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Szkoła metropolitalna w 2018 roku
W miniony piątek spotkało się troje lokalnych 
polityków, którzy rozmawiali o budowie szko-
ły metropolitalnej w Kowalach. Budowa ma 
ruszyć 1 września.

15 lipca na Stadionie Energa Gdańsk odbędzie się niezwykłe widowisko. 
Wystąpi jedna z największych gwiazd muzyki klubowej ostatnich lat, DJ 
Avicii. Szwedzki artysta zaprezentuje się w ramach wydarzenia Music Power 
Explosion. Wszystko odbędzie się na gigantycznej scenie, w rytm wielkich 
przebojów z towarzyszeniem imponujących wizualizacji i gry świateł. 

– Występ Avicii’ego to już czwarty 
koncert organizowany na Stadionie 
Energa Gdańsk. Wcześniej mieliśmy 
przyjemność gościć tu grupę Bon Jovi, 
Jennifer Lopez oraz Justina Timberlake’a. 

Rada ma swoją siedzibę
Z udziałem prezydenta Gdańska oraz radnych 
miejskich i dzielnicowych na początku stycz-
nia dokonano uroczystego otwarcia siedziby 
Rady Dzielnicy Przymorze Małe.

Europejskie Centrum Rodziny
13 stycznia, rozstrzygnięto przetarg na sprze-
daż działki z przeznaczeniem na ochronę 
zdrowia. Zwycięską ofertę przedstawiła Invic-
ta Nieruchomości z Gdańska.

Nie można gardzić opozycją
O sytuacji w polskich stoczniach oraz o nowej 
rzeczywistości w pracy sejmowej na Wiejskiej, 
z posłem Jerzym Borowczakiem, rozmawia 
Krzysztof Lubański.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 13 lutego (sobota), Fismoll, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 13 lutego (sobota), Lechia Gdańsk – Pod-
beskidzie Bielsko-Biała, godz. 18.00,  
Stadion Energa Gdańsk

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

• 14 lutego (niedziela), Tribute Miles Davis, 
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski przy 
ul. Bogusławskiego 1

• 19 lutego (piątek), Pidżama Porno, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku przy ul. Doki 1

• 27 lutego (piątek), Broadway Exclusive, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku przy  
ul. Ołowianka 1

• 27 lutego (piątek), The Shipyard, godz. 20.00, 
Klub Żak w Gdańsku, al. Grunwaldzka 195/197

• 3 marca (czwartek), Koniec świata – God 
shave the Queen Tour + Radio Bagdad, godz. 
20.00, klub „Bunkier” w Gdańsku, ul. Olejarna 3 

• 4 – 6 marca, I runda Grupy Światowej Davis 
Cup by BNP Paribas Polska – Argentyna 

• 7 marca (poniedziałek), Irena Santor, godz. 
19.30, Sala Koncertowa Portu Gdynia,  
Rotterdamska 9

• 11 – 13 marca (piątek – niedziela), Ogól-
nopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i 
Alpinistów – Kolosy w Gdyni

• 12 marca (sobota), Pariah, godz. 22.00, 
S.F.I.N.K.S.700 w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 1

• 14 marca (poniedziałek), Gregorian,  
godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 16 – 19 marca (wtorek – sobota), Międzynaro-
dowe Targi Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubil-
erskich – Amberif, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 24 marca (czwartek), The Soft Moon, godz. 
20.00, Gdański Teatr Szekspirowski, 
ul. Bogusławskiego 1

• 26 marca (sobota), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – Polski Cukier Toruń, godz. 17.00,  
Hala Ergo Arena

• 2 – 3 kwietnia (sobota – niedziela), Gdańskie 
Targi Rowerowe 2016, Międzynarodowe Targi 
Gdańskie AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 7 – 8 kwietnia (czwartek – piątek), Forum 
Transportu Intermodalnego Fracht, Międzynar-
odowe Targi Gdańskie AmberExpo,  
ul. Żaglowa 11

• 17 kwietnia (niedziela), Bednarek, godz. 18.00, 
klub Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4

• 30 kwietnia (sobota), Hans Zimmer,  
Hala Ergo Arena

• 1 maja (niedziela), Wielka Trójmiejska Bitwa 
na Poduszki

• 15 maja, PZU Gdańsk Maraton, godz. 9.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

Nasze kalendariumZNAMY WYNIKI BADAŃ

Polska wenerologicznym 
skansenem?
Zaprezentowane niedawno na Uniwersytecie Warszawskim 
wyniki wieloletnich badań prof. Zbigniewa Izdebskiego nie po-
zostawiają złudzeń. Cierpimy przez brak edukacji seksualnej, 
co przekłada się na fatalną profilaktykę, brak zabezpieczeń i 
świadomości badań. Efekt? Co roku mamy 13 proc. więcej cho-
rych na AIDS. Spore żniwo zbiera też wirus HPV, a szczepionki 
na niego budzą skrajne emocje w Trójmieście.

Choroby wenerologiczne w 
większości krajów Europy sta-
nowią wstydliwą przypadłość, 
ale nasi sąsiedzi nie wahają się 
przed odwiedzinami w lekar-
skim gabinecie, gdy pojawiają 
się u nich niepokojące objawy. 
Mimo często większej otwar-
tości seksualnej, chorują jed-
nak rzadziej. Dlaczego? Przede 
wszystkim ze względu na świa-
domość występujących chorób 
oraz profilaktykę.

ROŚNIE LICZBA ZARAŻO-
NYCH HIV I HPV
– Tymczasem u nas aż 21 proc. 
społeczeństwa uznaje stosunek 
przerywany jako główną meto-
dę antykoncepcji, a zaledwie 9 
proc. wykonuje testy na obec-
ność chorób. Ponad połowa za-
rażonych nie wie, że są chorzy i 
mogą zarażać innych – zauważa 
prof. Zbigniew Izdebski, który 
w styczniu ogłosił na Uniwer-
sytecie Warszawskim wyniki 
swoich wieloletnich badań.
W efekcie co roku mamy o 13 
proc. więcej zakażonych wi-
rusem HIV. W liczbach bez-
względnych to jeszcze nie są 
ogromne rzesze chorych, ale 
stała tendencja jest alarmują-
ca. Rośnie też liczba zakażo-
nych wirusem HPV. U kobiet 
może prowadzić on np. do raka 
szyjki macicy, u mężczyzn do 
pojawienia się kłykcin kończy-
stych. Co roku z tego powodu 
umiera w Polsce kilka tysięcy 
osób. Tymczasem w Skandy-
nawii problem praktycznie nie 
występuje, a tamtejsi lekarze 

przyjeżdżają do nas – jak do 
skansenu – żeby zobaczyć cho-
robę na żywym organizmie, 
a nie tylko w książkach. Tam 
jednak praktycznie wszystkie 
młode dziewczynki przyjmu-
ją szczepionki już w młodym 
wieku. U nas wciąż jest to spra-
wa kontrowersyjna. Program 
szczepień przeciwko HPV pro-
wadzi np. Gdynia oraz Pruszcz 
Gdański, natomiast gdańscy 
radni zdecydowali właśnie, 
że w tym mieście nie będzie 
to obowiązkowe. Czyli nie 
szczepi się praktycznie nikt, 
bo świadomość zagrożenia jest 
znikoma.

LEKARZE NIE BEZ WINY?
Jednym z problemów nasze-
go kraju jest bowiem edukacja 
seksualna, a raczej jej brak. I 
to na każdym etapie: od naj-
młodszych, zaczynających in-
teresować się seksualnością, po 
dorosłych ludzi, którym wy-
daje się np. że po okresie me-
nopauzy nie muszą już zabez-
pieczać się podczas stosunków 

seksualnych. 
– Na choroby weneryczne za-
padają ludzie w różnym wieku i 
wcale nie jest to problem głów-
nie osób młodych. Lekarze za-
pominają czasami jednak, by 
zasugerować albo zalecić star-
szej od siebie osobie, badanie na 
występowanie wirusa HIV. Pa-
miętajmy, że edukacja seksual-
na spoczywa także – a póki nie 
zostanie na poważnie wprowa-
dzona do szkół, wręcz przede 
wszystkim – na barkach leka-
rzy. To od nas, w dużej mierze, 
zależy czy nasi pacjenci będą 
świadomi tego, że ryzykowne 
zachowania seksualne mogą 
skończyć się groźną chorobą. I 
to my musimy mieć na uwadze, 
że jesteśmy na pierwszej linii 
edukacji seksualnej w Polsce – 
mówi dr n. med. Igor Michaj-
łowski, prowadzący Clinica 
Dermatologica w Gdańsku, do 
której trafiają pacjenci z naj-
cięższymi przypadkami chorób 
wenerycznych z całej Polski.

Michał Radziwiłł
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CHCĄ PIENIĘDZY NA MOST
– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożyliśmy wnio-
sek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o przyznanie 
środków z rezerwy subwencji ogólnej na budowę mostu w Sobie-
szewie – informuje Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Wniosek złożony przez Gdańsk mówi o 
środkach w wysokości do 50 proc. kosztów zadania w roku 2016, 
a więc 17 mln zł. Planowany koszt realizacji zadania wynosi do-
kładnie 84614662,36 zł brutto.

WYJĄTKOWA WYSTAWA
Wyjątkowa wystawa prac uznanych na świecie fotoreporterów „ 
… Forgotten by world … i świat o nich zapomniał”, poświęco-
na dzieciom i ludności cywilnej z Ukrainy, gości w Europejskim 
Centrum Solidarności. Wyjątkowe fotografie, które są prezen-
towane na nieodpłatnej wystawie pokazują realia życia ludności 
cywilnej na terenie objętym konfliktem. Wystawa otwarta będzie 
do 21 lutego.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
– Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdań-
ska? Pamiętaj – opłaty roczne za użytkowanie wieczyste grun-
tu należy wnosić do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych 
przypadkach ustalony może zostać inny termin, warunkiem jest 
złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem termi-
nu płatności – przypomina Anna Dobrowolska z gdańskiego 
magistratu.

PROMOCJA W KRAKOWIE
Do 14 lutego potrwa w Krakowie akcja „Gdańsk Zaprasza”, a jej 
największą atrakcją jest tramwaj Ring, przemianowany na te dni 
na AMBER TRAM. Przez trzy weekendy można było wskoczyć 
do tego wyjątkowego, gdańskiego tramwaju kursującego po Kra-
kowie. Na pokładzie zabytkowego Ringu nie brakowało również 
atrakcji. 

NAJLEPSZA OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Elżbieta Gajewska została Najlepszym Opiekunem Środowisko-
wym 2015. Konkurs ogłoszony został w październiku ubiegłego 
roku. Obejmował trzy etapy: pierwszy dotyczył kwalifikacji we-
wnętrznej, drugi rozmowy z pracownikami socjalnymi, trzeci 
rozmowy z gdańszczanami, którym świadczone były usługi opie-
kuńcze. Jury postanowiło jednogłośnie przyznać tytuł Elżbiecie 
Gajewskiej. Natomiast Maria Piechocka, Alicja Szczudlarek, 
Barbara Sławińska, Jacek Jaszewski i Jolanta Gawerska otrzymali 
wyróżnienia.  Dodajmy, że laureatka konkursu pracuje w Gdań-
skiej Spółdzielni Socjalnej, posiada wieloletnie doświadczenie za-
wodowe w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Stawia na 
profesjonalizm i bezpieczeństwo podopiecznych. Współpracuje 
najczęściej z seniorami oraz osobami z niepełnosprawnością. 

ŻURAW W GRZE QUADROPOLIS
„Quadropolis” to gra, podczas której gracze wcielają się w rolę 
burmistrza nowoczesnego miasta: ustalają jego strategię rozwoju 
w oparciu o potrzeby mieszkańców i próbują pokonać konkuren-
cję, zlecając architektom konstrukcję różnych budynków. 
– Z okazji premiery gry, Wydawnictwo Days of Wonder, do każ-
dej regionalnej edycji dokłada specjalny kafelek reprezentujący 
wybrany, unikalny dla danego kraju budynek. W edycji polskiej 
jest to gdański Żuraw, który tym samym dołącza do doborowego 
towarzystwa takich obiektów, jak: Big Ben, Brama Brandenbur-
ska, Most Karola, Manneken Pis, Krzywa Wieża, Opera w Syd-
ney i Wieża Eiffla – mówi Michał Piotrowski z Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. 

NOWY AKCJONARIUSZ MTG
Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjo-
nariuszy Międzynarodowych Targów Gdańskich (MTG) S.A. 
podjęli uchwałę o zbyciu 200 tys. akcji o wartości emisyjnej 200 zł 
każda. Ich nabywcą, a przez to inwestorem MTG, został zarzą-
dzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR) S.A. Fundusz 
Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Aktywów Niepublicznych (FIS FIZAN).

MIASTO POKAZUJE WYDATKI 
– Ile kosztował nowy wybieg dla lwów w oliwskim zoo? Jaką 
kwotę z podatków każdego gdańszczanina miasto przeznacza na 
naprawę dróg? Ile pieniędzy z budżetu Gdańska jest wydawanych 
na dopłaty do imprez kulturalnych? Miejskie finanse może teraz 
prześwietlić każdy, odwiedzając nową stronę www.gdansk.pl/
budzet – informuje Michał Piotrowski z Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.

(KL)

W SKRÓCIE
BUDOWA RUSZY W MARCU

Nowe przedszkole w Gdańsku
250 dzieci znajdzie miejsce w nowym przedszkolu modułowym przy ulicy Damroki, 
które będzie otwarte już na początku tego roku szkolnego.

Więcej o tym projekcie opowie 
nam Ewa Parafjanowicz-Po-
tuczko z Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska.
– Na pewno znany jest już pro-
jekt budowy nowego przed-
szkola przy ulicy Damroki. 
– Przedszkole jest realizowa-
ne w systemie „Zaprojektuj i 
wybuduj” – prace projektowe 
są już w toku. Wykonawca ma 
czas na realizację całego za-
dania do 1 sierpnia tego roku. 
Realizacją projektu zajmuje się 
konsorcjum firm Ekoinbud.
– Kiedy zatem rozpocz-
nie się rzeczywista budowa 
przedszkola?
– Roboty ziemne, związane z 
przygotowaniem terenu pod 
budowę, rozpoczną się na po-
czątku marca, natomiast kon-
kretne rozpoczęcie prac bu-
dowlanych zaplanowano na 
koniec kwietnia lub początek 
maja.
– Co będzie różniło to przed-
szkole od innych, które mamy 
już na terenie naszego miasta?
– Najważniejszą różnicę w sto-
sunku do wcześniej budowa-
nych przedszkoli stanowi fakt, 
że ten obiekt, budowany jest w 
innowacyjnej, energooszczęd-
nej technologii, która ma prze-
łożyć się również na niskie 
koszty utrzymania i eksploata-
cji. Budynek przy ul. Damroki, 
wybudowany będzie w kon-
strukcji drewnianej, z materia-
łów ekologicznych i oddychają-
cych. Zastosowana technologia 
– z gotowych paneli ściennych, 

stropowych oraz dachowych, 
o wysokich parametrach izo-
lacyjnych, jest energooszczęd-
na i przyjazna dla środowiska. 
Budynek zaprojektowany i wy-
budowany będzie w systemie 
modułowym, co oznacza, że w 
przyszłości może być wykorzy-
stany do pełnienia także innych 
funkcji, jak również zminima-
lizuje czas realizacji inwestycji 
oraz zoptymalizuje jej koszty. 
Nowy obiekt, z dwoma przed-
szkolami, składać się będzie z 
10 modułów (każde przedszko-
le po pięć modułów), przezna-
czonych na sale dydaktyczne. 
W budynku znajdzie się tak-
że sala wielofunkcyjna, węzeł 

żywieniowy oraz pomieszcze-
nia techniczne. W każdym od-
dziale będzie sala zajęć, szatnia 
oraz przylegający bezpośrednio 
do sali sanitariat.
– Jaka jest koncepcja budowy 
przedszkola?
– Przedszkole zostanie wybu-
dowane według koncepcji „In-
nowacyjna Edukacja Przed-
szkolna w Gdańsku”. Zago-
spodarowanie wokół budynku 
wraz z otoczeniem, będzie ści-
śle związane z programem edu-
kacyjno-wychowawczym, któ-
ry ma na celu pobudzenie kre-
atywności dzieci w każdej dzie-
dzinie. W tym celu ustawione 
zostaną zabawki mobilne, a sala 

bytowa zostanie maksymalnie 
przeszklona, w celu uzyskania 
wrażenia otwartej, jasnej prze-
strzeni. Poza tym przed salami 
wykonane zostaną kilkume-
trowe ściany, pomalowane far-
bą kredową, aby dzieci miały 
możliwość kreatywnej zabawy.
– W takim razie proszę nam 
jeszcze powiedzieć, ile będzie 
kosztował ten projekt?
– Koszt dokumentacji projekto-
wej wynosi ok. 552 tys. zł brut-
to, a cała inwestycja kosztować 
będzie niespełna 7,3 mln zł.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Helena Łomanik

  Moment podpisania umowy na budowę przedszkola na Jasieniu
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TRZECIE SEMINARIUM W BRG

Kształtowanie terenów 
mieszkaniowych 
W czwartek 11 lutego o godzinie 17.00, w sali Akwen w siedzibie Biura Rozwoju Gdań-
ska przy ul. Wały Piastowskie 24, odbędzie się seminarium poświęcone kształtowa-
niu terenów mieszkaniowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

– Seminarium odbędzie się w 
ramach prac nad nową edy-
cją „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gdańska”. 
Kształtowanie terenów miesz-
kaniowych to jedno z najważ-
niejszych zagadnień w ramach 
przygotowywanego studium – 
informuje Dariusz Wołodźko z 
Biura Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
W seminarium udział wezmą 
przedstawiciele władz miasta, 
wydziałów Urzędu Miejskie-
go, instytucji samorządowych 
i rządowych województwa, 

organizacji pozarządowych 
oraz firm i deweloperów. Dys-
kusję prowadzić będą pracow-
nicy organizatora, czyli Biura 
Rozwoju Gdańska. 
Główne zagadnienia do dys-
kusji na seminarium dotyczą-
cym mieszkalnictwa: rozwój 
do wewnątrz oraz wypełnia-
nie wyznaczonych terenów 
mieszkaniowych.
– Dotychczasowy rozwój stre-
fy mieszkaniowej wskazuje 
na stopniowe wypełnianie się 
struktur mieszkaniowych. Od 
2007 roku najszybciej rozwi-
ja się zabudowa mieszkaniowa 

w Gdańsku Południe, gdzie 
obserwowana jest największa 
dynamika zmiany liczby lud-
ności. Poprawił się standard 
zamieszkiwania, który kształ-
tuje się zgodnie z prognozami 
wskazanymi w „Studium uwa-
runkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
Gdańska” z 2007 roku – dodaje 
Dariusz Wołodźko.
Badania chłonności terenów 
mieszkaniowych pokazują, 
że wyznaczone tereny miesz-
kaniowe w obowiązującym 
Studium oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania 

przestrzennego zaspokajają 
potrzeby mieszkaniowe w od-
niesieniu do obecnej i progno-
zowanej liczby ludności w zało-
żonych, wysokich standardach 
zamieszkiwania. W świetle 
analiz chłonności oraz najnow-
szych zapisów ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, wykluczone 
jest wyznaczanie nowych tere-
nów mieszkaniowych. 

(DW)
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MIESZKAŃCY WYWALCZYLI SWOJE

W Sopocie ciepło będzie tańsze 
o 30 procent
Jeszcze w styczniu rozpoczęła się w Sopocie budowa pierwszego etapu, oczekiwanej 
przez mieszkańców, nowoczesnej sieci ciepłowniczej. Nowy odcinek ciepłociągu, bu-
dowany przez Grupę GPEC, stanowi część planowanej inwestycji mającej przebiegać 
od granicy Gdańska do terenów Górnego Sopotu. Realizacja inwestycji oznacza na-
wet o 30 procent niższe rachunki za ogrzewanie dla mieszkańców kurortu.

O wysokich kosztach ogrzewa-
nia w Sopocie informowaliśmy 
blisko 2 lata temu. Właśnie 
wtedy napisał do nas Wojciech 
Kubicki ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Kamienny Potok”.
 – Temat podłączenia górne-
go tarasu Sopotu pojawiał się 
jako największa inwestycja dla 
mieszkańców, zaraz po budo-
wie tunelu drogowego pod So-
potem. Dziś z pewnością mo-
żemy powiedzieć jedno. Zaan-
gażowanie mieszkańców oraz 
odrobina dobrej woli ze stro-
ny miasta mogą poskutkować 
wielkimi przedsięwzięciami – 
pisał wtedy Wojciech Kubicki.
I faktycznie, na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Prace 
przy budowie sieci ciepłowni-
czej wreszcie ruszyły. 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu przyznaje, że wysokie 
opłaty za ciepło są od daw-
na prawdziwą bolączką wielu 
sopocian.
– Doprowadzenie ciepła sie-
ciowego do sopockich osiedli 
i obniżenie kosztów ponoszo-
nych przez mieszkańców było 
jedną z moich priorytetowych 
obietnic wyborczych. Cieszę 
się, że udało nam się, wspólnie 
z Grupą GPEC i sopockimi 

spółdzielniami doprowadzić do 
realizacji tej ważnej inwestycji 
– dodaje Jacek Karnowski.
Przypomnijmy w tym miejscu, 
że Grupa GPEC dostarcza już 
ciepło do mieszkań znajdują-
cych się na terenie Dolnego 
Miasta.
Również Marcin Lewandow-
ski, członek zarządu GPEC 
przyznaje, że rozpoczęcie in-
westycji przyłączenia Górnego 
Sopotu do sieci ciepłowniczej 
Grupy GPEC to efekt inten-
sywnej współpracy ze spół-
dzielniami mieszkaniowymi 
oraz miastem Sopot.

– Wierzymy, że już niedługo 
mieszkańcy będą mogli cie-
szyć się stabilnymi dostawa-
mi oraz profesjonalną obsługą 
techniczną ekspertów Gru-
py GPEC – wyjaśnia Marcin 
Lewandowski.
Jak informuje Anna Dyksińska 
z sopockiego magistratu prace 
rozpoczęły się w połowie stycz-
nia od budowy sieci ciepłowni-
czej na terenie Brodwina.
– Doprowadzenie ciepłociągów 
do pierwszych klientów nastąpi 
w drugiej połowie roku. Ciepło 
systemowe ocenia się jako naj-
bardziej efektywne, bezpieczne 

i ekologiczne źródło ciepła 
dla miast – informuje Anna 
Dyksińska.

(GR)

 Na Brodwinie budowana jest nowoczesna sieć ciepłownicza
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CHCĄ MISTRZOSTW

Niebawem 
decyzja
11 marca wiadomo będzie, 
czy Sopotowi uda się pozyskać 
prawo do organizacji IAAF 
Mistrzostw Świata w Półma-
ratonie w 2018 roku.
- Mamy bardzo dobre reko-
mendacje po zakończonych z 
sukcesem Halowych Mistrzo-
stwach Świata w Lekkoatlety-
ce. Wszyscy chwalili zarówno 
organizację zawodów, dobrą, 
sportową rywalizację na wy-
sokim poziomie, ale również 
i atrakcje miasta – mówi Ja-
cek Karnowski, prezydent 
Sopotu.
W ramach współpracy z Car-
diff, miastem – gospodarzem 
tegorocznej edycji Mistrzostw 
Świata w Półmaratonie, każ-
dy pasjonat biegów – amator, 
który wpisze hasło: SOPOT 
na końcu formularza rejestra-
cji (pakiet: General Entry), 
otrzyma zniżkę 10 funtów na 
pakiety startowe w MŚ w Pół-
maratonie (25 marca).
Oferta jest limitowana czaso-
wo. Zgłoszenia należy doko-
nać do 29 lutego pod adresem:
e n d u r a n c e c u i . a c t i v e .
com/event-reg/select-ra-
ce?e=7848052&_ga=1.217671
766.1367577538.1453455905

(AD)

TURYSTÓW PRZYBYWA

Sopot kusi 
Skandynawów

  Sopockie stosika zachęcały do odwiedzenia naszego kurortu

Liczba turystów odwiedzają-
cych Sopot nieustannie rośnie. 
Jest to przede wszystkim efekt 
bardzo bogatej oferty lotów 
do Norwegii i Finlandii. Ale 
mimo to, władze miasta czy-
nią wszelkie starania, by trend 
ten utrzymać.
Dawid Wilda, ze Stowarzy-
szenia Turystycznego Sopot 
mówi, że goście ze Skandyna-
wii odwiedzają nas przez cały 
rok.
 - Oferta naszych hoteli i 
ośrodków SPA spełnia bardzo 
wysokie standardy jakościowe 
i jest atrakcyjna cenowo dla 
Szwedów, Norwegów czy Fi-
nów. Efekty tego są wyraźnie 
dostrzegalne – dodaje Dawid 
Wilda.
Z kolei Magdalena Jachim-
-Czarzyńska, rzecznik pra-
sowy sopockiego magistra-
tu mówi, że właśnie dlatego 
miasto, wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Turystycz-
nym Sopot oraz przedsta-
wicielami sopockiej branży 

turystycznej, prezentowało się 
na dwóch prestiżowych impre-
zach targowych w Oslo oraz w 
Helsinkach.
- W Oslo miasto zorganizowa-
ło prezentację dla skandynaw-
skiej branży turystycznej oraz 
tour operatorów, odbyły się tak-
że rozmowy stolikowe. Partne-
rzy z Norwegii byli zaintere-
sowani pakietami SPA, ofertą 
usług medycyny estetycznej i 
stomatologii oraz bazą hotelo-
wą i gastronomiczną. Zwracali 
także uwagę, że dużym atutem 
Sopotu, jak i całego Trójmia-
sta, jest łatwy i szybki dojazd 
z lotniska – dodaje Magdalena 
Jachim-Czarzyńska, podkre-
ślając, że w Helsinkach dużym 
zainteresowaniem cieszyła się 
oferta dla turystów podróżu-
jących kamperami, ponieważ 
bardzo wielu Finów pytało 
także o wydarzenia kulturalne, 
głównie muzyczne w Operze 
Leśnej i Ergo Arenie.

(GR)
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SOPOCKIE DOMY NIECH CIESZĄ OCZY

Zmiany w dotacjach konserwatorskich 
– Mam ważną wiadomość dla 
mieszkańców Sopotu, którzy 
planują remont zabytkowego 
budynku. Od początku tego 
roku obowiązują nowe zasa-
dy ubiegania się o przyznanie 
dotacji na prace konserwator-
skie przy zabytkowych bu-
dynkach w Sopocie – infor-
muje Anna Dyksińska z Biura 
Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta Sopot, 
która dodaje, że ogłoszone 
zostały dwa terminy naboru 
wniosków, dzięki czemu do-
tować będzie można więcej 
prac, także prace ratunkowe.
Pierwszy, podstawowy nabór 
wniosków potrwa do koń-
ca marca. O dotację ubiegać 
się mogą wszyscy właścicie-
le obiektów figurujących w 
Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków lub wpisanych indywidu-
alnie do Rejestru Zabytków 
Województwa Pomorskiego, 

którzy posiadają pozwolenie 
Konserwatora Zabytków na 
przeprowadzenie prac.
– Drugi nabór odbędzie się la-
tem, od 1 lipca do 16 sierpnia, 
i kierowany jest szczególnie do 
tych inwestorów, którzy po-
trzebują pomocy finansowej w 
konserwacji niewielkich ele-
mentów zabytkowych, takich 
jak werandy, wieżyczki, witra-
że, zabytkowe drzwi czy rzeź-
biarskie figury na fasadach. 
Te malownicze i niezwykle 
ozdobne elementy wrosły na 
stałe w tożsamość Sopotu, 
jednak po ponad stu latach od 
powstania potrzebują często 
profesjonalnej konserwacji czy 
wręcz prac ratunkowych – do-
daje Anna Dyksińska.
Architektura pozostaje jedną z 
najpiękniejszych i najbardziej 
rozpoznawalnych cech Sopotu. 
– Zależy nam na podkreśle-
niu i zachowaniu tej wartości. 

Chcemy, by sopockie domy mo-
gły dalej cieszyć oczy nie tylko 
właścicieli, mieszkańców ku-
rortu, ale także przechodniów i 
turystów odwiedzających nasze 
miasto. Zachęcamy do przy-
gotowania projektów konser-
watorskich i wzięcia udziału w 
corocznym programie dotacji 

konserwatorskich – zachęca 
Anna Dyksińska.
Dodajmy, że pomoc finansowa 
z budżetu gminy przyznawana 
jest w wysokości do 30 proc. 
kosztów remontu dla obiektów 
ewidencyjnych i do 50 proc. 
kosztów remontu dla obiektów 
rejestrowych. Złożone wnioski 

oceni komisja merytoryczna 
złożona ze specjalistów, która 
wytypuje najlepsze projekty 
konserwatorskie i najpilniej-
sze do wykonania prace.

(AD)

  Od początku tego roku obowiązują nowe zasady ubiegania się o przyznanie dotacji
na prace konserwatorskie przy zabytkowych budynkach w Sopocie
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PODSUMOWANO 2015 ROK

Bez podwyżek w PSM „Przymorze”
Kilka dni temu wszystkie administracje Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” sporządziły bilans za rok 2015. Patrząc na nie stwierdzić można, iż 
sytuacja finansowa spółdzielni nie jest zła, a szczególnie cieszyć może fakt, że 
zadłużenie mieszkańców wobec spółdzielni jest coraz mniejsze.

– Można powiedzieć, że wynik 
za ubiegły rok jest pozytywny, 
dzięki czemu opłaty eksploata-
cyjne pozostaną w tym roku na 
tym samym poziomie – mówi 
nam Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 2 PSM „Przymorze”. – 
Duży wpływ na ten wynik ma 
nasza działalność gospodarcza. 
Chodzi mi przede wszystkim o 
pożytki z wynajmu lokali użyt-
kowych, powierzchni reklamo-
wych. Uzyskane przychody są 
porównywalne do tych z roku 
2014. W tej chwili wynajęte 
mamy wszystkie lokale użyt-
kowe, a dzięki temu mamy 
stabilny przypływ środków 
finansowych.
Oszczędności pojawiły się rów-
nież w dziale „ciepłownictwo”, 
dzięki czemu – mimo pod-
wyżek dostawcy ciepła – ceny 
ogrzewania w większości nie-
ruchomości pozostają na tym 
samym poziomie.
– Koszty ogrzewania czy też 
remontów rozliczać musimy na 
poszczególne nieruchomości. 
Dopiero po przeprowadzeniu 
analiz będziemy wiedzieć, czy 
koszty ogrzewania na wszyst-
kich nieruchomościach pozo-
staną na tym samym poziomie. 
Ewentualnych zmian spodzie-
wać się można od 1 kwietnia, 
po przyjęciu tegorocznego bu-
dżetu – tłumaczy Włodzimierz 
Byczkowski.
W 2015 roku znacząco spadły 
w AO2 zaległości czynszowe. 
W tej chwili wskaźnik zadłuże-
nia w stosunku do rocznej skali 
opłat spadł do 2,69 proc.
– Nie pamiętam, aby wskaźnik 
zadłużenia spadł do tak niskie-
go poziomu. Duży nacisk poło-
żyliśmy na ściągnięcie zaległo-
ści najwyższych. Największy 
problem stanowią mieszkania 

po zmarłych właścicielach, 
gdzie trudno jest znaleźć spad-
kobierców. W ostatnim pora-
dziliśmy sobie na szczęście z 
tym problemem. Trzeba jednak 
powiedzieć, że ponad 95 proc. 
naszych członków regularnie 
płaci czynsz – mówi kierownik 
AO2.

Dobry rok odnotowano także 
w Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”. Tu również 
pojawiły się pewne oszczęd-
ności, dzięki czemu nie należy 
spodziewać się podwyżek na 
fundusz eksploatacyjny. 
– Plan remontów został zre-
alizowany w całości. Po prze-
targach pojawiły się pewne 
oszczędności, które zostały 
wydane na dodatkowe prace 
remontowe. Powiem przy oka-
zji, że w tym roku na wszystkie 

prace remontowe wydamy wię-
cej niż w roku ubiegłym – mówi 
nam Stanisław Kołaciński, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 3 PSM „Przymorze”.
Mamy dobrą wiadomość dla 
mieszkańców tego osiedla. W 
roku ubiegłym wydano mniej 
pieniędzy na ogrzewanie, dzię-
ki czemu w tym roku należy się 
spodziewać bonifikat finanso-
wych. Jeśli nie nastąpi nagły 
atak zimy, to można sądzić, że 
będą one na tym samym po-
ziomie, jak w roku ubiegłym. 
Poza tym stawki za ogrzewanie 
pozostaną niezmienione. War-
to zauważyć, że nie zmieniają 
się one już od 3 lat. Taką samą 
opłatę jak w 2015 roku, wnosić 
będziemy na fundusz remonto-
wy. Wzrosnąć może stawka za 
użytkowanie wind, mają to być 
jednak nieznaczne podwyżki. 

– Mniej pieniędzy wydaliśmy 
także na ubytki wody. Jest to 
efekt nowych instalacji wo-
dociągowych oraz montowa-
nych z odczytem radiowym 
wodomierzy – mówi Stanisław 
Kołaciński. – Nie podnosimy 
opłat czynszowych, ponieważ 
nie mamy niespodziewanych 
dużych wydatków, a poza tym 
mieszkańcy dość regularnie 
płacą czynsz, a ich zobowią-
zanie z każdym miesiącem jest 
coraz niższe.

Wiadomo, że spółdzielnie 
mieszkaniowe nie mogą za-
rabiać, a ewentualne rezerwy 
pozostają na wypadek osłony 
czynszów.
– Właśnie dzięki tym rezer-
wom nie myślimy o podwyżce 
opłat eksploatacyjnych – mówi 
„Panoramie” Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4 PSM „Przymo-
rze”. – Powiedzieć możemy, że 
wszystkie zakładane w ubie-
głym roku remonty wykona-
liśmy w całości. Mogę jednak 
pochwalić się, że w przeciągu 
dwóch lat zadłużenie czynszo-
we spadło o pół miliona zło-
tych i w tej chwili wynosi około 
1 miliona złotych.
Spadek zadłużenia związany 
jest z tym, że w ubiegłym roku 
eksmitowano mieszkańców 
trzech lokali z dużym zobo-
wiązaniem wobec spółdzielni. 
Mieszkania zostały sprzeda-
ne, a pieniądze zasiliły konto 
administracji.
– W tym roku obniżyliśmy o 
10 groszy odpis na fundusz 

eksploatacyjny, ale zwiększyli-
śmy o tę samą kwotę fundusz 
remontowy. Mieszkańcy płacą 
zatem tyle samo, ale my bę-
dziemy posiadać więcej środ-
ków finansowych na prace re-
montowe, których do wykona-
nia jest bardzo dużo. Obniżka 
stawki na fundusz eksploata-
cyjny była wynikiem wysokich 
przychodów z działalności go-
spodarczej. Odnotowaliśmy 
również mniejszy niż zakła-
daliśmy deficyt wody, dzięki 
czemu także pojawiły się nie-
wielkie oszczędności. Będzie-
my analizować koszt ogrze-
wania, a w związku z łagodną 
zimą, spodziewać się można 
niewielkich bonifikat z tego 

tytułu – informuje Andrzej 
Narkiewicz.
Warto dodać, że najwięk-
sze przychody AO4 przynosi 
dzierżawa terenów, na których 
wybudowano obiekty handlo-
we – Biedronkę, czy też MC 
Donalnd’s. Poza tym zajęte są 
wszystkie lokale handlowo-
-usługowe, dzięki czemu do 
spółdzielczej kasy regularnie 
wpływają pieniądze z tytułu 
najmu.
Dodajmy tylko, że o bilansie w 
Administracji Osiedla nr 1 po-
informujemy w kolejnym wy-
daniu „Panoramy”.

Krzysztof Lubański

 Administracja Osiedla nr 4 największe przychody czerpie z gruntów, na których znajduje się 
Biedronka i MCDolnald’s

 Niemały przychód spółdzielczej kasy stanowią również zyski z reklam
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WCZASY W MIEŚCIE

Ferie w „Bolku i Lolku”
Tegoroczna oferta dla dzie-
ci i młodzieży, spędzających 
zimowe ferie w mieście, jest 
bardzo bogata. Ciekawe pro-
pozycje przygotowały gdań-
skie szkoły, MOSiR i GOKF, 
a do tego wachlarz interesują-
cych zajęć przygotował rów-
nież Osiedlowy Klub „Bolek i 
Lolek” na Przymorzu.
– Wracamy właściwie do sta-
rej formuły akcji „Wczasy w 
mieście”, stawiając przede 
wszystkim na wycieczki i 
zajęcia, które odbywają się 
poza murami naszego klubu – 
mówi nam Piotr Szczepański, 
kierownik „Bolka i Lolka”. – 
W tym roku, już na wiele ty-
godni przed rozpoczęciem fe-
rii wszystkie miejsca na tego 
typu zajęcia zostały już wła-
ściwie zarezerwowane. 
Dzieci wybiorą się m.in. na 
warsztaty ceramiczne do 
Gdańskiej Galerii Miejskiej, 
teatralne do Teatru Wybrzeże 
czy „zmrożone warsztaty” w 
Edu-Parku. Maluchy wybiorą 
się także zwiedzać gdańskie-
go Żurawia, Hewelianum, 
Akwarium Morskie w Gdyni, 
czy gdyńskie Muzeum Mary-
narki Wojennej.
– Poza tym w godzinach po-
południowych dla wszyst-
kich, którzy ferie spędzać 
będą w mieście, mamy 
otwartą świetlicę, do której 

zapraszamy dzieci w wielu 6 
– 10 lat. Zajęcia prowadzone 
będą w godz. 16.30 – 18.00, 
a zapisy na nie prowadzo-
ne są pod numerem telefonu 
58 553 17 65 – dodaje Piotr 
Szczepański.
Warto przy okazji powie-
dzieć, że od niedawna w klu-
bie przy ulicy Kołobrzeskiej 
57 działa nowa świetlica, któ-
ra funkcjonuje od poniedział-
ku do piątku. W poniedział-
ki prowadzone są tu zajęcia 
„Kraina filcu” (godz. 16.30 
– 18.00, dzieci 6 – 9 lat). We 
wtorki organizowane są zaję-
cia teatralne „Mini teatrzyk” 
(godz. 16.45 – 18.15, dzieci 
5 – 8 lat). W każdą środę od-
bywa się „Maluchowo” (godz. 
16.30 – 17.30, dzieci od 24 – 
36 miesiąca z opiekunem). Są 
to zajęcia, podczas których 
dzieci uczą się bawić razem z 
rodzicami. Z kolei co czwar-
tek odbywają się „Spotkania 
z bajką” (godz. 16.30 – 18.00, 
dzieci 5 – 7 lat), podczas któ-
rych będą nie tylko czytane, 
ale również wymyślane bajki.
– Kilka dni temu swoją obec-
nością zaszczyciła nas mezzo-
sopranistka z Mińska, któ-
ra dzień wcześniej wspólnie 
z zespołem koncertowała w 
Filharmonii Bałtyckiej – do-
daje Piotr Szczepański.

(lubek)

 W miniony wtorek, 9 lutego, w klubie „Bolek i Lolek” 
wystąpiła…
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DOBRY ZAWÓD, ALE CHĘTNYCH BRAKUJE

Sami kształcą piekarzy i cukierników
W poprzednim numerze „Panoramy” poseł Jerzy Borowczak mówił nam o braku pracowników w przemyśle okrętowym. 
Jednak, jak się okazuje, wolne wakaty znaleźć można również w piekarnictwie i cukiernictwie. O tym rozmawiamy z Grze-
gorzem Pellowskim, właścicielem „Piekarni – Cukierni Pellowski”.

- Co powoduje, że w naszym 
mieście brakuje wykwa-
lifikowanych piekarzy i 
cukierników?
- Tak naprawdę to powodów 
jest kilka. Pierwszym i chyba 
najważniejszym kłopotem jest 
bez wątpienia niż demogra-
ficzny, przez co mamy mniej 
chętnych do nauki zawodu pie-
karz-cukiernik niż 10-15 lat 
temu. Już wtedy, reprezentując 
Cech Piekarzy i Cukierników, 
rozmawiałem u ówczesnego 
prezydenta Gdańska, Toma-
sza Bosackiego, o prowadzeniu 
klasy bądź szkoły, która kształ-
ciłaby w tym kierunku. Dora-
dzono mi wtedy, abym poro-
zumiał się z jedną z gdańskich 
szkół, która uruchomiłaby kla-
sę o profilu piekarz-cukiernik. 
Trafiliśmy wtedy do placówki 
przy ulicy Lastadia. W tamtym 
czasie zainteresowanie tym 
kierunkiem było spore, po-
nieważ więcej było młodzieży. 
Jednak po pewnym czasie mu-
sieliśmy wynieść się stamtąd. 

- Czy w związku z tym 
szkoła, a właściwie kierunek 
piekarniczy, został zlikwido-
wany? 
- Nie. Prezydent Adamowicz 
zaproponował nam przeniesie-
nie klas do szkoły przy ulicy 
Smoleńskiej albo utworzenia 
własnej placówki oświatowej. 
I to był dla mnie impuls. Sam 
nie miałem wiedzy na temat 
tworzenia szkół, ale Paweł 
Adamowicz powiedział mi, że 
mam otworzyć placówkę pu-
bliczną, która będzie działać 
na zasadach szkoły prywatnej. 
Chodziło o to, że organem pro-
wadzącym ma być nasz „Cech”, 
a nie samorząd, i szkoła nie 
miała pobierać czesnego od 
uczniów. Okazał się to strzał w 
„10”. Otrzymaliśmy od miasta 
budynek, w którym z powodze-
niem kształcimy kolejne poko-
lenia. Sam z dumą mogę przy-
znać, że wszyscy, którzy pra-
cują w mojej firmie, kończyli 
właśnie tę szkołę. Są to świetni 
pracownicy i filar naszej firmy.

- Jaki jest inny powód, dla 
którego tak niewiele osób 
zainteresowanych jest pracą 
w tym zawodzie?
- Musimy przyznać, że zawód 
piekarz nie jest zbyt popularny 
i atrakcyjny przy informaty-
ku, czy grafiku. Jest to ciężki 
zawód, pracuje się w nocy, ale 
za to zarobki są bardzo do-
bre i każdy ma umowę o pra-
cę, a mimo to nadal brakuje 
chętnych. Dlatego tak waż-
na jest promocja szkoły wśród 
gimnazjalistów.
- Jakie pespektywy ma przed 
sobą osoba, która rozpocznie 
naukę w Waszej szkole?
- Nie muszę chyba nikomu 
mówić, że życie jest brutalne. 
Trzeba jednak wiedzieć, że tyl-
ko 15 z 25 osób kończy naszą 
szkołę. Dobry absolwent, któ-
ry poważnie myśli o życiu, na 
pewno nie będzie musiał mar-
twić się o pracę, którą znajdzie 
w Gdańsku. W tym roku chce-
my zabrać naszą młodzież do 
podobnej szkoły w Hamburgu, 

żeby zobaczyła, jak tam wyglą-
da kształcenie.
- Trudno jest teraz o dobrego 
piekarza albo cukiernika?

- Są, ale nie tak bardzo osią-
galni jak kiedyś. Dziś nikt 
nie pyta o pracę jak to było 
jeszcze kilkanaście lat temu. 

Teraz mamy do czynienia z 
rynkiem pracowniczym, a nie 
pracodawców.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

 Grzegorz Pellowski mówi, że teraz dobry piekarz albo cukiernik zarobić  
może nawet 5 tysięcy złotych

2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej
Podczas XVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 25 stycznia, podsumowano Rok Matematyki na 
Pomorzu. Ponadto, radni podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej.

Z inicjatywy trzech uczelni 
województwa – Uniwersyte-
tu Gdańskiego, Politechniki 
Gdańskiej oraz Akademii Po-
morskiej w Słupsku – Sejmik 
Województwa Pomorskiego 
ogłosił rok 2015 Rokiem Mate-
matyki na Pomorzu. W ramach 
tego przedsięwzięcia organizo-
wane były wydarzenia, które 
miały za zadanie zwalczyć ne-
gatywny stereotyp krążący wo-
kół matematyki. Łącznie blisko 
200 tys. osób wzięło udział w 
wydarzeniach dedykowanych 
Rokowi Matematyki.
– Bardzo się cieszę, że to 
wspólne przedsięwzięcie się 
nam udało i że dzięki temu 
będziemy jeszcze bardziej pro-
mować matematykę – mówił 
podczas sesji marszałek Mie-
czysław Struk. – Jeżeli region 
chce się rozwijać i być konku-
rencyjny w Polsce i w Europie, 
to musi kształcić inżynierów, 
musi mieć dobrych specjali-
stów w naukach ścisłych. To 
oczywiście wcale nie znaczy, że 
deprecjonujemy nauki humani-
styczne – w żadnym wypadku 
nie. 

Podziękowania z rąk marszał-
ka Mieczysława Struka, prze-
wodniczącego sejmiku Jana 
Kleinszmidta i przewodniczą-
cego Komisji Nauki, Edukacji, 
Kultury i Sportu Dariusza Mę-
czykowskiego odebrali: rektor 
Akademii Pomorskiej w Słup-
sku prof. Roman Drozd, rektor 
Politechniki Gdańskiej prof. 
Henryk Krawczyk, rektor Uni-
wersytetu Gdańskiego prof. 
Bernard Lammek oraz dyrek-
tor Centrum Edukacji Nauczy-
cieli Renata Ropela.

W 2016 roku obchodzić bę-
dziemy szereg rocznic donio-
słych wydarzeń historycznych, 
a w tym 550. rocznicę II po-
koju toruńskiego, w wyniku 
którego znaczna część obecne-
go województwa pomorskiego 
przyłączona została jako Prusy 
Królewskie do Polski. Roczni-
ce te są okazją do zwrócenia 
uwagi na specyfikę dziejów 
naszego regionu. Jedną z cech 
wyróżniających go na tle in-
nych polskich regionów była 
duża aktywność obywatelska 
i umiejętność samoorganizacji 

mieszkańców, przekładająca się 
na rozkwit życia społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego 
regionu.
Ogłaszając Rok Pomorskiej 
Wspólnoty Obywatelskiej 

władze województwa pragną 
zwrócić uwagę na potrzebę cią-
głego budowania i umacniania 
wspólnoty regionalnej, którą 
łączyłoby nie tylko zamiesz-
kiwanie terytorium tej samej 

jednostki administracyjnej, 
ale także współpraca i współ-
odpowiedzialność za Pomo-
rze. Inicjatywa ta ma wzmoc-
nić identyfikację mieszkańców 
województwa pomorskiego z 

naszym regionem, zachęcić do 
pełniejszego poznania i utoż-
samiania się z jego symbolami 
i osiągnięciami. 

(ML) 
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Uniwersalna strefa nauki 
Galeria Bałtycka pełniła niedawno nie tylko funkcję centrum handlowego, ale rów-
nież była Uniwersalną Strefą Nauki. Przez trzy dni studenci i wykładowcy Uniwer-
sytetu Gdańskiego przedstawiali swoje wydziały. Każdy mógł się dowiedzieć czegoś 
ciekawego oraz wziąć udział w różnego rodzaju konkursach i otrzymać nagrodę.

Wydarzenie było zorgani-
zowane przez Uniwersytet 
Gdański po to, aby promować 
wydziały gdańskiej uczelni. 
Podczas imprezy nie zabrakło 
wysiłku fizycznego, ekspery-
mentów czy wybuchów.
– Zaskoczyło nas zaintereso-
wanie osób, ponieważ przyszło 
wielu prawdziwych pasjonatów 
nauki. Cała strefa została zor-
ganizowana po to, żeby popu-
laryzować naukę – mówi „Pa-
noramie” Maciej Józefowicz z 
Uniwersalnej Strefy Nauki.
Jedną z atrakcji, przedstawio-
nych widzom, była kamera 
termowizyjna, która analizuje 
promieniowanie podczerwo-
ne, emitowane przez każdego 
człowieka. Przy nakierowaniu 
tej kamery na osobę, na ekra-
nie komputera pojawia się ob-
raz i każdy pixel na obrazie jest 
odznaczony konkretną tempe-
raturą, dzięki czemu możemy 
zobaczyć rozkład temperatury 
w ciele człowieka oraz zdia-
gnozować różne stany zapalne. 
Była zatem okazja, aby wszy-
scy chętni zrobili sobie zdjęcie 
i zbadali temperaturę swojego 
ciała. 
W Uniwersalnej Strefie Nauki 
został przedstawiony również 
dron (zmodulowany przez stu-
dentów Uniwersytetu Gdań-
skiego), jako urządzenie po-
mocne przy ratowaniu ludzi 

nad wodą. Dzięki kamerze, 
dron na dużej odległości od 
brzegu potrafi „wykryć” czło-
wieka, zauważyć jego gesty-
kulację i, w razie potrzeby, 
zasygnalizować ratownikom o 
zagrożonej osobie. Dron, la-
tający po Galerii Bałtyckiej, 
przyciągnął uwagę dzieci oraz 
dorosłych.
Nie zabrakło też gier eko-
nomicznych, rozwijają-
cych logiczne myślenie i 

poszerzających wiedzę z tego 
zakresu. Krzyżówki, wykresy 
i wiele innych atrakcji, przy-
gotowali studenci Wydziału 
Ekonomicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego.
W ciągu trzech dni zostały 
przeprowadzone różnego ro-
dzaju warsztaty, m.in. odbija-
nia linorytów, ćwiczenia dla 
głosu oraz samodzielne (przy 
pomocy specjalistów) doświad-
czenia z ciekłym azotem.

Tego rodzaju wydarzenie po-
zwoliło na przybliżenie i po-
kazanie z ciekawej strony świa-
ta nauki. Wszyscy uczestnicy 
mieli wyjątkową okazję nie 
tylko zobaczyć interesujące 
urządzenia, ale również wziąć 
udział i „dotknąć” wszystkie-
go, co zostało przedstawione w 
Uniwersalnej Strefie Nauki.

Helena Łomanik

  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia naukowe w Galerii Przymorze
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RUSZYŁ KONKURS

Katyń Golgotą Wschodu 
Rozpoczęła się VII edycja 
miejskiego konkursu „Katyń 
Golgotą Wschodu”. Udział w 
nim mogą wziąć uczniowie 
gdańskich szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Prace 
można składać do 28 marca. 
Konkurs jest formą uczcze-
nia ofiar Zbrodni Katyńskiej 
oraz upamiętnienia losów Sy-
biraków. Jego celem jest upo-
wszechnienie wiedzy na temat 
historii Polski i tragicznych 
wydarzeń, jakie rozegrały się 
w Katyniu, Charkowie, Mied-
noje, gdzie w bestialski spo-
sób zamordowano kilkadzie-
siąt tysięcy polskich jeńców 
wojennych. 
– Udział w konkursie stwarza 
możliwość pogłębienia przez 
uczniów rozumienia mechani-
zmów działania systemów to-
talitarnych i niebezpieczeństw 
z nich wynikających – podkre-
ślają organizatorzy. 
Uczniowie mogą tworzyć prace 
w formie monografii historycz-
nej poświęconej wybranej oso-
bie, wywiadu (np. z członkami 
Stowarzyszenia Rodziny Ka-
tyńskiej i Związku Sybiraków 
lub rodzinami ofiar, zesłańca-
mi na Sybir lub ich potomka-
mi), prezentacji multimedial-
nej (z ukazaniem szerszego tła 
historycznego oraz mechani-
zmów działania systemów to-
talitarnych i niebezpieczeństw 
z nich wynikających), albumu 
lub wiersza. 

W ubiegłorocznej edycji nagro-
dzone zostały prace uczniów 
z dziesięciu gdańskich szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. W każdym roku 
w miejskim etapie konkursu 
uczestniczy około pięćdziesię-
cioro uczniów. Prezes Zarzą-
du Stowarzyszenia Rodzina 
Katyńska w Gdańsku, Hanna 
Śliwa-Wielesiuk, podkreśla, 
jak ważne jest, aby młode po-
kolenie nie zapomniało o tych, 
którzy oddali życie w obronie 
ojczyzny. 
Konkurs odbywa się na dwóch 
poziomach: szkolnym i mię-
dzyszkolnym. Z każdej szkoły 
do etapu międzyszkolnego pla-
cówka może zgłosić dowolną 
liczbę prac. Organizator czeka 
na prace do 28 marca. Należy 
je wysyłać na adres: 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 7 w Gdańsku, ul. Cha-
łubińskiego 13, 
80-809 Gdańsk z dopiskiem: 
VII Miejski Konkurs ,,Katyń – 
Golgota Wschodu”. 
Na etapie międzyszkolnym ko-
misja konkursowa oceni nade-
słane prace i wyłoni laureatów. 
Ogłoszenie wyników zaplano-
wano 26 kwietnia. W Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku odbę-
dzie się uroczysty finał, pod-
czas którego zostaną wręczone 
nagrody. 

Olimpia Schneider

DLA CHORYCH NA RAKA

Poradnik pacjenta 
Publikacja, wydana po raz drugi, 
z myślą o osobach zmagających się 
z chorobą nowotworową, zawiera 

istotne informacje na temat badań, 
diagnostyki czy metod leczenia. Z 
broszury pacjenci Wojewódzkiego 
Centrum Onkologii w Gdańsku 
dowiedzą się m.in. o przebiegu i 
skutkach ubocznych chemiotera-
pii, radioterapii czy rodzajach le-
czenia chirurgicznego.
Każdy pacjent, u którego istnieje 
podejrzenie choroby nowotworo-
wej, podczas wizyty u lekarza on-
kologa otrzyma poradnik, z które-
go może dowiedzieć się o możli-
wościach rejestracji, znaleźć kon-
takt do poradni i poszczególnych 
oddziałów oraz informację o moż-
liwej pomocy psychologicznej.
Publikacja powstała dzięki zaan-
gażowaniu i wsparciu samorządu 
województwa pomorskiego, sto-
warzyszenia Polskie Amazon-
ki Ruch Społeczny oraz Radia 
Gdańsk. Nadzór nad meryto-
ryczną stroną poradnika sprawo-
wali lekarze onkolodzy z Woje-
wódzkiego Centrum Onkologii, 
wchodzącego w skład Podmiotu 
Leczniczego Copernicus sp. z o.o. 
w Gdańsku, a dziennikarka Radia 
Gdańsk, Joanna Matuszewska, od 
kilkunastu lat zajmująca się tema-
tyką zdrowotną, osobiście zajęła 
się przygotowaniem publikacji.

(AK)

NASI „NIE” DLA OBWODNICY I DROGI ZIELONEJ 

Ważne inwestycje odłożone
Jakiś czas temu poznaliśmy 
budżet na 2016 rok. Opozy-
cja, w tym posłanka Małgo-
rzata Chmiel, zgłaszała po-
prawki do ustawy budżetowej. 
Jednak sejmowa większość 
odrzuciła wszystkie propozy-
cje zmian.
Mieszkańców Gdańska i są-
siedniego powiatu gdańskiego 
zasmuci zapewne informacja, 
że z budżetu państwa nie zo-
stanie wyasygnowana ani zło-
tówka na budowę mostu na 
Wyspę Sobieszewską, ale też 
na dwie inne ważne inwesty-
cje drogowe. Mowa tu oczy-
wiście o budowie Obwodni-
cy Metropolitalnej i Drodze 
Zielonej wraz z tunelem pod 
Pachołkiem.
– Złożyłam aż cztery po-
prawki do projektu ustawy 
budżetowej, ale niestety żad-
na z nich nie została przyjęta. 

Co więcej, przeciwko głosował 
również gdańszczanin Andrzej 
Jaworski, przewodniczący Ko-
misji Finansów Publicznych – 
mówi „Panoramie” Małgorzata 
Chmiel, która podkreśla przy 
okazji, że to są bardzo ważne 
inwestycje, z których korzystać 
będą przecież nie tylko sami 
mieszkańcy Gdańska i Pomo-
rza, ale również turyści, którzy 
zjeżdżają nad morze z różnych 
zakątków świata.
Zdaniem posłanki Chmiel lo-
kalne samorządy nie poradzą 
sobie z tak dużymi inwestycja-
mi, dlatego tak niezbędna jest 
pomoc centralna. Niestety nie 
rozumieją tego pomorscy po-
słowie (poza PO). Co więcej, 
Andrzej Jaworski powiedział, 
że dopóki on jest przewod-
niczącym Komisji Finansów 
Publicznych, ani jedna zło-
tówka nie zostanie wydana na 

tunel pod Pachołkiem i Drogę 
Zieloną.
– W tej chwili brakuje też po-
łączenia planowanej Nowej 
Spacerowej z Oliwy do Oso-
wej, a więc też do obwodnicy. 
Wymaga to jednak wybudo-
wania kosztownego tunelu pod 
Pachołkiem, ale usprawniłoby 
to dojazd do obwodnicy. Poza 
tym Sopot miałby wreszcie też 
dojazd do niej. Dzięki tej trasie 
wyprowadzilibyśmy duży ruch 
ze Starej Oliwy, gdzie niszcze-
ją zabytkowe domy. Ochroni-
łoby to również unikalny Park 
Oliwski – nie mówiąc o szyb-
kim dojeździe do Osowej, co 
teraz jest koszmarem. Jestem 
dużym zwolennikiem tej tra-
sy. Oczywiście jest ona bardzo 
kosztowna, ale jak nie teraz, to 
nigdy – mówi nam Małgorzata 
Chmiel.
Niedawno na łamach 

„Panoramy” zastanawialiśmy 
się czy ostatni bastion Platfor-
my Obywatelskiej, a więc Po-
morze, będzie płacić frycowe 
za poparcie dla PO. Po odrzu-
ceniu poprawek zgłoszonych 

m.in. przez radną Chmiel 
można odnieść wrażenie, że 
tak też będzie. 

(lubek)

 Posłanka Małgorzata Chmiel
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POCZĄKI WYWODZĄ SIĘ Z GDAŃSKA?

Targi gastronomiczne Food-to-Go
Tegoroczne targi gastronomiczne Food-to-Go przeszły już do historii. Ponad sto firm w Centrum Wysta-
wienniczo-Kongresowym AmberExpo zaprezentowało swoje produkty i wyposażenia dla gastronomii.

Targi Wyposażenia i Produktów 
dla Gastronomii Food-to-Go są 
organizowane od 6 lat i już stały 
się miejscem spotkań restaurato-
rów z całej Polski. Miejsce targów 
zostało wybrane ze względu na 
bogatą historię Gdańska. W tym 
roku drugi dzień targów przypa-
dał na 4 lutego, czyli na Tłusty 
Czwartek. A pierwsza wzmian-
ka o pączkach w Polsce pochodzi 
akurat z naszego miasta.
– Targi Food-to-Go są kiero-
wane zarówno do restauratorów, 
cukierników, piekarzy, jak rów-
nież do wszystkich mieszkańców 
miasta. Tutaj można odnaleźć 
produkty, sprzęt, urządzenia, 
czyli wszystko, co jest niezbęd-
ne w prowadzeniu punktu ga-
stronomicznego. W tym roku na 
targach zaprezentowało się około 
stu firm, a ich stoiska odwiedziło 
wielu gości – mówi nam Kata-
rzyna Gościańska, specjalista ds. 
marketingu spółki Targi w Kra-
kowie, które były organizatorem 
Food-to-Go w Gdańsku.
Sala wystawiennicza Ambe-
rExpo została podzielona na czte-
ry strefy tematyczne: „Inteligent-
na Restauracja”, w której zostały 

przedstawione innowacyjne tech-
nologie dla restauracji, „Bez-
glutenowa”, gdzie można było 
spróbować oraz zdobyć przepisy 
produktów, pozbawionych glu-
tenu. Zorganizowano także stre-
fę „Deserowe Inspiracje”, gdzie 
były przedstawione różnego ro-
dzaju słodycze oraz „Prezentacja 
i Warsztaty” – tutaj odbywały się 
pokazy kulinarne oraz różnego 
rodzaju prezentacje.
Bardzo szeroka i zróżnicowana 
oferta wystawców pozwoliła nie 
tylko na oglądanie produktów, ale 
również na wymianę doświad-
czeń pomiędzy przedstawicie-
lami różnych firm. Na targach 
zostały zaprezentowane również 
innowacyjne technologie, m.in. 
aplikacje oraz systemy inteligent-
nego zarządzania restauracją. 
Dodajmy, że wśród gości specjal-
nych targów znalazł się finalista 
programu „MasterChef” Charles 
Daigneault, który promował przy 
okazji swoją książkę „Imprezow-
nik Kulinarny”, ale również pro-
wadził szkolenia.

Helena Łomanik   Targi odbyły się w AmberExpo

KONFERENCJA

Co łączy 
obywateli?
W dniach 17 – 18 marca w 
Europejskim Centrum Soli-
darności odbędzie się Personal 
Democracy Forum (PDF PL 
CEE). Konferencja Personal 
Democracy Forum Polska – 
Europa Środkowo-Wschodnia, 
organizowana w Warszawie 
od 2013 roku, jest obecnie naj-
większym europejskim wyda-
rzeniem poświęconym tech-
nologii, demokracji i zaanga-
żowaniu obywatelskiemu, za-
pewniając przestrzeń debaty dla 
uczestników z ponad 25 krajów. 
Tegoroczny temat konferencji 
to: Reconnecting Citizens (Co 
łączy obywateli?). 
W trakcie dwóch dni konferen-
cji PDF PL CEE 2016 będzie 
można wysłuchać 15 wystą-
pień ekspertów z całego świata 
(17 marca) i wziąć udział w 20 
warsztatach tematycznych (18 
marca). 
PDF PL CEE 2016 stawia 
pytanie: W jaki sposób może-
my ponownie połączyć oby-
wateli tak, aby przywrócić de-
batę publiczną? Jak zmierzyć 
się z problemem narastającej 
liczby skonfliktowanych grup 
społecznych? 
Rejestracja: http://epf.org.pl/pl/
wydarzenia/pdfplcee16. Liczba 
miejsc jest ograniczona.

(GR)

ZAGRA ŚWIATOWA GWIAZDA

Avicii wystąpi w Gdańsku
15 lipca na Stadionie Energa Gdańsk odbędzie się niezwykłe widowisko. Wystąpi jedna z naj-
większych gwiazd muzyki klubowej ostatnich lat, DJ Avicii. Szwedzki artysta zaprezentuje się 
w ramach wydarzenia Music Power Explosion. Wszystko odbędzie się na gigantycznej scenie, 
w rytm wielkich przebojów z towarzyszeniem imponujących wizualizacji i gry świateł. 

– Avicii jest jednym z najlep-
szych i najpopularniejszych 
didżejów na świecie, choć ma 
niespełna 26 lat. W tak mło-
dym wieku osiągnął już na-
prawdę bardzo wiele, szczegól-
nie w ciągu ostatnich 2 – 3 lat, 
gdy stał się doskonale znaną na 
całym świecie, postacią sceny 
klubowej. Przede wszystkim 
za sprawą przebojów „Wake 
Me Up” oraz „Hey Brother”. To 
utwory, które weszły już do ka-
nonu muzyki klubowej, podbi-
ły listy przebojów w wielu pań-
stwach, a przede wszystkim do 
dziś są grane podczas imprez 
tanecznych – przyznaje Marek 
Sierocki, znany dziennikarz i 
prezenter muzyczny. 
Warto podkreślić, że mimo 
młodego wieku Avicii został 
już dwukrotnie nominowa-
ny do nagrody Grammy – za 
utwór „Sunshine”, tworzony 
we współpracy z Davidem Gu-
ettą oraz za solowy singiel „Le-
vels”, wydany w 2013 roku. W 
tym samym okresie Avicii wraz 

z Bennym Andersonem oraz 
Bjornem Ulvaeusem z popu-
larnego szwedzkiego zespołu 
ABBA, stworzył także oficjal-
ny hymn Konkursu Piosenki 
Eurowizji, zatytułowany „We 
Write a Story”. 
Show artysty na Stadionie 
Energa Gdańsk bez wątpienia 
ucieszy jego licznych polskich 
fanów, którzy od kilku lat bez 
hitów Avicii'ego nie wyobraża-
ją sobie udanej imprezy! 
– Występ Avicii'ego to już 
czwarty koncert organizowany 
na Stadionie Energa Gdańsk. 
Wcześniej mieliśmy przyjem-
ność gościć tu grupę Bon Jovi, 
Jennifer Lopez oraz Justina 
Timberlake'a. Mamy wyjąt-
kowe szczęście do organizacji 
koncertów gigantów światowej 
sceny, którzy po raz pierwszy 
występują w Polsce właśnie 
na naszym obiekcie. Podob-
nie będzie również w przy-
padku Avicii'ego, który bez 
wątpienia rozkręci tego dnia 
największą dyskotekę w kraju. 

Po raz kolejny okaże się więc, 
że stadion w Gdańsku jest na-
prawdę wyjątkowym miejscem, 
dostarczającym mocy wrażeń – 
przekonuje Tomasz Kowalski, 
prezes Zarządu Arena Gdańsk 
Operator. 
Koncert Avicii'ego odbędzie 
się 15 lipca na Stadionie Ener-
ga Gdańsk. Wejściówki będzie 

można nabywać za pośrednic-
twem stron: www.prestigemjm.
com, eBilet.pl, a także w salo-
nach EMPIK na terenie całego 
kraju. Sprzedaż biletów rozpo-
częła się 8 lutego. Będzie moż-
na je nabywać w przystępnych 
cenach – najtańsze już od 135 
złotych. 

Agnieszka Wawrzyniak

  W lipcu wystąpi w Gdańsku Avicii
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WYSTARTUJ W MARATONIE

Otrzymali wyróżnienie
- 1. PZU Gdańsk Maraton uzyskał 
tytuł Złoty Bieg 2015 w głosowa-
niu zorganizowanym przez portal 
maratonypolskie.pl. Nagroda ta 
cieszy przede wszystkim dlate-
go, że wyboru dokonywali czyn-
ni biegacze – informuje Grzegorz 
Pawelec, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Gdańsku, który dodaje, że 
w głosowaniu mogli wziąć udział 
zarejestrowani użytkownicy porta-
lu i głosowali tylko i wyłącznie na 
biegi, w których sami brali udział.
1. PZU Gdańsk Maraton zdobył 
dodatkowo wyróżnienia w kate-
goriach: debiut biegowy (5. miej-
sce), biegi masowe powyżej 1000 
uczestników (7.), miasta powyżej 
100000 mieszkańców (5.), biegi 
organizowane przez urzędy miast, 
gminy i OSIRy (8.) i województwo 
pomorskie (2.).
- Oprócz maratonu, biegacze do-
cenili również organizowany 
przez MOSiR wspólnie z Radiem 
Gdańsk 53. Bieg Westerplatte, 
który otrzymał wyróżnienia w pię-
ciu kategoriach. 1. PZU Gdańsk 
Maraton zaliczył w maju 2015 
roku mocny debiut. Na starcie sta-
nęło 1857 uczestników z 10 krajów. 
Uczestnicy doceniali m.in. atrak-
cyjną i różnorodną trasę, która wio-
dła przez najciekawsze lokalizacje 
miasta oraz bogaty pakiet startowy 
– mówi Grzegorz Pawelec.

Już dziś warto zaplanować sobie 
start w tegorocznej edycji mara-
tonu, która odbędzie się 15 maja. 
Tylko do 29 lutego uczestnicy za-
płacą za rejestrację 79 zł. W tej 
cenie mogą liczyć na wyjątkowy 
pakiet startowy, którego szczegóły 
niebawem zostaną ogłoszone.
- Sama impreza ma być udoskona-
leniem pierwszej edycji. Do spraw-
dzonych i ciepło przyjętych ele-
mentów dołączy kilka niespodzia-
nek. Podczas samych zawodów, 
nie zabraknie ciekawego expo oraz 
licznych atrakcji przygotowanych 
z myślą nie tylko o biegaczach, ale 
także o kibicach, szczególnie tych 
najmłodszych – informuje rzecz-
nik MOSiR. - Trasa ponownie 
będzie wiodła przez: Starówkę z 
ulicą Długą, Długi Targ z Fon-
tanną Neptuna, Pomnik Poległych 
Stoczniowców, Europejskie Cen-
trum Solidarności, Stadion Ener-
ga Gdańsk, czy Park Nadmorski 
im. R. Reagana. Start i meta będą 
umiejscowione w hali targowej 
AmberExpo. 
Organizatorem 2. PZU Gdańsk 
Maratonu jest Miasto Gdańsk oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Gdańsku. Sponsorem tytu-
larnym zostało PZU.

(GR)
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POCZĄKI WYWODZĄ SIĘ Z GDAŃSKA? 14 LUTEGO – NIE TYLKO DZIEŃ ZAKOCHANYCH

Nie wyrzucajmy epileptyków poza margines
Zdecydowanej większości osób św. Walenty kojarzy się ze świętem zakochanych, które przypada 14 lutego. W cieniu tego mi-
łosnego dnia pozostają za to osoby chorujące na epilepsję, nad którymi właśnie swoją opiekę sprawuje również św. Walenty.

Epilepsja to nic innego jak pa-
daczka. Zwrot bardzo znany, 
ale chorzy na epilepsję pozo-
stawieni są samym sobie. Po-
móc im stara się Gdańskie 
Stowarzyszenie Epileptyków, 
którego siedziba mieści się na 
Przymorzu.
- Epilepsja to choroba, którą 
ciężko zdiagnozować. Szacuje 
się, że w naszym kraju choru-
je nią ok. 400 tysięcy osób. Nie 
prowadzi się niestety żadnych 
statystyk, ponieważ wiele osób 
zwyczajnie nie przyznaje się 
do swojej niepełnosprawności. 
Epileptycy nie mówią wprost, 
na co są chorzy. Mówią jedy-
nie, że są niepełnosprawni. 
Moim zdaniem jest to najbar-
dziej wykluczona ze społeczeń-
stwa grupa chorych. Oni nie 
mają szansy na nic - nie mają 
zbyt wielu przyjaciół, gdyż 
ludzie się od nich odsuwają. 
Wszystko oczywiście przez 
ataki – mówi nam Jolanta Wal-
da, prezes Gdańskiego Stowa-
rzyszenia Epileptyków.
Problem, o którymi mówi pre-
zes Walda, dotyczy przede 
wszystkim osób samotnych, 
którzy zamykają się w czterech 
ścianach swojego mieszkania. 
Osoby chore na epilepsję mają 
też małe szanse na znalezienie 
pracy.
- Wszyscy się boją epilepsji, 
ponieważ myślą niestety, że jest 
to choroba zaraźliwa, co jest 
oczywiście kompletną bzdurą. 

Wynika to oczywiście z niedo-
informowanego społeczeństwa 
– dodaje Jolanta Walda.
Gdańskie Stowarzyszenie Epi-
leptyków, którego siedziba 
znajduje się przy ulicy Bora Ko-
morowskiego 15, działa od 18 
lat, a niespełna od roku kieruje 
nim Jolanta Walda. Organiza-
cja skupia wokół siebie przede 
wszystkim osoby dorosłe – nie 
tylko epileptyków, ale też in-
nych niepełnosprawnych i oso-
by starsze. 
- Od wielu lat organizuje-
my chociażby warsztaty dla 
osób niepełnosprawnych. Są 

to zajęcia komputerowe, mu-
zykoterapii, psychologiczne, 
czy plastyczne. Warsztaty są 
finansowane ze środków gdań-
skiego i pomorskiego samorzą-
du, urzędu wojewódzkiego i 

Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Dzięki tym zajęciom 
ludzie wychodzą ze swoich 
domów, spotykają się ze zna-
jomymi i rozmawiają, a to jest 

bardzo wiele. Poza tym każde-
go roku stowarzyszenie organi-
zuje kilkudniowy wyjazd, któ-
ry również w całości finanso-
wany jest ze środków publicz-
nych. Dzięki takim wyjazdom 

niektórzy odejmują sobie od 
wieku nawet 15 lat – przyznaje 
prezes Walda.
Dodajmy, że w siedzibie stowa-
rzyszenia znajduje się również 
sala do rehabilitacji, która zo-
stała wyposażona dzięki spon-
sorom – podobnie jak sala kom-
puterowa, czy kuchnia.
- Nie zamykamy się w naszej 
siedzibie. Organizujemy im-
prezy, podczas których chce-
my się integrować z lokalną 
społecznością. A korzystając z 
okazji zapraszam wszystkich – 
nie tylko epileptyków – którzy 
szukają swojego miejsca, aby 
wstąpili do naszego stowarzy-
szenia. Do współpracy zachę-
cam też wolontariuszy, którzy 
chcieliby pomóc nam w orga-
nizacji niektórych wydarzeń – 
zachęca Jolanta Walda.

Krzysztof Lubański

  Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków organizuje dla swoich podopiecznych m.in. warsztaty plastyczne
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ZACHĘCAJĄ DO KONSULTACJI

Rada wykonała budżet za 2015 rok
Rada Dzielnicy Przymorze 
Małe jest, obok Rady Dziel-
nicy Aniołki, najmłodszą 
radą w Gdańsku. Przypo-
mnijmy, że powstała ona po 
wyborach 22 marca 2015 
roku. Przewodniczącym Za-
rządu Przymorza Małego 
jest Marcin Mickun, którego 
zapytaliśmy, na co przezna-
czono środki finansowe, któ-
re otrzymuje od miasta każda 
rada dzielnicy. 
- W zeszłym roku postawili-
śmy dwie wiaty przystankowe 
przy ulicach Kołobrzeskiej i 
Piastowskiej. Poza tym po-
stawiliśmy 18 śmietników, 
10 ławek, zakupiliśmy znaki 
drogowe z napisem „Przymo-
rze Małe”, które niebawem 
staną na drogach wjazdowych 
do naszej dzielnicy. Zorgani-
zowaliśmy także festyn, który 
był swego rodzaju podzięko-
waniem dla mieszkańców za 
liczny udział w wyborach. 
Wydaliśmy pieniądze rów-
nież na wsparcie najuboż-
szych mieszkańców Przymo-
rza Małego. Sfinansowaliśmy 
wyprawki szkolne i paczki 
świąteczne dla najuboższych 
dzieci oraz zorganizowaliśmy 
spotkanie opłatkowe dla pod-
opiecznych Caritasu z Przy-
morza Małego. Najbardziej 

jednak jestem dumny z nasze-
go dofinansowania do remon-
tu tunelu pieszego pod ulicą 
Chłopską – wylicza wykonane 
zadania Marcin Mickun.
Dodajmy w tym miejscu, 
że Zarząd Dróg i Zieleni w 
Gdańsku zamontował tam ka-
mery, wyremontował ściany 
zewnętrzne, schody i barierki. 
- Jest to o tyle ważne, gdyż 
wielu mieszkańców zgłaszało 
nam wygląd tego tunelu jako 
jedną z największych bolą-
czek naszej dzielnicy. Chciał-
bym jednocześnie zapewnić, 
że to dopiero początek prac nad 

zagospodarowaniem tego tune-
lu – dodaje Marcin Mickun.
Przypomnijmy, że Rada Dziel-
nicy Przymorze Małe miała do 
dyspozycji w zeszłorocznym 
budżecie 55440 zł. W budżecie 
na 2016 rok radni z Przymorza 
Małego dostaną do rozdyspo-
nowania 73920 zł. Jak zapew-
nia przewodniczący zarządu 
dzielnicy, radni już mają goto-
wy projekt budżetu na ten rok. 
- Każdy z mieszkańców dziel-
nicy może zgłaszać swoje uwagi 
do budżetu. Zapraszam miesz-
kańców Przymorza Małego w 
każdą środę w godzinach 12.00 

– 13.00 i 17.00 – 18.30 na dy-
żury radnych w celu dyskusji 
na temat budżetu na 2016 rok 
– zachęca Marcin Mickun. 
Radni z Przymorza Małego 
serdecznie zapraszają miesz-
kańców do bezpośrednich 
spotkań podczas dyżurów w 
siedzibie rady, która mieści 
się przy ul. Czerwony Dwór 
25 lub do kontaktu za pomo-
cą facebooka na fanpage Rady 
Dzielnicy Przymorze Małe.

(GR)

  Wyremontowany tunel pod ulicą Chłopską to duma Rady Dzielnicy Przymorza Małego Fo
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BUDŻET RSM „BUDOWLANI” NA 2016 ROK

Od lipca zapłacą mniejszy czynsz
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku członkowie Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” przy-
jęli budżet na 2016 rok. Plan finansowo-rzeczowy, przygotowany przez zarząd spółdzielni, został przyjęty bez poprawek.

To właśnie na podstawie bu-
dżetu przygotowanego przez 
zarząd, kalkulowane są wyso-
kości opłat eksploatacyjnych. 
– Podstawą sporządzenia bu-
dżetu jest wykonanie planu 
rzeczowo-finansowego za trzy 
kwartały roku poprzedniego. 
Dzięki temu planujemy koszty, 
jakie wystąpią w roku następ-
nym, co jest z kolei podstawą 
do ustalenia stawek opłat eks-
ploatacyjnych  i przychodu ca-
łego budżetu spółdzielni – wy-
jaśnia nam Zbigniew Kopiński, 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”. 
– W roku poprzednim inflacja 
była na niskim poziomie. Poza 
tym uda nam się zaoszczędzić 
nieco pieniędzy, dlatego też w 
naszej spółdzielni opłaty eks-
ploatacyjne będą na tym samym 
poziomie jak w roku 2015.
Dodajmy w tym miejscu, że 
oszczędności pojawiły się m.in. 
przy obsłudze mieszkańców, 
ponieważ coraz więcej infor-
macji przykazywanych jest 
drogą mailową, a nie drogą 

tradycyjną (mniejsze koszty za-
kupu materiałów biurowych).
– Obserwuję, że mieszkańcy 
coraz bardziej dbają o miejsce, 
w którym żyją, dzięki czemu 
mamy mniej dewastacji, a tym 
samym oszczędzamy pewne 
środki finansowe przeznaczone 
na usuwanie zniszczeń – dodaje 
Zbigniew Kopiński. 
Nie tylko opłaty eksploatacyj-
ne pozostają na tym samym 
poziomie. Bez zmian, z wy-
jątkiem jednego budynku, po-
zostaje również odpis na fun-
dusz remontowy. Mieszkańcy 
wnoszą oczywiście różne staw-
ki na ten cel, ponieważ każdy 
budynek wymaga innych robót 
konserwatorsko-remontowych. 
Wyjątek stanowi jedynie budy-
nek przy ulicy Czyżewskiego 
25, gdzie wszystkie remonty 
zostały już wykonane i odpis 
na fundusz remontowy został 
obniżony o 10 groszy (na metr 
kwadratowy mieszkania).
– Poza tym warto zauważyć, 
że podwyżce nie uległa cena 
wody, wywozu śmieci oraz 

stawki podatku od nierucho-
mości. Mimo że GPEC pod-
niósł stawki za ciepło o ok. 3 
proc., to nasi mieszkańcy tej 
zmiany nie odczują. Musieli-
śmy jednak zmienić opłaty za 
podgrzanie wody, ponieważ 
wyliczane są one według fak-
tycznego jej zużycia. Zmianie 
uległa także opłata za zużytą 
energię w miejscach wspólnych 
– informuje prezes gdańskiej 
spółdzielni.
Warto także wiedzieć, że nie-
małe przychody spółdzielnia 
otrzymuje z działalności go-
spodarczej. Dzięki niej moż-
liwe było podniesienie tzw. 
bonifikaty, z której korzystać 
mogą jedynie członkowie spół-
dzielni. W związku z tym ob-
niżeniu ulegnie czynsz, ale 
nastąpi to dopiero w lipcu, po 
Walnym Zgromadzeniu, na 
którym podjęta zostanie odpo-
wiednia uchwała w tej sprawie.
– Tak duża bonifikata wiąże 
się też z tym, że wszystkie na-
sze lokale użytkowe są wynaj-
mowane. Przychody czerpiemy 

również z wynajmu powierzch-
ni reklamowych – informuje 
nas Zbigniew Kopiński, który 
dodaje, że sytuacja ekonomicz-
na spółdzielni jest dobra. 
Jak w każdej spółdzielni, pe-
wien problem w RSM „Budow-
lani” stanowią dłużnicy. Na 

szczęście jest ich teraz znacznie 
mniej niż kilka lat temu. Jesz-
cze 4 lata temu wszystkie zale-
głości opiewały na prawie 1,5 
mln zł. Jednak sprawnie podej-
mowane kroki przez dział win-
dykacji, ale również zarząd i 
radę nadzorczą, spowodowały, 

że zadłużenie spadło do nie-
całego 1 mln zł. Wszystkich 
mieszkańców jednak uspokaja-
my – spółdzielnia nie ma żad-
nych kłopotów z płynnością 
finansową.

(lubek)

  Mieszkańcy budynku przy ulicy Czyżewskiego 25 w tym roku płacą
 mniejsze stawki na remonty
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NOWA SIEDZIBA PODR

Marszałek na placu budowy
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego 
odwiedził niedawno Lubań, 
gdzie podczas konferencji 
prasowej poinformował, że 
już od tegorocznego lata sie-
dziba Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego mie-
ścić się będzie właśnie w tej 
wsi, a nie jak dotychczas w 
Gdańsku.
O budowie nowej siedziby Po-
morskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego informowali-
śmy w grudniowym numerze 
„Panoramy”. Przypomnijmy, 
że inwestycja – która zakoń-
czyć się ma do końca czerwca 
– kosztuje 4,4 mln zł, z czego 
1,5 mln zł pochodzi z Mini-
sterstwa Rolnictwa. Wcze-
śniej powstało w Lubaniu Po-
morskie Centrum Pszczelar-
skie, a w planach jest z kolei 
budowa Centrum Edukacji 
Energii Odnawialnej, któ-
re kosztować ma kolejne 300 
tys. zł. W Lubaniu powstaną 
instalacje pompy ciepła, foto-
woltaiczne i wiatrowe.
– Aleksander Mach, dyrek-
tor Pomorskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego, 
mógł osobiście opowiedzieć 
o szczegółach zmian, które 
zachodzą w Lubaniu. W bu-
dynku dawnej szkoły trwają 

prace modernizacyjno-adapta-
cyjne. Już niebawem powsta-
nie tam nowoczesna siedziba, 
która służyć będzie rolnikom i 
mieszkańcom obszarów wiej-
skich całego województwa – 
mówi Iwona Nody z Pomor-
skiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. 
Była to też okazja do zaprezen-
towania planów funkcjonowa-
nia PODR. 
– Przypomnijmy, że w Lubaniu 
powstało już Pomorskie Cen-
trum Pszczelarskie oraz inno-
wacyjna Mikrobiogazownia 

Rolnicza. To nie koniec. W 
trakcie realizacji jest two-
rzenie demonstracyjnego, 
doświadczalnego sadu i Po-
morskiego Centrum Edu-
kacji Energii Odnawialnej. 
Plany są równie ambitne – w 
2017 roku wyremontowany 
ma zostać budynek przy uli-
cy Maderskiego 4, a w 2018 
roku – powstać infrastruktura 
wystawiennicza – zapowiada 
Iwona Nody.

(GR)

  Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego (dru-
gi z prawej) na placu budowy nowej siedziby PODR w Lubaniu

INWESTYCJA ZA 2,5 MILIONA

Większe przedszkole na 
Chełmie
Chełmskie Przedszkole nr 
85 przy ulicy Chałubińskie-
go otworzyło kolejne dwa od-
działy dla dzieci 5-letnich. 
– Dzięki rozbudowie istnieją-
cego przedszkola dwie nowo 
utworzone grupy przedszkol-
ne zyskały swoje sale wraz 
z szatniami. Rozbudowa 
przedszkola pozwoliła zwięk-
szyć liczbę przebywających w 
nim dzieci, w wieku od 2 do 
5 lat, do 172. Inwestycja re-
alizowana była od czerwca 
do końca października 2015 
roku. Całościowy koszt reali-
zacji to 2,5 miliona złotych – 
informuje Olimpia Schneider 
z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Zdaniem obecnego na uro-
czystości otwarcia rozbudo-
wanego przedszkola wicepre-
zydenta miasta Piotra Kowal-
czuka jest to najlepiej zainwe-
stowane 2,5 mln zł. 
– Dzięki tej inwestycji zwięk-
szyła się liczba dzieci mogą-
cych korzystać z oferty przed-
szkolnej. Przebudowa placów-
ki na Chełmie jest kolejną, po 
rozbudowie Przedszkola nr 
87 w Osowej, zrealizowaną 
inwestycją w tym obszarze. 

Cieszymy się z rosnącej liczby 
miejsc przedszkolnych dla ma-
łych gdańszczan – dodaje Piotr 
Kowalczuk. 
Dodajmy, że nie jest to ostat-
nia inwestycja oświatowa reali-
zowana w tej chwili na terenie 
naszego miasta. 
– Przypomnijmy, że obecnie w 
budowie są dwa nowe przed-
szkola dla około 400 dzieci. 
Pierwsze powstaje przy ul. Płk. 
Dąbka, a drugie na Jasieniu 

przy ul. Damroki. Ponadto, 
tworzonych będzie jeszcze 8 
podobnych placówek. Miasto 
zakupiło także 1000 miejsc 
dla dzieci w niepublicznych 
placówkach. Wszystko po to, 
aby były dostępne dla miesz-
kańców na zasadach przed-
szkoli publicznych – tłumaczy 
Olimpia Schneider.

(GR)

  Przecięcia wstęgi wspólnie z dziećmi dokonał zastępca prezy-
denta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk

Fo
t.

 P
O

D
R

Fo
t.

 U
rz

ąd
 M

ie
js

ki
 w

 G
da

ńs
ku

 



LUTY 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 11WYDARZENIA

W SKRÓCIE

DLA KREATYWNYCH

Gdański Inkubator Przed-
siębiorczości STARTER 
poszukuje kreatywnych po-
mysłów. 15 lutego rozpocz-
nie się rekrutacja do kolejnej 
edycji konkursu „Go Cre-
ative. Biznes na Start” ofe-
rującego wsparcie osobom 
planującym założenie wła-
snej firmy w obszarze branż 
kreatywnych. Z tej okazji 
STARTER, organizator 
przedsięwzięcia, zaprasza 17 
lutego wszystkich zaintere-
sowanych udziałem w pro-
jekcie na „Speed date”, czyli 
bezpłatne kilkuminutowe 
rozmowy z ekspertami o pla-
nowanym pomyśle. 
Rejestracja pomysłów do 
„Go Creative. Biznes na 
Start” odbywa się za po-
średnictwem strony: www.
biznesnastart.pl. Zgłoszenia 
rozpoczną się 15 lutego a za-
kończą 29 lutego. Wstęp na 
speed dating, który odbędzie 
się 17 lutego, jest bezpłatny. 
Informacje o zapisach do-
stępne są na stronie: speed-
date2016.evenea.pl.

(GR)

WALENTYNKI Z MUZYKĄ W TLE

Karnawałowe szaleństwo w „Maciusiu I”
Za nami okres karnawału, który obfitował w imprezy przygotowane przez Osiedlowy Klub „Maciuś I” 
na Przymorzu.

– Na balu przebierańców ba-
wiły się wróżki, księżniczki, 
piraci, bohaterowie z bajek. 
W trakcie zabawy dzieci bra-
ły udział w różnych konkur-
sach, a za pomysłowe i ciekawe 
przebranie otrzymały nagrody. 
Poinformujmy przy okazji, że 
wokaliści ze Studia Piosenki i 
zespołu „Mini Mix” wystąpili 
na Noworocznym Koncercie – 
informuje Urszula Lisowska, 
kierownik klubu „Maciuś I”. – 
W styczniowym turnieju tenisa 
stołowego nadal niepokonany 
okazał się Piotr Dudziak, któ-
ry tym razem w finale pokonał 
Marcina Ziółkowskiego, a 3. 
miejsce zajął Adam Sajdak. Tuż 
za podium znalazł się Wojciech 
Zajdziński. 
Dodajmy, że w styczniu wo-
kalistki z klubu przy Opol-
skiej wzięły udział w Miejskim 
Konkursie Piosenki Zimowej 
i Świątecznej zorganizowa-
nym przez Szkołę Podstawową 
nr 79, w którym Zofia Basek 
zdobyła 1. miejsce, zaś Zu-
zanna Wasilewska otrzymała 
wyróżnienie. 

Nie tylko zakochanych zapra-
szamy 15 lutego (o godz. 10.00) 
na Zabawę Walentynkową, na-
tomiast dzień później (godz. 
16.00) na konkurs plastyczny 
„Sporty zimowe”.
– 19 lutego o godzinie 10.00 
rozpocznie się turniej gier 
świetlicowych, a w tym samym 
dniu, ale o godzinie 16.00, 

zaplanowaliśmy początek tur-
nieju tenisa stołowego dla dzie-
ci, zaś dwie godziny później – 
dla młodzieży i dorosłych – in-
formuje Urszula Lisowska.
Z kolei 24 lutego (godz. 10.00) 
odbędzie się spektakl teatralny 
„O niesfornym koziołku” w wy-
konaniu Teatru Rozmaitości.
– Korzystając z okazji, 

wszystkich melomanów za-
praszam 12 lutego na godz. 
17.00 do Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej Filii nr 14, 
przy ul. Opolskiej 3, na recital 
Małgorzaty Szczepańskiej-
-Stankiewicz, finalistki I edy-
cji „X Factor”. To nie koniec 
zaproszeń, ponieważ 13 lute-
go o godz. 12.00 Małgorzata 

Szczepańska-Stankiewicz wraz 
ze swoimi wychowankami ze 
Studia Piosenki wystąpi z kon-
certem „Piosenki o miłości”, 
który odbędzie się w Galerii 
Przymorze – zaprasza Urszula 
Lisowska.

(KL)

  Karnawałowe zabawy w klubie „Maciuś I”
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Nie czekaj do ostatniej chwili !!!!
Niedawno mój kolega skarżył się, że przed wyjazdem 
na upragniony urlop zagraniczny, a dokładniej w dniu 
wyjazdu, nie mógł znaleźć paszportu córki.  Wielo-
godzinne przeszukiwanie domu nie dało rezultatów. 

Podobnie ma się z innymi sprawami, które wydają się 
dla nas oczywiste, jasne i mówimy „spoko” . To zwle-
kanie wynika właśnie z tego fałszywego i niepotwi-
erdzonego rzeczywistością spokoju.  

Dlatego warto wcześniej, z bezpiecznym zapasem 
czasu, przygotować sobie elementy naszego spotkania, 
uroczystości czy właśnie urlopu. Jedną z takich spraw 
jest nasz aparat fotograficzny. „Przecież go mamy, 
leży tam w szafie”.  Aczkolwiek  jakoś uleciało nam z 
głowy, że ostatnio coś w nim nie działało, albo leży w 
tej szafie dłużej niż rok. Może nas zaskoczyć fakt, że 
w dniu wyjazdu na urlop aparat nie działa i pewnie nie 
zrobimy nim pamiątkowych zdjęć. Niektóre osoby, w 
swej pewności, odkrywają ów fakt dopiero na urlopie.

Do naszego zakładu bardzo często przychodzą klien-
ci, którzy oczekują naprawy w 24 godziny. Przekonu-
ją nas argumentami  -  bardzo ważnymi, że urlop, a 
to chrzciny, ślub i podobne. Niestety czasami nawet 
nasza dobra wola  nie pomoże.  Sprowadzenie części 
zamiennych  trwa niekiedy miesiąc. 

Dlatego, wychodząc naprzeciw takim problemom, 
ogłaszamy przedświąteczną  akcję promocyjną. Kto 
w dniach od 11 lutego do 24 marca wraz z tym ar-
tykułem przyniesie aparat do naprawy uzyska 10% 
rabatu na naprawę aparatu.  Ale przede wszystkim 
zyska także czas na wykonanie naprawy i nie zos-
tanie zaskoczony w  kulminacyjnym momencie 
przykrą niespodzianką.

Mój kolega w  ostatniej chwili znalazł paszport córki 
i urlop się udał. Życzę wszystkim takich pozytywnych 
zakończeń wszelkich problemów.
Zapraszam do skorzystania z naszej promocji.

- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl

Remigiusz Kwieciński
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MŁODA TWÓRCZOŚĆ W NATARCIU

Galeria w Kwadracie już otwarta
W Galerii w Kwadracie odbył się wernisaż wystawy „Ekspresja. Twórczość w procesie” z cyklu „Młoda twórczość”. Wysta-
wę zorganizowała Fundacja Fale Kultury wraz z Pracownią Linorytu z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prowadzoną 
przez prof. Janusza Akermanna, dziekana wydziału Grafiki ASP oraz Galerią w Kwadracie. Wernisaż był również inaugura-
cją działalności fundacji oraz uroczystym otwarciem galerii. 

– Projekt naszej fundacji 
„Młoda twórczość” ma za za-
danie prezentację dokonań 
młodych artystów z różnych 
dziedzin sztuki. Teraz prezen-
tujemy 25 najlepszych dzieł 
plastyków, studentów z pra-
cowni linorytu ASP w Gdań-
sku, dzieł, które powstały w 
latach 2014-2015. Są to eks-
presyjne grafiki o bardzo zróż-
nicowanej tematyce wykonane 
techniką linorytu. Dzięki wy-
powiedziom zamieszczonym 
na wystawie, możemy zoba-
czyć nie tylko efekt końcowy – 
czyli prace, ale też dowiedzieć 
się, w jaki sposób powstawały. 
Czy artystka od razu ma go-
towy projekt i go skrupulatnie 
realizuje, czy ten projekt po-
wstaje podczas pracy i od po-
czątku nie jest założony efekt 
końcowy. Czy pojęcie „wena 
twórcza” jest tym, co przy-
świeca im podczas tworzenia, 
czy jest to jedynie skrupulatna 
praca zaplanowana od począt-
ku do końca. Z wypowiedzi 
możemy wywnioskować, że 
ten proces jest bardzo oso-
bisty i indywidualny – mówi 
Anna Maria Czarzasta, prezes 
fundacji.
Z kolei jej wiceprezes Piotr 
Tomaszkiewicz przypomina, 
że Fundacja Fale Kultury zo-
stała powołana we wrześniu 
2015 roku. 
– Celem istnienia fundacji 
jest upowszechnianie kultu-
ry i sztuki, wspieranie twór-
ców oraz twórczości, a także 
wspieranie edukacji kultural-
nej. Cieszymy się, że werni-
saż odbył się tu, na Przymorzu 
Małym, w dzielnicy Gdańska, 
która posiada znikomą ofertę 
kulturalną, gdyż wpisuje się to 
wprost w naszą misję dociera-
nia z kulturą i sztuką w niszo-
we przestrzenie – dodaje Piotr 
Tomaszkiewicz.
Dodajmy przy okazji, że w 
przymorskiej galerii odbyła się 
również konferencja prasowa 
„Proces Twórczy – od kon-
cepcji do realizacji”, na której 
zjawiły się gdańskie artystki: 
Katarzyna Dobrogowska, Ka-
tarzyna Czaban i Magdale-
na Klimkiewicz, której pracę 
„Nenufary” wybrano do pro-
mocji wystawy. 
– Patrząc na ukończone dzie-
ło, nierzadko chcielibyśmy 
poznać tajemnicę jego powsta-
nia, dotknąć czegoś tak intym-
nego i indywidualnego, jakim 
jest to, co wydarza się zanim 

to dzieło zostanie ukończo-
ne. Akt twórczy prowadzi 
nas od autora, poprzez dzie-
ło aż do jego odbiorcy. Pro-
ces powstawania dzieła sztu-
ki jest analizowany zarówno 
przez psychologów i znawców 
psychologii twórczości, jak i 
przez socjologów, filozofów, 
historyków, teoretyków sztu-
ki, samych artystów. Podczas 
konferencji skupiliśmy się na 
artyście i kwestii jego pasji 
twórczej, tym, co jest w nim, 
kiedy tworzy – mówi Anna 
Maria Czarzasta.
Jedna z nich, Katarzyna Do-
brogowska zdradza, że efekt 
końcowy grafiki poprzedza 
kilkuetapowy proces twórczy. 
– Najpierw jest to praca nad 
projektem. Powstają w ten 
sposób często już samodzielne 
prace. Są one dla mnie punk-
tem wyjścia. Proces twór-
czy najswobodniej przebiega  

u mnie, gdy jestem spokojna. 
Nie lubię tworzyć w momencie 
rozdrażnienia czy zmartwie-
nia. Chociaż próbuję czasami 
wykorzystać ten stan ducha. 
Jednak kończę szybko, jesz-
cze bardziej niezadowolona. 
Wystarczy, że uporządkuję 
emocje i wtedy potrafię pra-
cować twórczo godzinami. W 
swojej twórczości inspiruję się 
szczególnie kobiecością, sen-
sualnością oraz erotyzmem 
kobiet. Punktem wyjścia dla 
mnie jest cielesność. Dlatego 
częstymi motywami w moich 
pracach są pełne akty kobiet 
lub przeciwnie, silne kadry 
cielesne – mówi Katarzyna 
Dobrogowska.

(GR)

 Wernisaż wystawy „Ekspresja. Twórczość w procesie” z cyklu „Młoda twórczość” zainau-
gurował działalność Galerii w Kwadracie na Przymorzu
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RADNI KIBICUJĄ SPOŁECZNIKOM

Mieszkańcy chcą rady dzielnicy
Choć Przymorze Wielkie to druga co do ilości mieszkańców dzielnica Gdańska – za-
mieszkiwana przez ponad 30 tys. osób – to wciąż nie posiada swojej rady dzielnicy.

  Szeroko zakrojona akcja zbierania podpisów na Przymorzu Wielkim

. Jest jednak szansa, że nie-
długo się to zmieni, bowiem 
mieszkańcy łączą siły i zbiera-
ją wymagane podpisy pod po-
wstaniem rady ich dzielnicy. 
By powołać ten organ, trzeba 
zebrać podpisy min. 10 proc. 
mieszkańców, co w przypadku 
Przymorza Wielkiego wynosi 
3 tys. podpisów.
– Kibicuję i wspieram działa-
nia entuzjastów powstania rady 
dzielnicy na Przymorzu Wiel-
kim. Jestem pewien, że uda się 
zebrać wymaganą ilość podpi-
sów, co w konsekwencji będzie 
skutkowało powołaniem tego 
organu – mówi Andrzej Ko-
walczys, radny miasta Gdań-
ska. – Rada dzielnicy to istot-
ne ogniwo miejskiej tkanki. Jej 
działania ukierunkowane są na 
konkretny obszar, stąd bardzo 
ważne, aby każda z dzielnic 
naszego miasta miała swoją 
reprezentację. 
Jak powiedział nam Krzysztof 
Skrzypski, główny koordyna-
tor powołania rady na Przy-
morzu Wielkim, do sukcesu 
potrzeba już niewiele. 
- Podpisów brakuje kilkaset i 

mam nadzieję, że niebawem 
uda nam się zebrać ich wy-
maganą liczbę – mówi nam 
Krzysztof Skrzypski. – Jed-
nak zebranie podpisów to nie 
wszystko, bowiem najważniej-
szy jest dzień wyborów do rady 
dzielnicy. Wybory będą ważne 
tylko wtedy, jeśli uczestniczyć 

w nich będzie co najmniej 5 
proc. osób uprawnionych do 
głosowania. 
W Gdańsku na 34 jednostki 
pomocnicze tylko 4 nie mają 
jeszcze swojej rady dzielni-
cy. Gdyby udało się powołać 
radę na Przymorzu Wielkim, 
a wszystko się zanosi na to, że 

uda się to jeszcze w tym roku, 
wówczas cała dzielnica może 
liczyć na korzyści w postaci 
własnego budżetu na poziomie 
do 200 tys. zł. Pieniądze będzie 
można przeznaczyć m.in. na 
inwestycje na terenie dzielnicy. 

(SL)

WYSTAWA

Najlepsze 
magisterki
Do 20 lutego oglądać moż-
na wystawę najlepszych 
magisterskich prac archi-
tektonicznych obronionych 
w 2015 roku na Politechni-
ce Gdańskiej. Ekspozycja 
znajduje się na Dziedzińcu 
im. Daniela G. Fahrenheita.
– Celem wystawy jest pre-
zentacja prac dyplomowych, 
spośród których wyłonio-
ne zostaną prace do nagród 
Prezydentów Miast Gdań-
ska, Sopotu i Gdyni czy też 
stowarzyszeń zawodowych 
– informuje dr hab. inż. 
arch. Antoni Taraszkiewicz, 
prof. nadzw. PG, dziekan 
Wydziału Architektury. 
Na ekspozycji znajdą się 
42 prace dyplomowe wy-
selekcjonowane spośród 
160 obronionych w mi-
nionym roku. Ich tematy-
ka – jak podkreśla dr inż. 
arch. Marek Sztafrowski, 
który zaangażowany jest w 
przygotowanie wystawy – 
jest bardzo zróżnicowana. 
Dotyczy bowiem różnego 
rodzaju obiektów, w tym: 
użyteczności publicznej, sa-
kralnych, służby zdrowia, 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych. Prace prze-
stawiają także ciekawe zało-
żenia urbanistyczne. 

(GR)
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Prawie 3 mln na remonty
Rok 2015 był kolejnym ro-
kiem przyspieszenia wyko-
nywania robót remontowych, 
które wynikają z zatwier-
dzonego przez Radę Osiedla 
„Przymorze-Śląska” planu 
remontowego. 
Dzięki lepszej ściągalno-
ści zadłużeń czynszowych 
oraz wprowadzeniu na całym 
osiedlu segregacji śmieci, za-
oszczędzone środki zostały 
przekierowane na zwiększe-
nie odpisu na remonty. To 
spowodowało, że zrealizo-
wano większą ilość robót re-
montowych z zastosowaniem 
nowych rozwiązań i wprowa-
dzeniem nowych technologii.
W ramach remontów w roku 
2015 wykonano wymianę 
skorodowanej instalacji cie-
płej i zimnej wody oraz cyr-
kulacji w falowcach. W tym 
roku odcinkowa wymiana 
instalacji wodociągowej pro-
wadzona będzie w budynkach 
niskich. Poza tym w ubiegłym 
roku kontynuowano wy-
mianę instalacji elektrycznej 
(WLZ), wymieniono tablice 
sterujące wentylacją w bu-
dynkach przy Rzeczypospo-
litej 9, 11 i Chłopskiej 7. Wy-
mieniono drzwi wejściowe do 
budynków przy ul. Olsztyń-
skiej 4 i 8 oraz Opolskiej 10 
i tym samym zakończono 

wymianę drzwi drewnianych 
na stalowe (ocieplane na ca-
łym osiedlu). W ten sposób 
zmieniono nie tylko estetykę 
wejść do budynków, ale rów-
nież zmniejszono koszty ich 
eksploatacji (koszty ogrzewa-
nia). W celu poprawy estetyki 
oraz ograniczenia strat ciepła 
wymieniono w kolejnych bu-
dynkach stolarkę okienną na 
klatkach schodowych.
Wykonano również dodatko-
we altanki śmietnikowe przy-
pisane do 7 nieruchomości. 
Są one estetyczne, zamykane, 
wkomponowane w zabudo-
wę osiedla i przygotowane do 
zwiększonej planowanej ilo-
ści segregowanych śmieci.
Zakończono także docieple-
nie budynku przy ul. Wła-
dysławowskiej 2, nie tylko 
zmniejszając straty cieplne, 
ale również poprawiając jego 
estetykę. Poza tym zreali-
zowano, zgodnie z planem, 
wiele innych robót remon-
towych elektrycznych, re-
montu klatek schodowych 
wykonywanych z zastosowa-
niem nowych materiałów i 
nowych rozwiązań, drogo-
wych i chodnikowych, ślu-
sarskich i dekarskich. Łączne 
nakłady na remonty wyniosły 
2930088 zł. 

(SP)

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

NA NUDĘ NIE BĘDZIE CZASU

Ciekawe ferie na Oruni Górnej
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” przyzwyczaiła już nas do szeroko zakro-
jonych działań, które wzbogacają ofertę kulturalną, sportową, czy też rekre-
acyjną na Oruni Górnej.

Od wielu lat spółdzielnia or-
ganizuje również zajęcia, któ-
re są dedykowane dzieciom i 
młodzieży, odpoczywającym w 
czasie wakacji i ferii w swoich 
gdańskich domach.
Tegoroczny plan przygotowa-
ny jest na całe dwa tygodnie 
ferii. 15 lutego o godz. 9.00 w 
Zespole Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 6 
przy ul. Emilii Hoene rozpocz-
ną się zajęcia piłkarskie. Mogą 
w nich uczestniczyć uczniowie 
klas I – III. Tego samego dnia 
(godz. 10.00 – 12.00) w pawi-
lonie przy ul. Nad Potokiem 13 
odbędą się zajęcia aktywności 
twórczej (plastyka, techniczne, 
gry, zabawy). Dodajmy, że ko-
lejne tego typu zajęcia, w tych 
samych godzinach, odbędą się 
jeszcze 17, 19 i 22 lutego.
– 16 i 23 lutego o godz. 9.15 
wyruszymy do kina Krewet-
ka. Zapisy prowadzone są w 
sekretariacie naszej spółdziel-
ni. Propozycja skierowana jest 
do dzieci z podstawówki, które 
muszą zabrać bilet autobusowy 
i legitymację szkolną. Zbiórka 

przy Biedronce – informuje 
Franciszek Wantuch, który jest 
głównym koordynatorem feryj-
nych zajęć.
18 lutego, również w szko-
le przy ulicy Emilii Hoene 
(godz. 9.00), rozpocznie się 
turniej piłki nożnej dla klas 
II – IV szkół podstawowych, 

natomiast wszystkich miłośni-
ków bowlingu zapraszamy w 
godz. 13.00 – 14.30 do Cen-
trum Sportowego przy ul. Ku-
rierów Armii Krajowej. Drzwi 
Centrum Sportowego otwarte 
jeszcze będą 25 lutego (godz. 
13.00 – 14.30).
– 19 lutego w naszej szkole, od 

godziny 9.00, rozgrywany bę-
dzie piłkarski turniej, w któ-
rym uczestniczyć będą mogły 
zespoły składające się z zawod-
ników klas I – III szkół pod-
stawowych – dodaje Franciszek 
Wantuch.

(lubek)

 Wszystkich miłośników kręgli zapraszamy do Centrum Sportowego

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

DROGOWCY POJAWIĄ SIĘ NA WIOSNĘ

Ogłoszono przetarg na ulicę 
Sobieskiego
- Długo oczekiwana przez mieszkańców Gdańska inwestycja czeka na wybór wyko-
nawcy robót. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna ogłosiła przetarg 
na przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elementów odwodnienia wraz 
z przebudową układu drogowego w ulicy Sobieskiego od ul. Traugutta do ul. Smo-
luchowskiego, czyli Nowej Medyków w Gdańsku – informuje Agnieszka Klugmann, 
rzecznik prasowy GIWK.

 Wreszcie doczekamy się remontu ulicy Sobieskiego

Inwestycja realizowana jest 
we współpracy Gminy Miasta 
Gdańsk oraz miejskiej spółki 
GIWK. 
Andrzej Bojanowski, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. poli-
tyki gospodarczej podkreśla, 
że drogowe przedsięwzięcie 
ma priorytetowy charakter ze 
względu na stan nawierzch-
ni oraz sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej.
Jak dodaje Agnieszka Klug-
mann, wykonawca zostanie 
wybrany w przetargu publicz-
nym na podstawie kryterium 
ceny (80 proc.) i terminu wy-
konania inwestycji (20 proc.). 
– Liczymy, że dzięki takiej 
ocenie ofert, uda nam się wy-
brać wykonawcę, który spraw-
nie zrealizuje inwestycję i 
zakończy ją jeszcze w tym 

roku – mówi Jacek Skarbek z 
GIWK. 
W zakresie inwestycji znajdu-
je się: przebudowa sieci wodo-
ciągowych, budowa przyłączy 
wodociągowych, przebudowa 
(renowacja) kanałów sanitar-
nych oraz układu drogowego i 

elementów odwodnienia (wpu-
stów kanalizacji deszczowej i 
wylotów przykanalików do Po-
toku Królewskiego).
- Rozstrzygnięcie przetargu i 
podpisanie umowy z wykonaw-
cą robót planowane jest jeszcze 
w pierwszym kwartale tego 

roku. O ostatecznych kosztach 
inwestycji, planowanym ter-
minie rozpoczęcia i zakończe-
nia robót będziemy informo-
wać po zakończeniu procedury 
przetargowej – dodaje rzecznik 
GIWK. 

(GR)
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GDAŃSKI KLUB POETÓW 

Łączy ich miłość do języka
Na literackiej mapie Pomorza pojawiła się nowa organizacja – Gdański Klub Poetów przy Wojewódz-
kiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Siedziba klubu znajduje się z kolei w bibliotece oliw-
skiej, przy ul. Opata Jacka Rybińskiego.

– Pomysł stworzenia klubu 
zrodził się w głowach kilku 
poetów, a jego założeniem jest 
przede wszystkim krzewienie 
poprawnej polszczyzny w po-
ematach literackich. Wszyst-
ko przez to, że w poezji mamy 
dosyć dużo śmieci, chamstwa 
i wulgaryzmów. Pod fałdami 
tego brudu ginie prawdziwa li-
teratura. Dbanie o poprawność 
języka jest obowiązkiem poety 
– mówi nam Piotr Szczepański 
z grupy, która założyła poetyc-
ki klub.
Nowy klub nie tylko dbać bę-
dzie o poprawną polszczyznę 
w literaturze, ale też organizo-
wał będzie spotkania poetyc-
kie, które będą otwarte także 
dla szerszej publiczności. W 
tej chwili do klubu należy ok. 
40 osób, ale każdy może się do 
niego dostać. Kandydatów re-
komendują członkowie klubu.
– Już teraz mogę powiedzieć, 
że 23 kwietnia odwiedzą nas 

zaprzyjaźnieni poeci z Nie-
miec, by w międzynarodowym 
składzie wystąpić właśnie w 
oliwskiej bibliotece, a potem 
również w Elblągu i Płocku. 
Podczas tych spotkań prezen-
tować będziemy literaturę w 
języku polskim i niemieckim – 
dodaje Piotr Szczepański.
– Uważam, że powołanie 
Gdańskiego Klubu Poetów 
było „strzałem w dziesiątkę”. 
Twórcy z innych miast posia-
dają swoje kluby i miejsca, w 
których mogą spotykać się z 
innymi pasjonatami pisania. 
W Gdańsku panował pogląd, 
że jeśli spotka się choćby tylko 
trzech poetów – natychmiast 
się pokłócą. Zadajemy kłam tej 
tezie. Niezwykle ważne jest, że 
w naszych szeregach są zarów-
no autorzy uznani, jak i osoby 
będące na początku swojej pra-
cy twórczej.
Łączy nas miłość do języka pol-
skiego, ukazywanie jego piękna 

i obrona przed „nowomową” – 
mówi nam Gabriela Szubstar-
ska z grupy założycielskiej. 
Klub spotyka się w każdy w 

pierwszy i trzeci czwartek mie-
siąca o godz. 17.00. odbywa-
ją się warsztaty literackie, na 
których można szlifować swój 

talent. Zajęcia mają otwartą 
formułę.

(lubek)

 (Od lewej) Roman Ciesielski, Gabriela Szubstarska (założycielka), Ewa Ilińska, Piotr Szcze-
pański (założyciel), Tadeusz Dziewanowski (założyciel) przed wieczorem  

autorskim Romana Ciesielskiego

ROMAN CIESIELSKI 

„Ten wiersz 
jest”
ten wiersz jest
pełen nadziei
i niepokornych 
myśli
jak samotna 
dziewczyna w 
ogrodzie
upojona lipcowym 
słońcem
zaprawiona 
fioletem zachodu
pluszczącą rzeką
rozmową 
dzwonów o świcie
ostatnia taka 
rozmowa
ostatnia kropla 
nadziei
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OBRONIĄ MISTRZOSTWO?

Stoczniowiec już 
w pucharach
Hokeistki gdańskiego Stocz-
niowca zmierzają drugi raz z 
rzędu po tytuł mistrza Pol-
ski. Droga po złoto nie będzie 
jednak wcale łatwa, ponie-
waż aspiracje po mistrzostwo 
zgłasza bardzo silna ekipa 
Polonii Bytom.
Za nami runda zasadnicza 
Polskiej Ligi Hokeja Kobie-
ta. Na półmetku rozgrywek 
gdańskie hokeistki zajęły 2. 
miejsce i w ćwierćfinale zmie-
rzą się z 2. zespołem grupy B.
– Po pierwszej fazie rozgry-
wek, tabeli przewodziła wła-
śnie bytomska Polonia. Z tym 
też zespołem spotkaliśmy się 
w dwóch ostatnich meczach 
rundy zasadniczej. Oba spo-
tkania były niezwykle trudne. 
Pierwszy pojedynek przegra-
liśmy dosyć gładko, ale moż-
na to zrzucić na karb długiej, 
męczącej podróży. Mecz re-
wanżowy zakończył się nato-
miast naszym zwycięstwem i 
była to w zasadzie pierwsza i 
jedyna porażka bytomianek 
w tym sezonie – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Stoczniowca.
Według fachowców to wła-
śnie bytomianki i gdańsz-
czanki walczyć będą o złoty 

medal. Wydaje się też, że po-
zostałe drużyny są raczej poza 
ich zasięgiem. W miniony 
weekend poznaliśmy pary 
ćwierćfinałowe. Stoczniowiec 
o prawo gry w strefie meda-
lowej powalczy z Podhalem 
Nowy Targ. Rywalizacja 
trwać będzie do dwóch wy-
granych meczów, a pierwsze 
spotkanie już w najbliższy 
weekend rozegrane będzie na 
Podhalu, zaś tydzień później 
rewanż w Gdańsku.
Ostateczne rozstrzygnięcia w 
Polskiej Lidze Hokeja Kobiet 
powinniśmy poznać 19 – 22 
marca.
– Powtórzenie sukcesu sprzed 
roku będzie trudne. Polonia 
gra znacznie lepiej niż w po-
przednim sezonie i jest fawo-
rytem, ale ostatni mecz rundy 
zasadniczej pokazał, że nie 
pozostajemy bez szans. Je-
śli razem z Polonią znajdzie-
my się w finale, to myślę, że 
Stoczniowiec tanio skóry nie 
sprzeda i na dwóch meczach 
na pewno się nie skończy – 
podsumowuje Włodzimierz 
Byczkowski.

(lubek)

FERIE TEŻ NA BASENIE

Rodzinne pływanie na Chełmie
– Na okres ferii zimowych przygotowaliśmy specjalną ofertę dla rodzin spędza-
jących zimowe wakacje w mieście. Od 15 do 28 lutego będzie można skorzystać 
z pływalni w określonych godzinach, płacąc za wstęp zaledwie 5 złotych od oso-
by – informuje Grzegorz Pawelec, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gdańsku. 

Dodajmy, że wejście będzie 
możliwe w godzinach:
– od poniedziałku do piątku: 
17.20, 18.00, 19.20, 20.00, 
20.40,
– w soboty: 9.40, 10.20, 11.00, 
11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 
14.20, 15.00,
– w niedziele: 9.40, 10.20, 
11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.20, 15.00, 15.40, 
16.20, 17.00, 17.40, 18.20, 
19.00, 19.40.
To jednak nie wszystko, co tego 
roku zaproponował gdański 
MOSiR.
– „Basen za zeta” należy do 
najpopularniejszych punk-
tów programu ferii z naszym 
ośrodkiem. Co roku cieszy 
się olbrzymim zainteresowa-
niem młodych gdańszczan. W 
dniach 15 – 19 oraz 22 – 26 lu-
tego dzieci i młodzież szkolna, 
w wieku od 7-16 lat, będą mogły 
korzystać z basenu pływackiego 

na Chełmie przy ul. Chałubiń-
skiego 13 za symboliczną zło-
tówkę. Wejście będzie uwa-
runkowane okazaniem ważnej 
legitymacji szkolnej. Zajęcia 
będą odbywały się od godzi-
ny 8.00 z ostatnim wejściem 
o godzinie 13.00 – wejścia o 
pełnych godzinach, każde na 
45 minut. Pierwszeństwo do 
skorzystania z naszej akcji mają 
grupy zorganizowane – infor-
muje Grzegorz Pawelec. 
Jednak możliwa będzie nie tyl-
ko dobra zabawa, ponieważ w 
czasie ferii wszyscy chętni będą 
mogli przystąpić do egzaminu 
na kartę pływacką i specjalną 
kartę pływacką. Chętni mu-
szą się jedynie zgłosić się do 
ratowników.

ZIMOWA SZKOŁA RATOW-
NICTWA 
Zimowa Szkoła Ratownictwa 
będzie działać podczas ferii 
zimowych w dniach 15 – 19 
oraz 22 – 26 lutego w godzi-
nach 14.00 – 15.00 oraz 15.00 
– 16.00, a także 21 i 28 lutego 
w godzinach 9.40 – 10.20. Za-
jęcia na pływalni przy ul. Cha-
łubińskiego 13 są przeznaczone 
dla młodzieży szkolnej w wieku 
od 8 do 16 lat. 
– Każdy, kto chce poczuć się 
ratownikiem, będzie miał oka-
zję zapoznać się z podstawowy-
mi technikami ratownictwa, 
udzielania pierwszej pomocy, 
metodami pracy gdańskich 
ratowników, a także popra-
wić technikę pływania. Zada-
niem szkoły jest przygotowanie 

wszystkich chętnych do nie-
sienia pomocy w wodzie oraz 
przybliżenie zainteresowanym 
idei ratownictwa i bezpiecznej 
kąpieli – tłumaczy rzecznik 
MOSiR, który dodaje, że zaję-
cia będą prowadzone przez do-
świadczonych ratowników, ka-
drę instruktorów WOPR oraz 
trenerów pływania. 
Uczestnictwo w szkole odbywa 
się na ogólnych zasadach ak-
cji „basen za zeta”, czyli koszt 
każdej lekcji to jedna złotówka. 
Każdy uczestnik zajęć otrzyma 
dyplom potwierdzający ukoń-
czenie Zimowej Szkoły Ra-
townictwa. Chętni zgłaszać się 
mogą drogą mailową na adres 
kapieliska@mosir.gda.pl. W 
zgłoszeniu należy podać go-
dzinę rozpoczęcia zajęć. Liczba 
miejsc jest ograniczona, dlate-
go decyduje kolejność zgłoszeń. 

HOKEJ PODWODNY
– Klub Hokeja Podwodne-
go Bałtyckie Foki zaprasza 
wszystkie dzieci na zajęcia, 
które będą prowadzone na dnie 
basenu. Zajęcia odbywać się 
będą w czasie ferii o godzinie 
15.00, również na chełmskiej 
pływalni. Na zajęciach wyma-
gany jest własny sprzęt do nur-
kowania ABC. Na miejscu ist-
nieje możliwość wypożyczenia 
sprzętu – zaprasza Grzegorz 
Pawelec.

NURKOWANIE
Centrum Nurkowe Tryton za-
prasza z kolei na zajęcia base-
nowe w pełnym akwalungu. 

Zajęcia adresowane są wyłącz-
nie do dzieci w wieku od 8 do 
14 lat, a prowadzone będą 15, 
17, 19, 22, 24 i 26 lutego o go-
dzinie 9.00 także na Chełmie. 
– Nauka nurkowania w basenie 
ma za zadanie zapoznać dzie-
ci ze sprzętem i zasadami po-
ruszania się pod wodą. Sprzęt 
wykorzystywany do nauki naj-
młodszych jest dostosowany 
do ich wzrostu. Butle, ustniki 
automatu oraz skafandry mają 
odpowiedni rozmiar tak, aby 
nie sprawiały kłopotu w nauce.
Zajęcia będą podzielone na 
krótką część teoretyczną oraz 
praktyczną – pływanie w ba-
senie i pod wodą – wyjaśnia 
rzecznik. 
Planowany czas przeznaczo-
ny na szkolenie to około 2 go-
dzin, z czego około 45 minut 
stanowić będą zajęcia nurko-
we. Osoby chcące skorzystać z 
porad instruktorów muszą wy-
kazać się umiejętnościami pły-
wackimi (dowolną techniką, na 
poziomie podstawowym), po-
siadać strój pływacki oraz cze-
pek. Wymagana jest również 
pomoc rodziców na powierzch-
ni. Zajęcia odbywać się będą w 
grupach do 6 osób, dlatego też 
niezbędna jest wcześniejsza re-
zerwacja. Aby dokonać rezer-
wacji należy na stronie www.
cn-tryton.pl wejść w zakładkę 
„kalendarz”, wybrać termin i 
dokonać rejestracji.

(GP)

  Karnawałowe zabawy w klubie „Maciuś I”
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WALENTYNKI W STYLU DISCO DANCE 
NA LODOWISKU MIEJSKIM W GDAŃSKU

Scena Muzyczna Gdańsk-
iego Archipelagu Kultury 
zaprasza 14 lutego 2016 
roku na wyjątkową imprezę 
utrzymaną w klimacie dis-
co - Walentynki w stylu 
Disco Dance na Lodowis-
ku Miejskim w Gdańsku. 
Ślizgawki rozpoczynamy o 
godz. 19.00 i 20.30.
 
Walentynki w stylu Dis-
co Dance na Lodowisku 
Miejskim, to impreza real-
izowana we współpracy z 
Radiem Plus, której moty-
wem przewodnim - oprócz 
celebracji popularnego 
przypadającego na dzień 14 
lutego święta zakochanych 
- będzie klimat i muzyka 
disco dance. A co dokład-
nie puści Dj? – przekonacie 
się na miejscu!

Tego wieczoru Lodowisko 
zyska również efektowną 
świetlną aranżację obiek-
tu oraz stylowe dekoracje.                 
Z myślą o wszystkich zako-
chanych, którzy tego wiec-
zoru klasyczny parkiet 
postanowią zastąpić taflą 
lodowiska, przewidujemy 
konkursy niespodzianki, 
w których będzie można 
wygrać, m.in. pobyt w Ho-
telu, kolację dla Dwojga 
czy bilety do kina. W trak-
cie zabawy planowany jest 
również słodki poczęstunek 
oraz kwiaty dla wszystkich 
Pań!

Wszystkich zakochanych 
poszukujących niebagatel-
nego pomysłu na spędzenie 
tego wyjątkowego wieczoru 
serdecznie zapraszamy!
Bilet wstępu na lodow-
iskowe Walentynki, to ty-
lko 6zł. 


