muchla.
Prace remontowe na tere-
nie całej spółdzielni przebie-
gają zatem bardzo sprawnie. 
Wszystko po to, aby wszystkie 
roboty – szczególnie te, prowa-
dzone na zewnątrz budynków 
– zakończyć przed nadejściem 
mrozów.

Grzegorz Rudnicki

  Nowe rondo sprawiło, że kierowcom znaczni łatwiej zawraca 
się przy ulicy Jagiellońskiej 42

  Na terenie Administracji Osiedla nr 1 wszystkie altanki śmietnikowe dostosowano na potrzeby 
segregacji
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Koleżanki i koledzy spółdzielcy

Czas na zmiany w parlamencie, 
poprzyjmy naszych kandydatów
Zbliżają się wybory i nastał 
czas oceny pracy na rzecz 
środowiska spółdzielczego 
obecnych posłów i senatorów 
oraz partie polityczne. Mi-
niona kadencja Sejmu i Se-
natu nie zapisała się pomyśl-
nie w pamięci spółdzielców,  
a w szczególności członków 
spółdzielni mieszkaniowych, 
a jedynym jej „sukcesem” jest 
fiasko komisji nadzwyczajnej 
ds. ustaw spółdzielczych. 
Potrzeba zmian w prawie 
spółdzielczym jest niekwe-
stionowana, a dostosowa-
nie ustaw do zmieniających 
się realiów naszych czasów 
jest konieczne, tym bar-
dziej, że należy pilnie ucy-
wilizować „zepsutą” w 2007 
roku ustawę o spółdzielniach 
mieszkaniowych.
W obecnym Sejmie zabra-
kło dobrej woli posłów, aby 
to zrobić. Większość propo-
zycji omawianych w ramach 
prac komisji nadzwyczajnej 
nie zmierzało do poprawy 

sytuacji prawnej spółdzielni, a 
raczej do pogorszenia jeszcze 
stanu dotychczasowego. 
Zarząd Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Zarządców Nieru-
chomości Spółdzielni Miesz-
kaniowych na bieżąco ana-
lizował poczynania komisji 
nadzwyczajnej, będąc w stałym 
kontakcie z jej członkiem po-
słem Jerzym Borowczakiem 
oraz biorącymi udział w jej pra-
cach przedstawicielami Krajo-
wej Rady Spółdzielczej.
Spółdzielcy powinni mieć 
większy niż dotychczas wpływ 
na stanowienie prawa przez 
Sejm. Zarząd PSZN SM ape-
luje więc o aktywne włączenie 
się członków i działaczy spół-
dzielczych w poparcie naszych 
kandydatów – spółdzielców do 
Sejmu i Senatu. 
Zwracamy się o poparcie kan-
dydatury dotychczasowego 
posła Jerzego Borowczaka, 
który kandyduje z listy Plat-
formy Obywatelskiej w okrę-
gu nr 25 – Gdańsk na poz. nr 6.  

Dotychczasowa działal-
ność posła w pracach komi-
sji sejmowych na rzecz spół-
dzielni mieszkaniowych jest 
gwarantem dalszego dobre-
go reprezentowania naszego 
środowiska.
W okręgu nr 26, gdyńsko-
-słupskim naszym kandyda-
tem na poz. nr 3 z listy Zjed-
noczonej Lewicy jest kole-
ga Andrzej Różański, poseł  
w kadencji 2001÷2005. 
Kandydat jest członkiem zarzą-
du stowarzyszenia, a jako pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Redzie i aktywny członek 
stowarzyszenia, od 2009 roku 
działając w zarządzie naszej 
organizacji, zna doskonale 
problemy spółdzielczości. Ak-
tywna praca kol. Różańskiego 
w środowisku spółdzielczym, 
zarządzie stowarzyszenia oraz 
merytoryczne prezentowanie 
naszych potrzeb i problemów 
na różnych spotkaniach i kon-
ferencjach, w połączeniu ze 
zdolnościami organizacyjnymi 

gwarantuje, że nasze sprawy 
będą aktywnie i skutecznie re-
prezentowane w pracach Sejmu 
przyszłej kadencji.
Do Senatu z naszego środowi-
ska spółdzielczego w okręgu 
wyborczym nr 67, obejmują-
cym powiaty: Kwidzyn, Mal-
bork, Sztum i Nowy Dwór 
Gdański kandyduje kolega Je-
rzy Śnieg, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „RENAVA" 
w Kwidzynie i członek stowa-
rzyszenia od jego założenia  
w 2001 roku. 
Zwracamy się do koleża-
nek i kolegów członków 

stowarzyszenia oraz wszyst-
kich spółdzielców, którym 
bliskie są sprawy związane ze 
sprawnym zarządzaniem zaso-
bami mieszkaniowymi oraz za-
interesowanych działaniami na 
rzecz realnego rozwiązywania 
problemów mieszkańców spół-
dzielni mieszkaniowych przez 
władze państwowe, z apelem  
o aktywne włączenie się w pro-
mocję naszych kandydatów do 
Sejmu i Senatu. Mieszkańcy 
spółdzielczych zasobów miesz-
kaniowych zasługują na wspar-
cie władz państwowych i dobre 
prawo, które pozwoli na rozwój 

spółdzielni i modernizację 
mieszkań oraz budynków,  
a także dostosowanie warun-
ków zamieszkiwania do wy-
mogów XXI wieku. 
Szanowni spółdzielcy,
Wybierając naszych kandyda-
tów, działamy na rzecz popra-
wy warunków zamieszkiwa-
nia i jakości życia w naszych 
spółdzielczych mieszkaniach.

Marian Banacki, prezes 
Pomorskiego Stowarzyszenia 

Zarządców Nieruchomości 
Spółdzielni Mieszkaniowych

  Jerzy Borowczak, kandydat na posła RP
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W Sejmie potrzeba młodej energii  
z nowoczesnym spojrzeniem
Gdańszczanin Łukasz Zaręba ma zaledwie 28 lat, ale zawodowego cv może pozazdrościć mu niejeden polityk. Pracował 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, później w KPRM z Donaldem Tuskiem, a teraz pełni funkcję osobistego sekreta-
rza premier Ewy Kopacz. Zdobyte doświadczenie chce wykorzystać, jako poseł ziemi pomorskiej.

– Kim jest Łukasz Zaręba? 
Pozwolę sobie na śmiałość, 
ale jest Pan znany raczej 
wąskiej grupie osób.
– W polityce działam już od 
blisko 10 lat. W 2006 roku 
wstąpiłem do Platformy Oby-
watelskiej – partii otwartej 
na młodych ludzi, ponieważ 
chciałem aktywnie działać.  
W międzyczasie dostałem 
szansę pracy zawodowej blisko 
polityków, przez 3,5 roku pra-
cowałem w Pomorskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gdań-
sku. Później współpracowałem 
z Donaldem Tuskiem, jako jego 
osobisty sekretarz, a Ewa Ko-
pacz zaproponowała mi konty-
nuowanie pracy w swoim gabi-
necie politycznym. Niezależ-
nie od mojego miejsca pobytu, 
zawsze leżało mi na sercu, aby 
rodzinny Gdańsk, bliski memu 
sercu powiat gdański i całe po-
morze mogły się dynamicznie 
rozwijać.
– Partia, którą Pan reprezen-
tuje rządziła przez 8 lat. Był 
to udany okres dla naszego 
kraju?
Przez te osiem lat zmalało bez-
robocie, bardzo wyraźnie na 
pomorzu. Mieszkańcy Pomo-
rza mają chociażby nowocze-
sną autostradę A1. Zmoderni-
zowaną drogę ekspresową S7. 
Tylko w samym Gdańsku po-
wstało Europejskie Centrum 
Solidarności, Teatr Szekspi-
rowski, czy nowoczesny sta-
dion. Tych inwestycji można 
byłoby mnożyć. Dokonaliśmy 
gigantycznego skoku cywi-
lizacyjnego jeśli chodzi o in-
frastrukturę. Teraz przyszedł 
moment na to, żeby Polacy 

więcej zarabiali. Stać nas na 
to po trudnych latach kryzysu  
i odpowiedzialnego gospodaro-
wania publicznymi pieniędzmi. 
To się uda ale tylko z ludźmi 
odpowiedzialnymi. 
– Jeździł Pan w różne zakątki 
kraju. Jak na tle innych wy-
pada Pomorze?
– Całe Pomorze wypada feno-
menalnie jeśli chodzi o wyko-
rzystanie środków unijnych. 
Wiele inwestycji otrzymało 
maksymalne unijne dofinan-
sowanie. Jestem z Gdańska ale 
wyjątkowo cenię sobie współ-
pracę ze skutecznymi i rzetel-
nymi samorządowcami z po-
wiatu gdańskiego: Markiem 
Zimakowskim z Przywidza, 
Barbarą Kamińską z Suchego 
Dębu oraz Januszem Goliń-
skim z gminy Cedry Wielkie. 
Z wielkim szacunkiem i podzi-
wem patrzę na pracę Janusza 

Wróbla, burmistrza Pruszcza 
Gdańskiego. Podczas wyjazdo-
wej rady ministrów na pomo-
rzu chciałem pokazać pani pre-
mier, jak zmienił się chociażby 
Przywidz. Szefowa rządu była 
zachwycona. Dodatkowo za-
deklarowała ze swojej rezerwy 
kilka milionów zł wsparcia na 
budowę hali sportowej. 
Jak chce Pan wykorzystać 
zdobyte doświadczenie za-
wodowe w pracy poselskiej?
Na początku drogi zawodowej 
zajmowałem się zdrowym ży-
wieniem i suplementacją spor-
tową, do dziś to moja wielka pa-
sja. Wszyscy widzimy, że oty-
łość zaczyna stanowić poważny 
problem społeczny, szczególnie 
wśród dzieci. Aby zapobiegać 
otyłości potrzeba komplekso-
wych programów. Na rynku 
pracy potrzeba ściśle wykwa-
lifikowanych pracowników, 

więc nadszedł czas na poważne 
zmiany w edukacji, młodzi Po-
lacy w szkole średniej powin-
ni mieć rozbudowaną ofertę 

przedmiotów dodatkowych, 
żeby już na tym etapie kształ-
cenia kierunkować swój rozwój 
pod kątem studiów i pracy. Se-
niorzy to dziś bardzo aktywna 
grupa społeczna, a swoją prze-
bojowością potrafią nas, trochę 
młodszych często zawstydzić. 
Seniorzy zasługują na progra-
my społeczne zawierające pro-
fesjonalne szkolenia kompu-
terowe, atrakcyjne formy ak-
tywnego wypoczynku, czy na-
uczania języków obcych. M.in. 
tym chciałbym się zajmować  
w przyszłym sejmie. Lata pracy 
w administracji rządowej po-
zwoliły mi poznać mechanizmy 
jej funkcjonowania. Nauczy-
łem się też, że każdy problem 
można rozwiązać, pod warun-
kiem, że chce się go rozwiązać. 
– Postara się Pan przekonać do 
głosowania tych, którzy uwa-
żają, że jest Pan następnym, 
chcącym się dorwać do koryta?

– W naszym społeczeństwie 
polityków nie określa się nie-
stety najprzyjemniejszymi 
przymiotnikami. Historia nas 
nie rozpieszczała, a Polacy 
mają duże ambicje – chwała im 
za to – oraz duże oczekiwania 
w stosunku do polityków. Dla 
mnie polityka jest służbą. Jeśli 
ktoś tego nie rozumie, to nie 
powinien się polityką zajmo-
wać. Każdego dnia rozmawiam 
z wyborcami na Pomorzu. 
Niezależnie od tego czy sły-
szę negatywne, czy pozytyw-
ne opinie, to wszyscy mówią, 
że w polskiej polityce potrzeba 
młodej energii i nowoczesne-
go spojrzenia na świat. Zależy 
mi na mieszkańcach pomorza, 
dlatego proszę o głosy w nad-
chodzących wyborach.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

GDAŃSK NAJLEPSZY

Rowerowe 
miasto?
Dokładnie 451533 kilome-
trów wykręconych przez 
gdańskich rowerzystów – na 
wynik ten z uznaniem pa-
trzyli uczestnicy Europej-
skiej Rowerowej Rywali-
zacji Miast (ECC) podczas 
ceremonii rozdania nagród, 
która odbyła się w Lublja-
nie. Gdańsk     w tej rywali-
zacji wygrał bezapelacyjnie 
we wszystkich kategoriach 
i bijąc wszystkie dotychcza-
sowe rekordy poprzednich 
edycji.
Przypomnijmy, że „Europe-
an Cycling Challenge” to 
rowerowa rywalizacja eu-
ropejskich miast zainicjo-
wana przez Bolonię w 2012 
roku. W tegorocznej edycji 
Gdańsk o tytuł Najbardziej 
Rowerowego Miasta wal-
czył wraz z 38 miastami 
z całej Europy. Rywaliza-
cja rozpoczęła się 1 maja i 
trwała przez miesiąc. Nasza 
drużyna,    w której jeździ-
ło ponad 2,6 tys. osób (to 
najwięcej spośród wszyst-
kich 39 miast uczestniczą-
cych w rowerowym wyzwa-
niu!), wykręciła rekordowe 
451533 kilometry.

(GR)

DOM KULTURY ZAPRASZA

Kolumbijski chór na Przymorzu
Już w poprzednim wydaniu „Panoramy” informowaliśmy o wielu 
inicjatywach podejmowanych w Domu Kultury na Przymorzu. Tym 
razem spieszymy donieść o koncercie kolumbijskich artystów, który 
odbył się w minioną środę.

– Mieliśmy okazję gościć arty-
stów grupy „Carambantua” z 
Kolumbii. Chór był ostatnim 
muzycznym gościem gdań-
skich koncertów towarzyszą-
cych przy 11. edycji festiwalu 
„Mundus Cantat” w Sopocie. 
Podczas koncertu w naszym 
domu kultury artyści wystąpili 
pod dyrekcją Luisa Javiera Er-
nandeza. Zespół tworzy gru-
pa przyjaciół, profesjonalnych 
muzyków i amatorów, których 
łączy radość tworzenia muzyki 

– mówi Barbara Imianowska, 
kierownik Domu Kultury.
Podczas koncertu chór „Ca-
rambantua” wykonał kolum-
bijskie i latynoamerykańskie 
utwory muzyki ludowej, dzię-
ki którym słuchacze mogli 
na chwilę przenieść się wspo-
mnieniami w gorące dni lata. 
Młodzi śpiewacy z Kolumbii 
po raz pierwszy przyjechali do 
Polski, a przed koncertem w 
Domu Kultury przy ul. Śląskiej 
66b wystąpili już w Krakowie i 

Warszawie.
– Melomanów z Przymorza już 
teraz chciałabym zaprosić na 
kolejny koncert, który tym ra-
zem poświęcony zostanie pie-
śniom patriotycznym. Publicz-
ności zaprezentuje się Teatr 
Otwarty. Koncert odbędzie się 
11 listopada, początek o godzi-
nie 17.00. Wstęp jest oczywi-
ście darmowy – zaprasza Bar-
bara Imianowska.

(GR)

  Kolumbijscy artyści wystąpili z koncertem w przymorskim Domu Kultury 

  W Europejskim Centrum Solidarności Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska podał informację o planach budowy 10 

nowych przedszkoli 
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DLA 2500 DZIECIAKÓW

10 nowych przedszkoli w Gdańsku
W ciągu trzech najbliższych lat w Gdańsku powstać ma 10 przedszkoli, w których znajdzie się miej-
sce dla 2500 dzieciaków. Na ich wybudowanie potrzebnych będzie około 35 milionów złotych.

Informacje o polityce eduka-
cyjnej najmłodszych podczas 
Dnia Przedszkolaka przedsta-
wił prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz, który uczestni-
czył w debacie „Hallo, Jestem. 
Jestem z Gdańska”, zorganizo-
wanej w Europejskim Centrum 
Solidarności.
– Nawet ci, którzy nie mają 
dzieci, wiedzą jak ważne jest 
wychowanie przedszkolne. 
Niestety w debatach publicz-
nych i politycznych jest to te-
mat pomijany – mówi Paweł 
Adamowicz.
W tej chwili na terenie Gdań-
ska działa 58 przedszko-
li publicznych, do których 
uczęszcza ponad 5700 dzieci, 
a wychowaniem przedszkol-
nym objętych jest ok. 50 proc. 
3-latków i 64 proc. 4-latków. 
W ostatnich latach miasto wy-
budowało 3 przedszkola, na co 
przeznaczono ok. 11 mln zł, a 
tylko w tym roku na remon-
ty przedszkoli wydano kolej-
nych 10 mln zł. Dodajmy, że w 

Gdańsku funkcjonują jeszcze 
94 przedszkola niepubliczne i 
2 publiczne prowadzone przez 
podmiot prywatny. Łącznie na 
terenie miasta zorganizowano 
dla dzieci ponad 11 tys. miejsc 
w przedszkolach.
– Chcielibyśmy w najbliższych 
kilku latach objąć wychowa-
niem przedszkolnym wszystkie 
roczniki na poziomie ok. 80 
procent. Z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego chcemy 
pozyskać 70 milionów złotych, 
które planujemy wydać na edu-
kację przedszkolną, ale także 
na poprawę obecnej bazy. Z 
kolei ze środków budżetu mia-
sta zamierzamy wybudować 
10 przedszkoli, które według 
bardzo wstępnych szacunków 
będą nas kosztować 35 milio-
nów złotych – informuje Paweł 
Adamowicz.
Nowe przedszkola pojawią się 
przede wszystkim w dzielni-
cach, w których przybywa naj-
więcej mieszkańców, a więc na 
Chełmie i Pieckach-Migowie 

(2), Ujeścisku-Łostowicach (3) 
oraz po jednym na Jasieniu, 
Oruni i Zaspie.

(lubek)
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Obecnie Polska jest największym placem 
budowy w Europie jeśli chodzi o Internet 
szerokopasmowy!

Będąc ministrem Admini-
stracji i Cyfryzacji odpowia-
dałem za pomoc samorządom 
w budowie tej sieci – w całej 
Polsce. Przez ostatnie dwa 
lata byliśmy w permanent-
nych i męczących podróżach, 
ale dziś widząc efekty mogę 
powiedzieć, że było warto. 
To te ostatnie dwa lata po-
kazały mi, że razem możemy 
więcej co dziś stanowi hasło 
mojej kampanii do parlamen-
tu. Zwłaszcza przy pracach w 
Pomorskim i w moim powie-
cie gdańskim przekonałem się 
o zaangażowaniu i wsparciu 
między innymi państwa za co 

jeszcze raz dziękuję. Byłem „na 
roboczo” w każdej gminie w 
moim powiecie i we wszystkich 
powiatach w województwie 
Pomorskim. Zadanie budowy 
sieci dostępowych zostało wy-
konane. Teraz proszę o Pań-
stwa głosy dzięki, którym będę 
kontynuował swoją pracę. Jako 
samorządowiec z wieloletnim 
stażem, wójt dwóch kadencji 
oraz starosta gdański dwóch 
kadencji i wieloletni radny po-
wiatu – z ojca kaszub i z matki 
żuławiak chcę wciąż pracować 
na rzecz mojej lokalnej ojczy-
zny jaką jest Gdańsk i jego 
okolice. Kandyduje z listy nr. 

5 czyli PSL. Przez ostatnie 8 
lat wraz z Platformą Obywa-
telską udało zrobić się bardzo 
dużo. Jak widać nie tylko dla 
rolnictwa z czym kojarzy się 
moja partia, ale także z za-
kresu najnowocześniejszych 
technologii czym zajmuje się 
w ministerstwie. Razem z 
państwem możemy to zro-
bić. Razem możemy więcej, 
razem dla Gdańska i Sopotu, 
razem dla Kociewia, Powiśla 
i Żuław – Razem dla Pomo-
rza! Bogdan Dombrowski – 
Wiceminister Administracji I 
Cyfryzacji, 
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PIOSENKI FOGGA I ORDONÓWNY NA ORUNI GÓRNEJ

Artystyczny jubileusz Dariusza S. Wójcika
Dwie duże imprezy, które zgromadziły wielu gdańszczan, zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. Dla dzieci 
i ich rodziców przygotowano festyn, a amatorzy dobrej muzyki mogli wysłuchać koncertu „Co nam zostało z tych lat”.

LISTA NR

Rodzinne festyny stały się już 
tradycją na Oruni Górnej.  
Podobnie jak poprzednio zor-
ganizowali go wspólnie: spół-
dzielnia i przedszkole „Parko-
we Wzgórze”.
– Wesoło i hucznie dzieci że-
gnały lato. Festyn Jesienny, 
chociaż jeszcze w letniej aurze, 
odbył się na terenach rekreacyj-
nych naszej spółdzielni. Wzo-
rem poprzednich festynów, im-
preza miała charakter rodzinny 
– mówi nam Sylwester Wysoc-
ki, prezes SM „Południe”.
Na imprezie nie zabrakło atrak-
cji sportowych i kulturalnych.
– Po występie przedszkola-
ków w rytmie Lambady, bo-
isko sportowe opanowali ta-
tusiowie. Dwie 8-osobowe 
drużyny reprezentowały or-
ganizatorów festynu. Zawod-
nicy „Parkowego Wzgórza” 
wygrali 7:2 z piłkarzami „SM 
Południe”. Jeszcze na imprezie 

zapowiedziano rewanż w przy-
szłym roku. Dzieci uczestniczyły  
w Pikniku Edukacyjnym przy-
gotowanym przez EduFan  
i warsztatach bębniarskich – 
informowali Krystyna Kieł-
kiewicz, dyrektor przedszkola 
Parkowe Wzgórze oraz Fran-
ciszek Wantuch, koordynator 
wszelkich działań kulturalno-
-sportowych z ramienia spół-
dzielni, którzy dodali, że nie-
wątpliwie wielką radość i za-
chwyt wzbudził występ Teatru 
Qufer.
Organizatorzy przygotowali 
też kącik gastronomiczny, ale 
warto powiedzieć, że dużym 
zainteresowaniem cieszyła się, 
bezpłatnie udostępniona dzie-
ciom, dmuchana zjeżdżalnia-
-zamek. Dodajmy, że spon-
sorem festynu był także BZ 
WBK.
Niesłabnącym zainteresowa-
niem cieszą się z kolei koncerty 

organizowane w kościele pw. 
św. Jadwigi Królowej.
– Tym razem tematem prze-
wodnim były największe prze-
boje nestora piosenki polskiej 
Mieczysława Fogga i Han-
ki Ordonówny, piosenkarki  
i gwiazdy przedwojennego 
kina, której nieprzemijającą 
sławę, do wybuchu wojny, dało 
wykonanie utworu „Miłość ci 
wszystko wybaczy”. Koncert 
„Co nam zostało z tych lat” był 
jednym z ważniejszych wyda-
rzeń odbywającego się w tym 
roku XII Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Retro im. 
Mieczysława Fogga – mówi 
nam Dariusz S. Wójcik, głów-
ny bohater koncertu, który 
uczcił tym samym jubileusz 
30-lecia pracy artystycznej.
Dodajmy, że Dariusz S. Wój-
cik i Bogna Forkiewicz za po-
pularyzację twórczości 20-le-
cia międzywojennego w latach 

poprzednich, uhonorowani 
zostali specjalnym wyróżnie-
niem „Złoty Liść Retro”, który 
przyznała im Rada Programo-
wa Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Retro im. Mieczysła-
wa Fogga.
– Organizatorzy koncertu od 
2007 roku dbają o zaspokoje-
nie potrzeb duchowych miesz-
kańców Oruni. Ostatnie wy-
darzenie spotkało się z bardzo 
entuzjastycznym przyjęciem 
licznie zgromadzonej publicz-
ności. Śpiewakom towarzyszył 
zespół Trio Fogg, w składzie: 
Katarzyna Rogalska – skrzyp-
ce, Maciej Sadowski – kontra-
bas, Rafał Lewandowski – for-
tepian. Tańczyli zaś mistrzo-
wie województwa pomorskiego 
w tańcach standardowych – 
Anna Okulska i Patryk Chro-
miec. Koncert poprowadził Ja-
cek Szymański, który podczas 
koncertu wykonał brawurowo 
słynne „Brunetki, blondynki”  
z repertuaru Jana Kiepury.

(KL)
   Wielką radość i zachwyt wzbudził występ Teatru Qufer

  Dariusz S. Wójcik, główny bohater koncertu, uczcił na Oruni Górnej 
 jubileusz 30-lecia pracy artystycznej

  Ciepło, a tym samym pieniądze, uciekają przez otwarte okna

  Pamiątkowe zdjęcie po meczu piłkarskim

DOWIEDZ SIĘ, JAK OGRZEWAĆ MIESZKANIE

Mieszkańcy nauczyli się oszczędzać ciepło
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” dokonała rozliczenia ciepła za poprzedni sezon. Mieszkańcy zaczęli 
racjonalnie gospodarować ciepłem, ale jest jeszcze gros mieszkańców, którzy nie stosują się do wielu zasad, a w efekcie 
muszą regulować niedopłatę.

Patrząc na podsumowanie 
przygotowane przez pracow-
ników spółdzielni stwierdzić 
można, że przeważają nadpła-
ty. Było ich więcej niż w roku 
2014, na co wpływ miała za-
pewne łagodna zima. Wystę-
pują również niedopłaty, a jak 
mówi nam Janusz Lentowicz, 
główny specjalista ds. energe-
tycznych w RSM „Budowlani”, 
tworzą się z kilku powodów.
– Nie wszyscy wiedzą, jak 
umiejętnie wietrzyć mieszka-
nie. Nie należy otwierać okna 
przy włączonym grzejniku, po-
nieważ wtedy występują zbyt 
duże ubytki ciepła. Ta kwestia 
dotyczy przede wszystkim osób 
starszych, które potrzebują 
dużo ciepła, ale też studentów 
wynajmujących mieszkania. 
Właściciele mieszkań robią 
podstawowy błąd, nie ujmując 
w umowach najmu kosztów 
związanych z ogrzewaniem. 
Dlatego też najemcy nie mar-
twią się ilością zużytego ciepła, 
bo stawka najmu jest taka sama 
– mówi nam Janusz Lentowicz.
Dodajmy jeszcze, że w tym 
roku odnotowano wyjątkowo 
mało niedopłat, jednak są one 
bardzo wysokie, sięgające na-
wet 2 tys. zł.
Na terenie całego osiedla RSM 
„Budowlani” zainstalowano w 
mieszkaniach podzielniki cie-
pła, dzięki którym wiadomo, 
ile energii cieplnej zużyto w 

każdym lokalu.
– W naszej spółdzielni podziel-
niki funkcjonują już od 20 lat. 
Teraz są zdecydowanie nowo-
cześniejsze i dokładniejsze niż 
wtedy. Warto wiedzieć, że za-
czyna on działać, kiedy grzej-
nik jest o 5 stopni cieplejszy od 
temperatury w pomieszczeniu. 
Dlatego warto pamiętać, że 
podczas wietrzenia – szczegól-
nie zimą – owinąć trzeba gło-
wicę termostatyczną czymś, 
co ochroni przed zimnem. Do 
mieszkania szybko wpada zim-
no i podzielnik ciepła odnotuje 
różnicę większą niż 5 stopni i 
sam się włączy. Okryta gło-
wica będzie ogrzana, a to daje 
nam pewność, że podzielnik 
nie zacznie działać, a my nie 
stracimy ciepła – radzi Janusz 
Lentowicz.
Podzielnik ciepła z odczytem 
radiowym jest bardzo wygod-
ny i posiada kilka dodatkowych 
funkcji. Każdego miesiąca za-
pamiętuje on ilości narastające-
go ciepła, informacje o ewentu-
alnych awariach czy też czyjejś 
ingerencji. Są to przydatne in-
formacje przy reklamacjach. 
Aby oszczędzać energię ciepl-
ną, warto zastosować się do 
kilku naszych wskazówek. 
Przy wietrzeniu mieszkania 
należy zakręcić termostat. Tak 
samo należy zrobić, kiedy bę-
dziemy wyjeżdżać, żeby miesz-
kanie nie było niepotrzebnie 

ogrzewane. Wszystko zale-
ży też od temperatury na ze-
wnątrz. Jeżeli nie ma mrozu, 
to kaloryfery można zakręcić 
całkowicie, a kiedy temperatu-
ra jest ujemna, termostaty na-
leży tak ustawić, aby grzejniki 
pozostały letnie. Kaloryfery 
nie powinny być zasłonięte, 
żeby ciepło mogło swobodnie 
rozmieszczać się po całym po-
mieszczeniu. Poza tym tempe-
ratura w mieszkaniach powin-
na wynosić 21 stopni, a jeżeli 
temperatury są wyższe, to au-
tomatycznie wzrastają koszty. 

Według badań, jej wzrost tyl-
ko o 1 stopień podwyższa nam 
koszty o ok. 6 proc. Pamiętać 
też powinniśmy o odpowied-
niej cyrkulacji powietrza. Jest 

to szczególnie ważne w miesz-
kaniach, gdzie korzysta się z 
piecyków gazowych. W łazien-
kach nie powinny być zasłonię-
te kratki wentylacyjne, aby do 

pomieszczenia mogło dostawać 
się świeże powietrze.

(lubek)
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TO DOPIERO POCZĄTEK

Można ćwiczyć pod chmurką
Mieszkańcy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Szadółki” 
mogą już ćwiczyć na świe-
żym powietrzu. Rekreacja 
pod chmurką jest możliwa 
dzięki urządzeniom fitness, 
które stanęły w sąsiedztwie 
ulicy Piotrkowskiej 24 na 
Ujeścisku.
Jak przypomina Jan Kazi-
mierczyk, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Szadółki” 
pomysł wyszedł od samych 
mieszkańców. 
– Z urządzeń fitness mogą 

korzystać oczywiście wszyscy 
mieszkańcy osiedla. W związ-
ku ze skromnym budżetem na 
początek zainwestowaliśmy 
tylko w trzy urządzenia, ale 
myślę, że w latach kolejnych 
nasza siłownia pod chmur-
ką będzie jeszcze bogatsza. 
Wszystko zależy od środków, 
jakimi będziemy dysponować 
na takie cele albo ewentualne-
go wsparcia sponsorów – mówi 
nam Jan Kazimierczyk.
Mimo tego, że przedsięwzię-
cie zrealizowano kilka tygodni 

temu, to wieść o nim rozeszła 
się lotem błyskawicy, bo urzą-
dzenia siłowe są oblegane nie-
mal o każdej porze dnia.
– W związku z tak dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców, chcemy postawić do-
datkowe ławki i przy okazji 
zająć się zagospodarowaniem 
terenu – dodaje prezes SM 
„Szadółki”.

(lubek)

   Nowe urządzenia fitness osobiście przetestował Jan Kazimierczyk, prezes SM „Szadółki”
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POWSTAJE CENTRUM MEDYCYNY NIEINWAZYJNEJ

Szpital ruszy w 2018 roku
W ostatnich dniach września wmurowano kamień węgielny pod Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Poza 
miejscowymi notablami, w uroczystości wzięła udział premier Ewa Kopacz. 

Budowa Centrum Medycy-
ny Nieinwazyjnej możliwa 
jest dzięki środkom z budżetu 
państwa. Na ten cel przyznano 
Gdańskiemu Uniwersytetowi 
Medycznego blisko 600 mln zł, 
natomiast uczelnia z własnych 
środków dokłada kolejne 1,6 
mln zł. Nowy szpital powstać 
ma do roku 2020.
– Jest to ważna inwestycja nie 

tylko dla mieszkańców Pomo-
rza. Zdarza się bowiem, że ci, 
którzy przyjeżdżają na Wy-
brzeże, potrzebują skorzystać z 
porady medycznej, a niekiedy z 
zabiegu lub nawet operacji. Na 
terenie całego kraju już teraz 
mówi się z uznaniem, i to nie 
tylko w kręgach medycznych, 
o starym szpitalu. Niebawem, 
dzięki środkom z budżetu 

państwa, oddane zostaną do 
użytku kolejne cztery budynki, 
gdzie pacjenci leczeni będą nie-
inwazyjnie – mówiła podczas 
uroczystości Ewa Kopacz. 
Inwestycja będzie się składać 
z dwóch etapów, a w skład no-
wego centrum wchodzić będą 

cztery budynki, gdzie umiesz-
czonych zostanie maksymal-
nie 688 łóżek, głównie in-
ternistycznych. Na początku 
powstaną obiekty dla klinik 
położniczo-ginekologicznych, 
kardiochirurgii z naczyniów-
ką oraz Kliniki Hematologii 

i Transplantacji Szpiku, Kli-
niki Dermatologii oraz Klini-
ki Onkologii i Radioterapii (z 
bunkrem). Z kolei rozpoczęcie 
drugiego etapu będzie możli-
we dopiero, kiedy opuszczo-
ne przez hematologię i der-
matologię budynki zostaną 

wyburzone.
Według zapowiedzi prof. Ja-
nusza Morysia, rektora Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego, pierwsi pacjenci zostaną 
przyjęci już w 2018 roku.
 

(lubek)

 Wizualizacja Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, które powstaje w Gdańsku

 Premier Ewa Kopacz także wmurowała kamień węgielny pod
budowę nowego szpitala
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KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

AKTYWNIE W OLIWIE KOMUNIKACJA

PRZYJDŹ NA WYPRZEDAŻ

AKCJA ZDIZ

Narodowy Dzień Sportu Walczymy razem

Pomóż świetlicy z 
Nowego Portu

Zestawy do porządków

Z okazji Narodowego Dnia 
Sportu na boisku piłkarskim 
przy ul. Cystersów w Oli-
wie oraz w klubie „Ad-Rem”  
i sali gimnastycznej Zespołu 
Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 17 zor-
ganizowano kilka turniejów 
sportowych w piłce nożnej, 
siatkówce, koszykówce i teni-
sie stołowym.
– Zajęcia dla najmłodszych 
na boisku prowadziła szko-
ła „Fregata”. Odbył się też 
turniej dla roczników 1999 
i młodsi oraz dla dorosłych 
mieszkańców Oliwy. Prze-
prowadzono również turnieje 
koszykówki mężczyzn, siat-
kówki. Turniej tenisa stoło-
wego odbył się w sali nasze-
go klubu – informuje Ryszard 
Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”. – Nie liczyła się 
klasyfikacja. Wszyscy byli 
zwycięzcami, ponieważ naj-
ważniejszy był sam udział.

Rada Dzielnicy Przymorza 
Małego również rozpoczęła 
walkę o przeniesienie przy-
stanku początkowego li-
nii 143, o co stara się nasza 
redakcja.
Temat przeniesienia przy-
stanku początkowego z ulicy 
Krzywoustego na pętlę au-
tobusową w Oliwie poruszył 
Adam Kmieć, który zauwa-
ża, że stanowi to problem dla 
osób starszych oraz turystów 
przybywających do Trójmia-
sta z wielkimi bagażami.
– Przystanku na Krzywo-
ustego nie widać z pętli au-
tobusowej, gdzie swój po-
czątek mają wszystkie linie 
poza 143. Poza tym ciężko 
jest przejść kilkaset metrów 
z ciężkim bagażem z dworca 
kolejowego na przystanek – 
argumentuje Adam Kmieć.
W sprawę zaangażowa-
liśmy Marcina Mickuna, 

– W sobotę 17 październi-
ka, w godz. 12.00 – 15.00, 
w Domu Sąsiedzkim przy ul. 
Wyzwolenia 49 w Nowym 
Porcie odbędzie się wyprze-
daż, której celem jest wsparcie 
świetlicy socjoterapeutycz-
nej działającej przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 – informuje nas Dariusz 
Wołodźko z Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
Z kolei Beata Dunajewska, 
radna Gdańska mówi, że or-
ganizatorzy chcieliby uzbie-
rać 1000 zł na zakup mebli 
kuchennych i produktów spo-
żywczych, żeby uczestnicy 

Październik to zazwyczaj 
miesiąc porządków na cmen-
tarzach. W związku z tym na 
wszystkich dziewięciu gdań-
skich cmentarzach, będących 
pod opieką Zarządu Dróg i 
Zieleni, pojawiły się stojaki ze 
sprzętem przydatnym do prac 
porządkowych.
- Zarząd Dróg i Zieleni w 
Gdańsku zarządza dziewię-
cioma cmentarzami komu-
nalnymi: Łostowickim, Św. 
Franciszka, Sobieszewskim, 
Salvator Nowy,       Św. Igna-
cego, Srebrzysko, Garnizono-
wym, Oliwskim i Św. Jadwi-
gi. Ich łączna powierzchnia to 
93,37 hektara – przypomina 
Katarzyna Kaczmarek, rzecz-
nik prasowy ZDiZ.
-  Na każdej z tych nekropo-
lii staną stojaki ze sprzętem 

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li drobne upominki ufundo-
wane przez Wydział Promo-
cji, Informacji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku oraz Robotni-
czą Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Budowlani”. 
– Łącznie w Narodowym 
Dniu Sportu aktywny udział 
w naszych imprezach wzięło 
74 zawodników. W specjal-
nym, dodatkowym quizie „hi-
storia sportu polskiego” zwy-
cięzcą został Mateusz Jawor-
ski, który okazał się lepszy od 
Adama Wiśniewskiego i Ka-
mila Rynkowskiego, którzy 
otrzymali specjalne nagrody 
ufundowane przez PZPN – 
dodaje Ryszard Riviera.
Organizatorami imprez byli: 
szkoła „Fregata”, klub „Ad-
-Rem” oraz Rada Dzielnicy 
Oliwa.

(KL)

przewodniczącego zarządu 
Rady Dzielnicy Przymorza 
Małego.
– Szanse są. Spotkałem się 
z Sebastianem Zomkow-
skim z Zarządu Transportu 
Miejskiego, który powie-
dział, że przeanalizuje tę 
sprawę. Zarząd Dróg i Zie-
leni nie ma żadnych prze-
ciwwskazań związanych  
z przeniesieniem przystanku 
początkowego dla linii 143 
na samą pętlę. Jestem cały 
czas w kontakcie z Sebastia-
nem Zomkowskim i gdy tyl-
ko uzyskam – mam nadzieję 
– pozytywną ostateczną od-
powiedź, natychmiast po-
informuję o tym Czytelni-
ków „Panoramy” – zapewnia 
Marcin Mickun.

(KL)

zajęć od czasu do czasu mogli 
zjeść wspólny posiłek.
– Po III Dniach Nowego Por-
tu mamy już 500 zł. Wszy-
scy, którzy choć trochę znają 
specyfikę dzielnicy, wiedzą, 
że codzienne życie wielu 
młodych ludzi różni się od 
tego, do którego my jesteśmy 
przyzwyczajeni, a wspólne 
rodzinne śniadanie czy obiad 
w domu to zwyczaj, którego 
niestety nie znają – dodaje 
radna.
Mamy nadzieję, że znajdą się 
chętni, którzy chcieliby wes-
przeć działania świetlicy w 
Nowym Porcie.

(KL)

porządkowym, dostępnym 
do wypożyczenia. Dostępne 
będą grabie, łopatki, konewki 
i szczotki. Stojaki ustawione 
będą tuż przy wejściu i czy-
telnie oznakowane, żeby nikt 
nie miał wątpliwości,          że 
sprzęt można pożyczyć i na-
leży go zwrócić – informuje 
Mieczysław Kotłowski, dy-
rektor ZDiZ.
Łącznie zakupiono kilkaset 
zestawów, które, jak mówią 
organizatorzy akcji, służyć 
mają wielu osobom przez dłu-
gi czas.
- Mamy nadzieję, że ten po-
mysł spodoba się odwiedza-
jącym gdańskie nekropolie, a 
sprzęt okaże się przydatny – 
dodaje Katarzyna Kaczmarek.

(KL)

KOMUNIKACJA

Dłuższa 
trasa 167?
Miasto Gdańsk przedstawi-
ło Radom Dzielnic Jasień, 
Kokoszki oraz Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Dzielnicy 
Kokoszki propozycję wy-
dłużenia linii 167 do cen-
trum miasta. To efekt prze-
prowadzonej przez miasto 
analizy efektywności wpro-
wadzonych zmian.
– Zgodnie z wcześniejszymi 
deklaracjami, artykułowa-
nymi zarówno na początku 
września, jak i na spotkaniu 
z mieszkańcami, przepro-
wadziliśmy analizę efek-
tywności dotychczas wpro-
wadzonych zmian. Wynika 
z niej, że regularnie rośnie 
liczba pasażerów na wszyst-
kich liniach tramwajowych, 
szczególnie w ciągu ul. Kar-
tuskiej. W tym konkretnym 
przypadku wynika to z tego, 
że mieszkańcy Piecek-Mi-
gowa chętnie korzystają  
z nowego połączenia tram-
wajowego. Z uwagi na to, że 
liczba pojazdów jest ograni-
czona, nie ma możliwości 
zwiększenia częstotliwości 
funkcjonowania tramwajów 
na ul. Kartuskiej – mówi 
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polity-
ki komunalnej. 
Obecnie linia 167 funk-
cjonuje w szczycie co 15 
minut, w weekendy co 20. 
Przywrócenie połącze-
nia z centrum oznaczałoby 
zmniejszenie częstotliwo-
ści w szczycie do 20 minut,  
a w weekendy co 30 minut.

(AD)

„STARY MANEŻ” PEŁEN ŻYCIA

Nowe miejsce na 
kulturalnej mapie
W pierwszej tercji października swoje podwoje udostępni 
nowy gdański klub muzyczny „Stary Maneż”, który powstał 
w ramach perspektywicznego projektu kulturalnego „Gar-
nizonu Kultury”. 

Nowy klub mieści się na tere-
nach wojskowych, niedostęp-
nych dla mieszkańców przez 
ponad 100 lat, na których 
onegdaj stacjonowała elitarna 
jednostka czarnych huzarów 
pruskich, a w czasach nieco 
nam bliższych, nie mniej zna-
ne, polskie niebieskie berety. 
Klub „Stary Maneż” mieści się 
w centrum Wrzeszcza.

Klub „Stary Maneż” jest no-
woczesnym, wielofunkcyjnym 
obiektem kulturalnym. Obok 
mini browaru, kawiarni i wine 
baru znajduje się sala koncerto-
wo-widowiskowa mogąca po-
mieścić od 600 do 1500 gości. 
Wyposażono ją w supernowo-
czesny sprzęt nagłośnieniowy 
i oświetlenie, spełniające wy-
magania największych gwiazd. 

Zamierzeniem twórców klubu 
„Stary Maneż” jest stworzenie 
przyjaznego, tętniącego życiem 
miejsca, które z jednej strony 
sprzyjać będzie integracji oko-
licznych mieszkańców, z dru-
giej przyciągać będzie zarówno 
twórców, jak i ludzi ciekawych 
otaczającego ich świata. Dla 
twórców programu podsta-
wowym kryterium doboru re-
pertuaru jest jakość i walory 
estetyczne. 
16 października wystąpi tu Sła-
wek Jaskułke, wybitny pianista 
jazzowy, który zawsze cha-
dza swoimi ścieżkami. Twór-
ca głośnego projektu „Chopin 
na 5 fortepianów” i wieloletni 
muzyczny partner Zbigniewa 
Namysłowskiego. W „Starym 
Maneżu” będzie promował 
swoją najnowszą płytę „Sea”. 
Z kolei 17 października zagra 
Adam Makowicz – legenda 
światowej pianistyki jazzowej. 
Ale to nie wszystko, bowiem 
jeszcze 21 października na sce-
nie pojawi się Adam Bałdych & 
Helge Lien Trio. 
Więcej informacji o wszystkich 
wydarzeniach w gdańskim klu-
bie znaleźć można na stronie 
www.starymanez.pl

(GR)
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NAJPOPULARNIEJSZY TURNIEJ NA POMORZU

„Do Przerwy 0:1” w nowej scenerii
Jesienna edycja najpopularniejszego turnieju piłkarskiego na Pomorzu już 17 października. Tym razem rozpoczęcie imprezy 
odbędzie się na nowym stadionie, który powstał przy ulicy Meissnera na granicy Zaspy i Przymorza. Będzie to również 
okazja do uroczystego otwarcia tego nowego sportowego obiektu na mapie Gdańska. 

Prace na nowym stadionie do-
biegają końca. 17 października 
o godz. 10.00 nastąpi jego uro-
czyste otwarcie. Chwilę potem 
uczestnicy turnieju „Do Prze-
rwy 0:1” będą mieli zaszczyt 
rozegrać jesienną edycję na 
nowym, pełnowymiarowym 
stadionie. Niemniej, ze wzglę-
du na przewidywaną dużą licz-
bę uczestników, organizatorzy 
dalej będą korzystać z dotych-
czas wykorzystywanych boisk 
przy ulicach: Żwirki i Wigury 
(obok hali Lotnia), Opolskiej 
oraz Meissnera, które służyło 
dotąd za główną arenę każdego 
turnieju.
Tradycyjnie już rozgrywki 
będą przeprowadzone w czte-
rech kategoriach: rocznik 2003 
i młodsi, 2000-2002, 1997-
1999, rocznik 1996 i starsi oraz 
drużyny dziewczęce.
Mini stadion powstał na tere-
nie parku im. Jana Pawła II, 
w sąsiedztwie ulicy Meissne-
ra. Boisko do gry w piłkę noż-
ną ma nawierzchnię z trawy 

syntetycznej o wymiarze 75m 
x 110m. Na obiekcie znajdu-
ją się wiaty, bramki, a także 
oświetlenie. Na mini trybu-
nach docelowo będzie mogło 
zasiąść ok. 500 widzów. W 
skład obiektu wchodzi także 
zaplecze socjalne – budynek 

sanitarno-szatniowy posiada-
jący oddzielnie szatnie, po-
koiki dla trenerów i sędziów, 
a także magazynek sprzętu 
gospodarczo-sportowego. W 
budynku znajduje się rów-
nież zespół higieniczno-sa-
nitarny oraz pomieszczenie 

administracyjno-techniczne.
W ramach inwestycji powstał 
także parking samochodowy 
i rowerowy, drogi i ciągi pie-
sze oraz elementy małej archi-
tektury. Realizacja inwestycji 
obejmuje również uzbrojenie 
terenu w sieć wodociągową, 

kanalizacyjną (sanitarną i desz-
czową), gazową, ciepłowniczą i 
elektryczną. Teren wyposażony 
został w monitoring podłączo-
ny do miejskiej sieci monitorin-
gu wizyjnego. Obiekt posiada 
także nagłośnienie.

Dodajmy tylko, że informacje 
o turnieju znaleźć można na 
facebookowym profilu („Do 
przerwy 0:1”). Zapisy prowa-
dzone będą już od godz. 9.00.

(SL)

  W turnieju na Zaspie uczestniczyć mogą również dziewczęta 
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WSPÓŁORGANIZATOR TURNIEJU „DO PRZERWY 0:1” 

– W Gdańsku od 10 lat kon-
sekwentnie realizowany jest 
program budowy obiektów 
sportowych. Możemy po-
szczycić się tym, że na ponad 
60 boiskach, dzieci i mło-
dzież z pasją, w bezpiecznych 
warunkach mogą uprawiać 
sport. Cieszę się, że na pogra-
niczu Przymorza i Zaspy po-
wstał profesjonalny mini sta-
dion. Mam nadzieję, że swoje 
mecze będą tam rozgrywać 
drużyny młodzieżowe oraz 
zespoły zrzeszone w niższych 
klasach Pomorskiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Nie ulega 
wątpliwości, że uczniowie 
gdańskich szkół również będą 

rywalizować na tym nowo-
czesnym boisku. Jestem też 
dumny, że rozgrywki na tym 
stadionie zainaugurują chłop-
cy i dziewczęta, uczestnicy 
turnieju „Do Przerwy 0:1”, 
turnieju, który ma już ponad 
11-letnią tradycję. 

ECHA SIERPNIA Z OLIWY

Relacja z Ad-Remu

Na boisku V LO przy ul. 
Liczmańskiego w Oliwie, w 
ramach akcji „Sportowe lato 
bez używek” (500 uczestni-
ków), rozegrano turniej pił-
karski Dzielnicowych Ośrod-
ków Sportu Miasta Gdańska 
im. Macieja Płażyńskiego.
– W kategorii roczników 
1999 i młodsi zwyciężył ze-
spół Ad-Rem/ZKPiG 17, re-
prezentujący Oliwę. Oliwska 
drużyna pokonała w finale 9:4 
ekipę GOKF. Kolejne dwa 
miejsca przypadły w udziale 
zespołom FC Zaspa i teamo-
wi Przymorze – informuje 

Ryszard Riviera, kierownik 
klubu Ad-Rem.
Poza tym, w siedzibie klubu 
zorganizowano konkurs gier 
zręcznościowych i quizy wie-
dzy sportowej. Tu bezkonku-
rencyjny okazał się Kamil Be-
lecki, który w pokonanym polu 
pozostawił Janusza Kiełbra-
towskiego, Samuela Rychlika i 
Oskara Jakuniec.
Jak podaje Ryszard Riviera 
zwycięskie zespoły otrzyma-
ły puchary, medale, dyplomy i 
nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez Radę Dzielnicy Oli-
wa, Wydział Promocji Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku i Ro-
botniczą Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Budowlani”.
– W ramach stałych zajęć 
przeprowadzono szereg kon-
kursów wzorowanych na 
„Turbo kozaku C+” i rzutów 
karnych, w których najlepszy 
okazał się Janusz Kiełbratow-
ski. Z kolei w zawodach or-
ganizowanych dla najmłod-
szych, a więc warcabach, sza-
chach i grach świetlicowych, 
zwyciężył Mariusz Wiśniew-
ski – dodaje Ryszard Riviera.

(KL)

  Zwycięski zespół – drużyna Ad-Rem/ZKPiG 17
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37. ULICZNY BIEG PRZYMORSKI JUŻ ZA NAMI

Zainaugurują rok kulturalny 
Aż w 14 kategoriach rywalizowali uczestnicy Ulicznego Biegu Przymorskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Osiedla 
Przymorze – Śląska. Impreza sportowa ma bardzo długą historię, ponieważ w tym roku odbyła się już 37. edycja ulicz-
nego biegu.

Jak informuje nas Urszula Li-
sowska, kierownik osiedlowego 
klubu „Maciuś I” (organizator 
zawodów), w przymorskim bie-
gu uczestniczyli reprezentanci 
szkół podstawowych, a najlepsi 
otrzymali statuetki, dyplomy i 
nagrody rzeczowe. 
– W klasyfikacji drużynowej 
klas O-III zwyciężyła repre-
zentacja Szkoły Podstawowej 
nr 80, której uczniowie okazali 
się lepsi od swoich rówieśni-
ków ze Szkoły Podstawowej nr 
79 i Szkoły Podstawowej nr 44. 
Z kolei w kategorii klas IV-VI 
bezkonkurencyjna okazała się 
drużyna SP 79, a na kolejnych 
miejscach sklasyfikowano ze-
społy SP 80 i SP 44 – informuje 
Urszula Lisowska.
W międzyczasie odbył się też 
turniej tenisowy, w którym wy-
grał Piotr Dudziak, a kolejne 
miejsca zajęli Patryk Kienast i 
Jacek Marczyński. 
To oczywiście nie koniec im-
prez organizowanych w osie-
dlowym klubie przy ulicy Opol-
skiej 2. Już 16 października 

(godz. 10.00) odbędzie się za-
bawa z konkursami i nagroda-
mi dla dzieci. O godz. 18.00 
tego samego dnia odbędzie się 
turniej tenisa stołowego dla 
dorosłych i młodzieży. Z kolei 
20 października (godz. 13.00) 
zaplanowano turniej brydżowy 
dla dorosłych.
– Ciekawa impreza odbędzie 
się na pewno 23 października. 
O godzinie 17.00 odbędzie się 
Inauguracja Roku Kulturalne-
go. W programie przewidzie-
liśmy występy artystyczne w 
wykonaniu wokalistów ze stu-
dia Piosenki i zespołu „Mini 
Mix”. Odbędzie się też pod-
sumowanie i wręczenie nagród 
dla uczestników konkursu na 
najładniejszy balkon i ogró-
dek przy bloku zorganizowany 
przez Radę Osiedla Przymorze 
– Śląska. Wszystkich chętnych 
zapraszamy na nasze zajęcia i 
imprezy, w których udział jest 
bezpłatny – zaprasza Urszula 
Lisowska.

(KL)

  Każdy chciał wywalczyć jak najlepsze miejsce w biegu ulicznym 
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NAJLEPSI BIEGACZE

Weronika Janeczek, 
Jakub Kieliszczyk, 

Zuzanna Janik, 
Adam Potęga, 

Marika Lammek, 
Julian Polak, 

Roksana Maluszycka, 
Jakub Janulewicz, 

Dominika Dederowska,
Kamil Ellwardt, 
Julia Zamrzycka, 

Bartosz Kurowski,
 Julia Pińska, 

Bartłomiej Gruzdas. 

Ltd.

w następnym wydaniu informacje jak pozbyć się długów 
ogłaszając upadłość konsumencką w Anglii, 

która umorzy długi w Polsce.

W Anglii w pół  minuty 
uwolnią Cię od długów!

www.ecpu.plECPU
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