
Rozstaje znów zapRaszają
Wszystkich młodych amatorów piłki nożnej za-
praszamy 19 października (sobota) na kolejny 
turniej, który odbywa się na Zaspie.
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Lwy w Gdańsku
21 października otwarte mają być oferty firm, 
które zgłoszą się do przetargu, dzięki któremu 
poznamy wykonawcę lwiarni w gdańskim zoo.

wysoki standaRd życia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” na Oruni 
może być wzorem do naśladowania dla wszyst-
kich. Niech zazdroszczą i podziwiają inni…

BRak współpRacy z samoRządem 
Trwają działania polityków nad zmianami 
w ustawie o spółdzielniach. Zdaniem znawców 
doprowadzić one mogą do likwidacji spółdzielni.

stR. 8 stR. 9 stR. 10 stR. 15

stR. 14

stR. 3

inwestUJĄ na dolnym mieŚcie

>> Uroczystego przecięcia wstęgi w towarzystwie prezydenta Pawła Adamowicza dokonał jeden z najmłodszych mieszkańców budynków TBS „Motława”

odeBRaLi kLucze do nowych mieszkań
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uroczyście przekazał klucze 
do mieszkań wybudowanych przez TBS „Motława” przy ulicy 
Trakt Św. Wojciecha 187-191, gdzie w trzech budynkach powstało 
blisko 140 lokali.

Lokale wyposażone są w dwu-
funkcyjne piece gazowe z za-
mkniętą komorą spalania.
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>>Na ryby – w  kaździuteńki wolny dzień. A można i na grzyby ...

LimeRyki
Skromną Alicję  
z Wejherowa,                                 

peszy z chłopcami dziś 
rozmowa.

Nieśmiałości  
znamy sedno,

bo im w głowie tylko jedno,
a  na  „jedno” ona jeszcze 

nie gotowa…

***
Celnik Joachim  
w Kołbaskowie ,                                 

twierdzi, że rychło  
straci zdrowie,

bo łapówek nie bierze  
– mówi to całkiem szczerze,

lecz kielicha  
i owszem,  

nie powiem…
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RekLama:
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bogdan malach

kUltUra

wokół 
Grassa

Gdańska Galeria Miejska 
zaprasza na wystawę „Zangs u 
Grassa. Formacje struktural-
ne”, która otwarta będzie do 
12 stycznia. Ekspozycję można 
oglądać w Gdańskiej Galerii 
Güntera Grassa przy ul. Szero-
kiej 34/35.

Wystawa prezentuje wybór 
prac z czterech dekad dzia-
łalności niemieckiego artysty 
Herberta Zangsa (1924-2003), 
kolegi Güntera Grassa. Jest to 
pierwsza w Polsce tak bogata 
ekspozycja dzieł tego artysty 
pochodzących aż z siedmiu 
różnych kolekcji prywatnych. 

Podczas wernisażu wystawy 
obecna była w Gdańsku dwójka 
kolekcjonerów, którzy udostęp-
nili prace – Rosemarie Portner 
oraz Eckard Günnewig. Dodać 
trzeba, że impreza była pierw-
szym z wydarzeń w cyklu „Wo-
kół Grassa” organizowanym 
wspólnie przez Gdańską Gale-
rię Miejską, Muzeum Narodo-
we w Gdańsku oraz Stowarzy-
szenie Güntera Grassa. 

W jego ramach odbywa się 
oprócz tego między innymi Fe-
stiwal Grassomania, wystawa 
grafik Güntera Grassa w Mu-
zeum Narodowym Gdańsku 
oraz szereg wydarzeń towarzy-
szących, jak na przykład space-
ry szlakami noblisty, wykłady 
czy prezentacje wydawnictw. 

(Gr)

• 17 października (czwartek), koncert anity lipnickiej, 
godz. 19.30, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 18 października (piątek), bednarek, godz. 21.00,  
scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2 (plaża)

• 19 października (sobota), mecz lechia Gdańsk – lech 
poznań, godz. 20.30, stadion pGe arena

• 18 – 20 października (piątek – niedziela), 46. ekstre-
malny rajd na orientację „harpagan”, kwidzyn

• 21 października (poniedziałek), koncert wspomnień 
czerwonych Gitar, godz. 19.00, teatr muzyczny 
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 21 października (poniedziałek), mecz siatkówki lotos 
trefl Gdańsk – transfer bydgoszcz, godz. 19.30,  
hala ergo arena

• 23 października (środa), szkolenie „akademia  
tworzenia kapitału”, godz. 9.30, cinema city  
krewetka, Gdańsk, ul. karmelicka 1

• 26 października (sobota), czesław Śpiewa, godz. 
21.00, scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2 
(plaża)

• 27 października (niedziela), michał bajor, godz. 
17.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 30 października (środa), koncert bluesowy mike 
Greene, godz. 19.30, klub blues, Gdynia, ul. portowa 9

• 3 listopada (niedziela), mecz lechia Gdańsk – Śląsk 
wrocław, godz. 15.30, stadion pGe arena

• 7 listopada (czwartek), spotkanie „herstoryczna  
czytelnia metropolitanki”, godz. 18.00, instytut  
kultury miejskiej, Gdańsk, ul. długi targ 39/40

• 2 – 17 listopada (sobota – niedziela), festiwal Jazz 
Jantar, filharmonia bałtycka i klub Żak

• 8 listopada (piątek), ira, godz. 22.00,  
scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2 (plaża)

• 9 listopada (sobota), strachy na lachy, godz. 19.00, 
klub Uchu, Gdynia, ul. Św. piotra 2

• 12 listopada (wtorek), chór aleksandrowa, godz. 
19.00, hala ergo arena

• 25 listopada – 1 grudnia (poniedziałek – niedziela), 
festiwal krótkich filmów euroshorts, centrum  
sztuki współczesnej łaźnia, łaźnia 2, instytut  
kultury miejskiej, klub plama

• 1 grudnia (niedziela), koncert shakin stevensa,  
godz. 19.00, hala ergo arena

• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata  
w lekkoatletyce, hala ergo arena

• 10 maja 2014 (sobota), koncert andré rieu z orkie-
strą Johanna straussa, godz. 20.00, hala ergo arena

na syGnale
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Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 9 utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

2/rumsztyk, 7/urojenia, 10/bareter, 11/angstrem, 14/siata, 15/Oni, 16/ar, 18/Parnas, 19/Nokia, 
20/tapet, 21/gmatwanina, 

PIONOWO 

1/cekaemista, 2/rubaszka, 3/uraninit, 4/morga, 5/sjesta, 6/zet, 8/Neron, 9/Irena, 12/taran, 13/gang, 
17/Rom, 18/paw, 

HASŁO:  TORNISTER 

11

szybkie noGi sprawiedliwoŚci
Niewiele czasu potrzebowała gdańska poli-

cja, aby zatrzymać wandala, który na początku 
miesiąca uszkodził pomnik Reagana w  Parku 
Nadmorskim. 43-letni mężczyzna wpadł przy-
padkowo na przystanku autobusowym przy ul. 
Łostowickiej.

O zniszczeniu pomnika Reagana w parku na 
Przymorzu mówił cały kraj i niektóre zagranicz-
ne media. Przypomnijmy, że wandal odciął rękę 
i ją ukradł, połakomiony zapewne chęcią zysku. 
Już po kilku dniach policjanci znaleźli skradzio-
ny element pomnika, a  tym samym dowiedzieli 
się, kto sprzedał go w skupie złomu. Jego odna-
lezienie wydawało się trudnym zadaniem, po-
nieważ mężczyzna znany był już stróżom prawa, 
którzy poszukiwali go listem gończym za inne 
przestępstwa. Jednak czasami nie wystarcza pra-
ca, a  łut szczęścia. Przed godz. 16.00 policjant 
z  komisariatu na Suchaninie, wracając z  pracy, 
zauważył na przystanku autobusowym mężczy-
znę, który odpowiadał rysopisowi poszukiwane-
go gdańszczanina. Funkcjonariusz podszedł do 
niego i go wylegitymował. Poszukiwany próbo-
wał oszukać funkcjonariusza, podając się za swo-
jego brata, ale gdy temu nie dał wiary policjant, 
43-latek zaczął uciekać. Wbiegł na jezdnię, za-
trzymując samochody, ale długie ramię, a raczej 
szybkie nogi sprawiedliwości po kilku sekundach 
zatrzymały wandala.

Mężczyzna odpowie teraz za zniszczenie po-
mnika, ale być może jego lista przestępstw zosta-
nie poszerzona o  inne kradzieże. Gdańszczani-
nowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

bo rybka lUbi pływać
Dwie godziny po północy, 32-letni mieszka-

niec powiatu węgorzewskiego udawał Tarzana, 
naśladując odgłosy zwierząt i przewracając me-
ble w mieszkaniu w Sopocie. Interweniowali po-
licjanci, którzy znaleźli m.in. marihuanę, koka-
inę i LSD. 

Nocny marek, po zażyciu narkotyków, nie 
dawał spać sąsiadom, krzycząc i  rozbijając me-
ble w mieszkaniu. Zaalarmowani policjanci we-
szli do mieszkania – dzięki pomocy strażaków 
– przez balkon, a wcześniej słyszeli nawoływa-
nia o pomoc i odgłosy zwierząt, które naślado-
wał awanturnik. Po wejściu do mieszkania poli-
cjanci zobaczyli jak nagi mężczyzna, w pełnym 
wody pokoju, leży na podłodze i udaje, że pły-
wa. Na podłodze leżał również rozbity telewi-
zor, a z akwarium stojącego na szafce wypływała 
woda, natomiast na stoliku znajdowały się środki 
odurzające. Bohater jednej nocy trafił do szpitala 
na oddział toksykologii, a za posiadanie narkoty-
ków grożą mu 3 lata więzienia.

(Gr)
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pozbĄdź się szkodliwych Śmieci

zbiórka odpadów 
niebezpiecznych 

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku prowadzi objazdową zbiór-
kę niebezpiecznych odpadów. Potrwa ona do 26 października, 
a odpady odbierane są tylko od gospodarstw domowych z terenu 
Gdańska.

Dla każdej dzielnicy wyznaczono punkty zbiórki oraz dni 
i godziny odbioru odpadów. Samochód Zakładu Utylizacyjnego 
będzie przejeżdżał od punktu do punktu średnio co 15 minut.

Przypomnijmy, że odpady niebezpieczne to m.in. sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny: komputery, drukarki, telefony, pralki, 
lodówki, żelazka, baterie i  akumulatory, świetlówki, termo-
metry, lampy rtęciowe, lekarstwa (także te przeterminowane). 
To także resztki farb i lakierów, smary i oleje, rozpuszczalniki, 
odczynniki chemiczne, środki do ochrony roślin, owadobójcze 
i dezynfekcyjne (również opakowania po takich środkach), czy 
środki do konserwacji drewna. Śmieci te zagrażają zdrowiu lu-
dzi i  zwierząt, a  przy tym mogą spowodować poważne szko-
dy w  środowisku naturalnym, bowiem zawierają metale cięż-
kie (rtęć, ołów, kadm) i toksyczne substancje chemiczne, które 
zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Odpady niebezpieczne 
wymagają utylizacji, a  ich wydzielanie oraz przekazywanie do 
utylizacji jest obowiązkiem.

Pracownicy Zakładu Utylizacyjnego nie odbiorą natomiast: 
azbestu, papy, odpadów nieoznaczonych, niemożliwych do roz-
poznania oraz takich, które zostały zgromadzone w bardzo du-
żych ilościach (pochodzących z działalności gospodarczej). Do-
kładny harmonogram zbiórki znaleźć można na stronie www.
zut.com.pl.

(kl)

chiński w iX lo
IX Liceum Ogólnokształcące w Oliwie, jako pierwsza i je-

dyna szkoła w Polsce północnej, od rozpoczętego we wrześniu 
roku szkolnego wprowadziło do programu naukę języka chiń-
skiego. To jednak nie wszystko, ponieważ licealiści będą rów-
nież poznawać najistotniejsze wiadomości o Państwie Środka 
i jego społeczeństwie. 

naGroda dla erGo areny
Spółka Hala Gdańsk-Sopot – operator Ergo Areny – otrzy-

mała tytułu Laureata QI 2013 w kategorii QI Services – usłu-
gi najwyższej jakości. Obecnie Najwyższa Jakość QI jest 
najbardziej prestiżowym konkursem jakościowym w  Polsce, 
skupiającym przedstawicieli firm i instytucji, działających na 
terytorium naszego kraju wokół idei zarządzania jakością. 

dla bloGerów
Miasto Gdańsk zaprasza do zgłaszania udziału w czwartej 

edycji konferencji dla środowiska blogerów i vlogerów, która 
odbędzie się 16 i 17 listopada w Hali B90 w Gdańsku. Tego-
roczny motyw przewodni to: INSPIRACJE.PASJA.ZMIA-
NY. Zgłoszenie do udziału w  BFGdańsk 2013 odbywa się 
za pomocą formularza na stronie www.blogforumgdansk.pl/
rejestracja. Spośród wszystkich, które zostaną przesłane do  
20 października do godz. 23.59, zostanie wybranych do 200 
najwyżej ocenionych zgłoszeń. 

powstał zespół konsUltacyJny
Prezydent Gdańska powołał Zespół Konsultacyjny w celu 

przeprowadzenia na terenie naszego miasta konsultacji spo-
łecznych pilotażowego projektu „Budżet Obywatelski 2014 
w Gdańsku”. Jak informuje biuro prasowe gdańskiego magi-
stratu, o sprawny przebieg konsultacji zadba 21 osób. 

zniszczony reaGan w naprawie 
W ciągu najbliższego tygodnia powinna zostać naprawio-

na zdewastowana na początku października figura Ronalda 
Reagana z pomnika stojącego w parku im. byłego prezydenta 
USA na Przymorzu. Prace rozpoczęto dwa dni po zdarzeniu. 
Ostateczny koszt odtworzenia zdewastowanej części figury 
oszacowano na ok. 15 – 19 tysięcy zł. Wandali, w momen-
cie przygotowywania tego wydania „Panoramy”, nie udało się 
zatrzymać. 

 
(lubek)

zacieŚniaJĄ współpracę

pomorze na expo Real 2013 w monachium
Gdańsk, Gdynia, Sopot 

i Słupsk zacieśniają współpra-
cę inwestycyjną i  wspólnie, 
w  ramach inicjatywy Invest 
in Pomerania, promują swoją 
ofertę na targach Expo Real 
w Monachium.

Targi Expo Real od wielu lat 
są jednym z  najważniejszych 
wydarzeń w  branży inwestycji 
i nieruchomości komercyjnych 
na świecie. Podczas tegorocz-
nej edycji pojawiło się 1700 
wystawców. Wydarzenie cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
właścicieli i  pośredników nie-
ruchomości, miast i  regionów, 
banków, deweloperów, stref 
ekonomicznych czy firm zarzą-
dzających nieruchomościami.

Marcin Piątkowski, dyrek-
tor Invest in Pomernia mówi, 
że Pomorze ma bardzo dużo 
do zaoferowania, a  nierucho-
mości, którymi dysponuje re-
gion sprawiają, że jesteśmy 
postrzegani jako wyjątkowo 
atrakcyjna lokalizacja.

– To bardzo ważne, że mo-
żemy wspólnie, jako Invest in 
Pomerania, promować swoje 
oferty wśród najważniejszych 
graczy w branży nieruchomo-
ści. Targi w Monachium to dla 
nas szansa na kolejne, ważne 
inwestycje w  regionie – mówi 
Marcin Piątkowski.

Prezydent Jacek Karnowski 
przyznaje, że tylko jako Trój-
miasto i Słupsk możemy śmia-

ło konkurować z innymi euro-
pejskimi metropoliami.

– Jesteśmy w stanie ponieść 
wspólnie koszty wystawienia 
stoisk na najważniejszych wy-
darzeniach targowych i koszty 
reklamy. Żadne z miast w po-
jedynkę nie byłoby w  stanie 
efektywnie dotrzeć do poten-
cjalnych inwestorów. Szcze-
gólnie, że innych inwestorów 
szuka Słupsk, a  innych Sopot 
– dodaje Jacek Karnowski. 

Z kolei Gdańsk, za pośred-
nictwem Gdańskiej Agencji 
Rozwoju Gospodarczego Sp. 
z  o.o. (GARG), członka ini-
cjatywy Invest in Pomerania, 
poszukuje w szczególności in-
westorów działających w bran-

ży logistycznej, realizując tym 
samym strategię Gdańska jako 
hubu logistycznego.

Podczas targów odbyło się 
również 80 sympozjów, kon-
ferencji i dyskusji panelowych, 
na których ponad 400 eksper-
tów poświęcało uwagę roz-
maitym zagadnieniom bran-
ży nieruchomości, finansów 
i inwestycji.

Każdego roku Polska i jej re-
giony mają swoje silne przed-
stawicielstwo na targach Expo 
Real. W 2011 roku w imprezie 
wzięło udział 490 wystawców 
z kraju.

(Gr)

inwestUJĄ na dolnym mieŚcie

odebrali klucze do nowych mieszkań
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz uroczyście przekazał klucze do mieszkań 
wybudowanych przez TBS „Motława” przy ul. Trakt Św. Wojciecha 187-191, 
gdzie w trzech budynkach powstało blisko 140 lokali.

Mimo kryzysu inwestycje 
mieszkaniowe, nie tylko w na-
szym mieście, wyrastają jak 
grzyby po deszczu. Nie wszy-
scy jednak mogą pozwolić so-
bie na kupno mieszkania od 
dewelopera, dlatego też wyko-
rzystywane są m.in. oferty To-
warzystwa Budownictwa Spo-
łecznego „Motława”. Koszt 
inwestycji przy Trakcie Św. 
Wojciecha to ok. 23 mln zł, ale 
w 40 proc. budowa była finan-
sowana przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego z Kredytu 
z  PIB, 30 proc. ze środków 
TBS oraz w  30 proc. przez 
osoby wskazane przez Wy-
dział Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku, które będą tam mieszkać. 

W  nowych mieszkaniach 
będzie mogło zamieszkać 
137 rodzin, które płacić będą 
czynsz w  wysokości 12 zł za 
m² i  oczywiście regulować 
media. Lokale wyposażone są 
w dwufunkcyjne piece gazowe 
z  zamkniętą komorą spalania 
i  co ciekawe poprowadzony 
został do mieszkań światło-
wód, dzięki któremu można 
odbierać sygnał internetowy 
oraz telewizyjny. W  nowych 
budynkach znajduje się też je-
den lokal usługowy oraz par-
king i plac zabaw.

– Niemal wszystkie miesz-
kania są już zajęte. Zosta-
ły tylko 4 wolne lokale, ale 
wiem, że w  magistracie zo-
stała już sporządzona lista 
rodzin, które je zajmą. Nie 
są to oczywiście przypad-
kowe osoby. Zainteresowani 

muszą spełniać pewne kryte-
ria, a przy tym partycypować 
w kosztach inwestycji – mówi 
„Panoramie” Tadeusz Mękal, 
prezes TBS „Motława”. 

Również w  TBS, podob-
nie jak w  spółdzielniach czy 
wspólnotach mieszkanio-
wych, trafiają się lokatorzy, 
którzy zalegają z opłatami, ale 
jak mówi Tadeusz Mękal ich 
liczba nie jest duża.

– W  tej chwili, w  naszym 
przypadku może być to nie-
spełna 4 proc. wszystkich 
wpływów z  tytułu czyn-
szu – dodaje prezes TBS 
„Motława”.

Michał Piotrowski z  Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w  Gdańsku informuje, że 
w  latach 2004 – 2013 TBS 
„Motława” wybudowało 969 
mieszkań zlokalizowanych 
w osiedlach Zielone Wzgórze, 
Letnica, Trakt Św. Wojciecha 
oraz przy ul. Człuchowskiej, 
w tym 127 w 2012 roku i 137 
w  2013 roku. Jeszcze w  tym 
roku spółka rozpocznie rewi-
talizację zasobów położonych 
na Dolnym Mieście. 

– Modernizacji poddane 
zostaną budynki, w  których 
przeprowadzone będą remonty 
mieszkań oraz renowacje ele-
wacji z zachowaniem ich war-
tości historycznych i architek-
tonicznych. Pierwszą kamie-
nicą, która zostanie poddana 
rewitalizacji będzie budynek 
przy ul. Wróbla 24. Kolejnym 
elementem rewitalizacji Dol-
nego Miasta, zasługującym na 
szczególną uwagę, jest budo-

wa i przebudowa obiektów na 
cele usługowe, w  tym budyn-
ku przy ul. Reduta Wyskok 2, 
a  więc jedynego obiektu wpi-
sanego do rejestru zabytków, 

będącego w posiadaniu spółki 
– dodaje Michał Piotrowski.

Grzegorz rudnicki

>> W świetle fleszy Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska przekazał klucze do nowych mieszkań
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od 30 lat za sterami spółdzielni 
mieszkanioweJ „orUnia”

desperat  
czy misjonarz?
rozmowa z tadeuszem dorobkiem,  
prezesem spółdzielni mieszkaniowej „orunia”

– Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Orunia” skończyła 30 lat. 
Od samego początku jej ist-
nienia stoi Pan za jej sterami. 
Czy tak zupełnie po ludzku, ot 
tak, po prostu nie znudziło się 
to „prezesowanie”?

– Czasami mam takie od-
czucie, czasami rzeczywiście 
mam dość, ale z drugiej strony 
ja niczego innego nie potrafię 
robić… (uśmiech na twarzy).

– Uciekł mi Pan od tego 
pytania z lekką kokieterią, ale wszyscy wiemy, że „prezeso-
wanie” w spółdzielni mieszkaniowej nie jest „łatwym kawał-
kiem chleba”.

– Zawsze byłem otwarty na ludzi, starałem się ich zrozu-
mieć, choć nieraz dostawałem od nich „bęcki”, wielokrotnie 
niesłusznie, ale to nie zmieniało mojego podejścia do spraw 
przez nich podnoszonych. Mieszkańcy nie muszą znać przepi-
sów, których ja z kolei muszę przestrzegać. Ludzie mają często 
postawy roszczeniowe i to jest ich prawo, ale prezes powinien 
zachować spokój, cierpliwość i  opanowanie. Każdego trzeba 
wysłuchać, a przede wszystkim wytłumaczyć istotę problemu. 
Zresztą teraz i tak nie zmienię zawodu, raczej będę z nim, jak 
i z pracą w ogóle, pomału się rozstawał.

– W 2008 roku obchodziliście ćwierćwiecze istnienia spół-
dzielni. Co się udało w ciągu tych pięciu lat zrobić dobrego… 
dobrego dla mieszkańców osiedla?

– Jako że zakończyliśmy proces inwestycyjny, to siłą rzeczy 
pozostała nam tzw. kosmetyka, czyli dbanie o estetyczny wy-
gląd naszego osiedla. Pierwsze drogi, pierwsze chodniki, na-
wet domy budowane były – trzeba to przyznać – z materiałów, 
delikatnie mówiąc, nie najlepszej jakości, bo innych nie było. 
Zapadały się drogi, zapadały chodniki. Teraz nadszedł czas 
na tzw. lifting. Lifting całej osiedlowej infrastruktury z kra-
wężnikami włącznie. I  to nam się w dużej części udało. Bu-
dynki również domagały się renowacji i  to właśnie czynimy. 
Chociażby balkony czy loggie, kiedyś kostropate, teraz po od-
świeżeniu wyglądają zupełnie inaczej. Postawiliśmy również 
na odnowienie elewacji i  efekt jest znaczący, zresztą każdy 
mieszkaniec osiedla obserwuje te zmiany praktycznie codzien-
nie. Podam panu taki przykład. Wracałem kiedyś taksówką do 
domu. Dla kierowcy był to ostatni kurs tego dnia. Zagadnął 
mnie, mówiąc: „Wie pan, to ostatni kurs dzisiaj, zaraz pojadę 
do domu”. „A gdzie pan mieszka?” – spytałem. „A na Oruni 
Górnej…” i tu podał adres i wiedziałem, że to moja spółdziel-
nia. Nie ujawniając, kim jestem, zdałem parę pytań, jak mu 
się tam mieszka. I  usłyszałem wypowiedzi, które mnie mile 
połechtały. Bo ten pan, nie wiedząc, że jestem prezesem spół-
dzielni, na terenie której mieszka, zachwalał komfort życia 
u nas jako mieszkaniec SM „Orunia”. To była dla mnie pew-
na weryfikacja naszych działań, tym bardziej, że pożegna-
łem się z nim, do końca nie zdradzając, kim jestem. A jeżeli 
chodzi o konkrety, to dumny jestem z faktu, że przez ten czas 
udało nam się odmalować elewacje na większości budynków, 
zmodernizować ponad 140 przybudówek z wymianą ciężkich 
drzwi wejściowych na nowoczesne… to wszystko obecnie wy-
gląda inaczej niż kiedyś. Jest ładniej, bardziej kolorowo i bar-
dziej estetycznie. Temu się nie da zaprzeczyć.

– Czy z perspektywy 30 lat, bogatszy o doświadczenia, 
o sukcesy i porażki, zmieniłby Pan cokolwiek w podejmowa-
nych przez Pana i Zarząd Spółdzielni decyzjach?

– Większości na pewno nie, bo te decyzje nie zawsze zależą 
ani ode mnie, ani od Zarządu. My musimy się trzymać pew-
nych zasad. Wszak wydajemy pieniądze społeczne. Każda wy-
dana przez nas złotówka spotyka się albo z aprobatą, albo dez-
aprobatą członków naszej spółdzielni. Schematy działalności 
spółdzielni mieszkaniowych są jasno określone w przepisach 
prawa. My podejmujemy jedynie decyzje, które nie będą z nimi 
sprzeczne, a dadzą naszym członkom konkretne korzyści.

akcJa

droga 
do życia

Straż Miejska i  Państwo-
wa Straż Pożarna prowa-
dziły akcję skierowaną do 
mieszkańców parkujących na 
drogach pożarowych. Lek-
komyślni kierowcy dosta-
wali ulotki przypominające 
o  nadrzędnej funkcji drogi 
pożarowej i  konsekwencjach 
łamania przepisów. 

– Ograniczona liczba 
miejsc parkingowych na 
osiedlach powoduje, że nie-
którzy decydują się na parko-
wanie na dojazdach pożaro-
wych. Niestety nie biorą oni 
pod uwagę skutków swoje-
go działania, bo zastawiona 
droga wydłuża dojazd służb 
ratowniczych na miejsce zda-
rzenia – mówi Miłosz Jur-
gielewicz, rzecznik prasowy 
Straży Miejskiej w Gdańsku.

Strażnicy miejscy zosta-
wiali za wycieraczkami źle 
zaparkowanych aut ulot-
ki informacyjne, ostrzega-
jące przed konsekwencja-
mi parkowania na drodze 
pożarowej. 

– W  momencie wystąpie-
nia pożaru pojazdy, które 
blokują oznakowaną ulicę 
pożarową traktowane są jak 
przeszkoda. W takiej sytuacji 
strażacy mają prawo przesta-
wić blokujący drogę pojazd 
wszelkimi dostępnymi me-
todami, a  więc przepchnąć, 
przenieść, a  nawet starano-
wać. Za wszystkie wynikłe 
uszkodzenia pojazdów od-
powiada niefrasobliwy wła-
ściciel, który może zostać 
ukarany 100 złotowym man-
datem karnym za utrudnie-
nie akcji ratowniczej – dodaje 
rzecznik Straży Miejskiej.

(Gr)

GooGle wyróŻniło nasze miasto

kolejna nagroda  
dla pruszcza Gdańskiego
Miasto Pruszcz Gdański otrzymało kolejną nagrodę. Tym 
razem wyróżnienie przyznane zostało przez Google. Na-
groda eMiasta to wyróżnienie przyznawane 16 miastom 
w Polsce liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców, które 
odznaczają się największym poziomem przedsiębiorczo-
ści online w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

W każdym województwie 
wyróżniane jest jedno takie 
miasto, które uznawane jest za 
wzór do naśladowania pod ką-
tem wykorzystania narzędzi 
internetowych przez przedsię-
biorców. Celem nagrody jest 
też podkreślenie roli, jaką peł-
ni dziś internet w prowadzeniu 
działalności biznesowej. 

– Pruszcz Gdański zapra-
cował na tytuł e-Miasta. 3400 
firm, czyli 1 na 9 mieszkańców, 
niezależnie od ich wieku, głów-
nie małych i  średnich, ale tak-
że takich potentatów, jak LPP, 
Poczta Polska czy Cargill. Cią-
gle rozbudowująca się strefa in-
westycyjna, świetne położenie 
na styku szlaków komunikacyj-
nych, wiele uznanych sklepów 
internetowych. Serwisy sa-
mochodowe, firmy handlujące 
sprzętem budowlanym na sze-
rokim, ogólnopolskim rynku. 
Każda z  nich posiada nowo-
czesną stronę, profil w mediach 
społecznościowych, aktywnie 
pozycjonuje swoje witryny, 
często posiada bardziej skom-
plikowane narzędzia interne-
towe – mówi Bartosz Gondek, 
rzecznik prasowy burmistrza 
Pruszcza Gdańskiego.

Z kolei Jerzy Kulka, zastęp-
ca burmistrza Pruszcza Gdań-
skiego dodaje, że w niewielkim 
przecież mieście działa inter-
netowe radio, portal, telewizja, 
a nawet cała sławna grupa me-
dialna – Monstermedia, sku-
piająca takie witryny, jak Joe 
Monster, Demotywatory czy 
kultowy Pewex. 

– To przecież prawdziwa 
e-potęga, pozycjonowana tak 
wysoko, jak wielkie portale –
Wirtualna Polska albo Onet. 
Jeżeli do tego dodamy e-osią-
gnięcia dużych firm, takich, jak 
choćby LPP – fanpage Reserved 
na Facebooku liczy 1070247 fa-
nów, to jak widać nie ma się 
czego wstydzić – podkreśla Je-
rzy Kulka.

Wręczenie nagrody odbyło 
się w  Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku, a nagrodę Je-
rzemu Kulce wręczył Ryszard 
Świlski, członek zarządu wo-
jewództwa pomorskiego, który 
powiedział, że wyróżniono mia-
sto, gdzie innowacje i internet są 
dobrze wykorzystywane przez 
małe i średnie przedsiębiorstwa. 

– Miałem okazję zwiedzić sie-
dzibę Google w  Stanach Zjed-
noczonych. To, co zobaczyłem, 
zrobiło na mnie ogromne wra-

żenie. Chodzi przede wszyst-
kim o  budowę młodego, kre-
atywnego społeczeństwa, które 
chce wykorzystać elektroniczne 
systemy i  wielki świat interne-
tu do podnoszenia kwalifikacji 
i  kontaktu z  innym człowie-
kiem. Cieszę się, że to Pruszcz 
Gdański dostał nagrodę. Mam 
nadzieję, że ten dobry przy-
kład będzie powielany w innych 
miejscowościach naszego regio-
nu. Staramy się też, żeby białe 
plamy dostępu do internetu zni-
kały z mapy Pomorza. Realizu-
jemy wiele inwestycji w zakresie 
dostępu do szerokopasmowego 
internetu, zwłaszcza na obsza-
rach wiejskich – mówił pod-
czas uroczystości Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

krzysztof lubański
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>> Realizujemy wiele inwestycji w zakresie dostę-
pu do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na 

obszarach wiejskich – mówił Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego
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najtańsza  
RekLama w mieście
Kontakt: reklama@panoramapomorza.pl
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Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
 40m2 – idealne na gabinet 

lekarski/stomatologiczny

SPRZEDAM

Lokalizacja: nowoczesne, 
duże osiedle na Oruni Górnej,

w pobliżu głównej drogi dojazdowej na 
południe Gdańska i do obwodnicy.

Cena :  230.000,- zł
Kontakt tel.: +48 696 620 978.

- parter, z odrębnym wejściem po 
schodach od  balkonu.

premiera
„płatonow” 

W Teatrze Wybrze-
że trwają próby „Płato-
nowa” Antona Czechowa 
w nowym tłumaczeniu 
Agnieszki Lubomiry Pio-
trowskiej. Spektakl reżyse-
ruje Grzegorz Wiśniewski, 
scenografię przygotowu-
je Barbara Hanicka, tekst 
opracował Jakub Roszkow-
ski. Premierę zaplanowano 
na 26 października na Sce-
nie Kameralnej w Sopocie. 

(Gr)

mieszkańcy zabiorĄ Głos w sprawie remontów

w Rsm „Budowlani” już planują przyszły rok
Mimo, że do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, władze Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Budowlani” już zabrały się za planowanie prac remontowych 
na przyszły rok. Ich zakres będzie jednak najpierw konsultowany z mieszkańcami.

Plan remontów na rok 2014 
zostanie opracowany w  listo-
padzie, po zebraniach z miesz-
kańcami każdego z 43 budyn-
ków mieszkalnych. Spotkania 
odbywają się na przełomie 
października i listopada. Każ-
dego roku działania spół-
dzielni dzielą się na zadania: 
remonty budynków, znajdu-
jących się w  zasobach spół-
dzielni, eksploatację urządzeń 
technicznych, gospodarkę te-
renami spółdzielni oraz zarzą-
dzanie obiektami należącymi 
do spółdzielni.

– Od 2004 roku w  naszych 
budynkach prowadzimy re-
mont balkonów i  malowanie 
elewacji. Roboty związane 
z  balkonami zostały prawie 
zakończone. Pozostały do wy-
konania remonty na pojedyn-
czych, niedużych budynkach. 
Prace te, w  ograniczonym za-
kresie, będą kontynuowane 
w  roku przyszłym. Pozosta-
ły nam jeszcze do malowania 
szczyty czterech budynków na 
górnym osiedlu. W roku przy-
szłym zamierzamy te roboty 
wykonać na budynkach, które 
mają dodatnie saldo na fundu-
szu remontowym. W  trakcie 
zebrań z  mieszkańcami być 
może wytypujemy inne ele-
wacje, które będą malowane 
w roku przyszłym – informuje 
Józef Turek, zastępca prezesa 
RSM „Budowlani”.

Ważną sprawą jest dbałość 
o  ich izolacyjność termiczną. 
Rosnące koszty energii ciepl-
nej zmuszają administratorów 
do takich działań. Spółdziel-
nia od roku 1992 prowadziła 
docieplenia ścian budynków 
i te zadania zostały już w pełni 
zrealizowane. Wymieniono też 
okna na klatkach schodowych 
wszystkich budynków. 

– Okna te mają szyby termo-
float, co ogranicza straty cie-
pła. Od kilku lat docieplamy 
także stropodachy i w tej chwi-
li zakres wykonania tych prac 
oceniam na ponad 30 procent, 
ale w  roku 2014 zamierzamy 
działania te prowadzić w  kil-
ku następnych budynkach. Po-
dobne działania prowadzimy 
w obiektach z lokalami użytko-
wymi. Najważniejszymi urzą-
dzeniami technicznymi w  na-
szych 21 budynkach są dźwi-
gi osobowe, których jest 35. 
Obecnie wszystkie windy pod-
legają bieżącym przeglądom 
i  remontom. Większych na-
kładów wymaga jeden dźwig, 
w  budynku Grunwaldzka 607 
C. Remont ten będzie przepro-
wadzony w  roku przyszłym – 
dodaje Jerzy Turek.

Zarząd RSM „Budowlani” 
dostał również od rady nad-
zorczej polecenie zajęcia się 

problemem oszczędności ener-
gii elektrycznej na klatkach 
schodowych. Duże oszczęd-
ności daje montaż opraw le-
dowych z  czujnikami ruchu, 
dlatego od kilku lat tego typu 
rozwiązanie jest wprowadza-
ne i zadanie to traktowane jest 
priorytetowo. Spółdzielnia co 
roku prowadzi również inne 
remonty instalacji elektrycz-
nych głównie tych, które są 
w  złym stanie technicznym. 
W  roku przyszłym moder-
nizowane będą także place 
zabaw. 

– W 2014 roku zamierzamy 
wymienić częściowo instalacje 
sanitarne. Remonty te doty-
czą głownie poziomów wody 
wraz z  zaworami podpiono-
wymi. Być może zaczniemy 
wymieniać piony w niektórych 
budynkach. Ważną pozycją 
corocznego planu remontów 
są chodniki i miejsca postojo-

we. Oprócz mniejszych prac, 
zamierzamy wykonać parking 
w  sąsiedztwie budynku Kar-
packa 4, gdzie mamy już za-
twierdzony projekt i stosowną 
zgodę organów urzędu mia-
sta oraz w  pobliżu budynków 
Pawła Gdańca 6 i 10, gdzie jest 
projekt i  trwa procedura uzy-
skania pozwolenia.

Mamy informację od miesz-
kańców, że przy okazji co-
rocznych zebrań chcą oni 
przedstawić swoje propozycje 
zmierzające do poprawy este-
tyki, funkcjonalności i bezpie-
czeństwa na naszych osiedlach 
– mówi zastępca prezesa RSM 
„Budowlani”.

O  działaniach w  spółdziel-
ni będziemy oczywiście na 
bieżąco informować w  naszej 
gazecie.

Grzegorz rudnicki

>> Na osiedlach RSM „Budowlani” nie brakuje placów zabaw,  
z których mogą korzystać dzieci
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nie zabrakło wielU imprez

więcej turystów na sopockim molo
Z końcem września zakoń-

czył się letni sezon na sopoc-
kim molo. Dzięki dobrej, sło-
necznej pogodzie, w tym roku 
sopockie molo odwiedziło o 
6 proc. więcej turystów niż w 
roku 2012. 

– Od 27 kwietnia do 29 
września zanotowaliśmy po-
nad 811 tys. płatnych wejść, a 
więc o ok. 6 proc. więcej niż 
w zeszłym roku. W odniesie-
niu do konkretnych miesięcy: 
sprzedaż biletów w 2013 roku 
była większa w czerwcu, lipcu 
i sierpniu, w maju była na zbli-
żonym poziomie, a w końców-
ce kwietnia i we wrześniu była 

niższa, co było ewidentnie spo-
wodowane gorszą pogodą. W 
sumie jednak ten sezon należy 
uznać za bardzo udany – infor-
muje Marcin Kulwas, dyrektor 
Kąpieliska Morskiego Sopot, 
który zarządza molem.

Poza tym, na Skwerze Kura-
cyjnym odbyło się, jak co roku, 
ponad 50 imprez: od wystę-
pów w muszli przez festyny, po 
duże wydarzenia artystyczne i 
sportowe.

– W programie ponownie 
znalazły się imprezy z długi-
mi tradycjami, jak Tyczka na 
Molo, Sopot Molo Jazz Festi-
val czy Cepeliada, ale także zu-

pełnie nowe, jak Viva La Fran-
ce czy Sopot Art & Fashion 
Week. Mamy nadzieję, że na 
stałe wpiszą się one do kalen-
darza sopockich wydarzeń. 
Warto przy okazji wspomnieć, 
że wsparliśmy finansowo Mię-
dzynarodowy Festiwal Litera-
tury i Teatru Between.Pomię-
dzy i Sopocki Festyn Integra-
cyjny Organizacji Pozarządo-
wych – dodaje Marcin Kulwas.

Nie należy zapominać też o 
Festiwalu Orange Kino Let-
nie, który ponownie przycią-
gał tłumy kinomaniaków na 
wieczorne pokazy na części 
drewnianej. 

– Jesień to okres prac po-
rządkowych i przygotowań do 
zimy. Na wypadek sztormów 
zdemontowaliśmy już dolne 
pokłady, także fontanna jest 
już wyłączona i zostanie za-
bezpieczona przed mrozem i 
opadami. W pierwszej poło-
wie listopada rozpocznie się 
montaż sztucznego lodowiska 
na placu między trawnikami. 
Jego start uzależniony jest od 
warunków pogodowych, a na 
okolicznych drzewach roz-
poczną się prace pielęgnacyjne 
– mówi Marcin Kulwas. 

(lubek) >> Sopockie molo odwiedza coraz więcej turystów

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

spotkanie 
w seJmie

walczą  
o uzdrowiska

W Sejmie odbyło się spo-
tkanie Parlamentarnego Ze-
społu ds. Uzdrowisk z  wój-
tami, burmistrzami i  pre-
zydentami miast uzdrowi-
skowych, zaniepokojonymi 
sygnałami medialnymi do-
tyczącymi ewentualnej utra-
ty statusu uzdrowisk.

– Wobec dotychczaso-
wych, niestety nieskutecz-
nych starań w  sprawie wy-
jaśnienia sytuacji uzdrowisk 
podejmowanych przez Sto-
warzyszenia Gmin Uzdro-
wiskowych, wójtowie, bur-
mistrzowie i prezydenci po-
stanowili osobiście spotkać 
się z  parlamentarzystami, 
aby omówić sytuację praw-
ną uzdrowisk. Omówiono 
zapisy ustawy traktującej 
o  uzdrowiskach. Burmistrz 
Muszyny Jana Golba i zara-
zem prezes stowarzyszenia 
szczególnie zwrócił uwagę 
na bardzo nieżyciowe i trud-
ne do spełnienia przepisy 
dotyczące hałasu oraz nie-
wykorzystania własnych ko-
palin – informuje Magdale-
na Jachim, rzecznik prasowy 
sopockiego magistratu.

Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu podkreślił nie-
życiowość i  restrykcyjność 
naszych przepisów w  po-
równaniu do innych krajów 
europejskich oraz niebez-
pieczeństwo dla gospodar-
czego rozwoju uzdrowisk 
na otwartym rynku europej-
skim wobec niepewności ich 
dalszego istnienia. 

– Prezydent podkreślił 
również szkodliwą antyre-
klamę spowodowaną całą tą 
sytuacją nie tylko w  Polsce, 
ale w  całej Europie. Pod-
kreślono potrzebę pilnego 
spotkania z  Ministerstwem 
Zdrowia w celu wyjaśnienia 
intencji ministerstwa wo-
bec 10 „zagrożonych” gmin 
uzdrowiskowych i  ewentu-
alnej rewizji obowiązują-
cych ustaw – dodaje Mag-
dalena Jachim.

(Gr)

z zawodowym doradcĄ

Bezpłatne konsultacje 
Po wakacyjnej przerwie chętni ponownie skorzystać mogą 

z bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, które odby-
wają się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie.

– Z konsultacji mogą skorzystać nie tylko mieszkańcy na-
szego miasta, ale również osoby z całego Trójmiasta czy po-
wiatu gdańskiego, zarówno bezrobotne oraz nieaktywne 
zawodowo, jak również osoby pracujące, które chciałyby się 
dokształcić lub przekwalifikować – informuje Agnieszka Nie-
dałtowska, rzecznik prasowy MOPS w Sopocie.

Spotkania z  doradcą zawodowym mogą pomóc osobom, 
które mają trudności w samodzielnym określaniu swoich po-
trzeb zawodowych, potrzebują wsparcia, porady co do zakre-
su swojej dalszej ścieżki zawodowej, kierunku kształcenia, 
zatrudnienia, przekwalifikowania się, czy ponownego zatrud-
nienia w przypadku utraty pracy. Doradca zawodowy pomoże 
również przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, napisać 
CV oraz list motywacyjny.

– Dyżury doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy będą się odbywały w drugi i czwarty piątek każdego 
miesiąca w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14 – do-
daje Agnieszka Niedałtowska.

Najbliższe konsultacje zaplanowano na 18 października,  
8 i 22 listopada, 6 i 20 grudnia. Zapisy prowadzone są telefo-
nicznie (tel. 58 551 17 10, w. 50).

(Gr)

snG informUJe

płuczą wodociągi
Do soboty, 19 października, prowadzone będzie okresowe 

płukanie sieci wodociągowej w Sopocie. Jak informuje Grażyna 
Pilarczyk, rzecznik prasowy Saur Neptun Gdańsk, płukanie 
będzie prowadzone w godzinach nocnych (22.00 – 6.00). 

– W związku z prowadzeniem prac na sieci mogą wystąpić 
okresowe rdzawe przebarwienia wody i spadki ciśnienia – 
dodaje Grażyna Pilarczyk.

Płukanie sieci wodociągowej rozpoczęło się na początku 
października. Prace na tzw. górnym tarasie rozpoczęto  
14 października, a w następnych dniach roboty prowadzone 
będą na ulicach:

– Bocznej, Konopnickiej, Wybickiego, Krótkiej, Kopernika, 
Andersa, Broniewskiego, Zamenhoffa, Orzeszkowej, 
Mickiewicza, Paderewskiego (15/16 października),

– Abrahama, Struga, Żeromskiego, Prusa, Tuwima, 
Sikorskiego, Moniuszki, 23-go Marca, Zacisze, Armii Krajowej, 
Okrężnej, Księżycowej, Słonecznej, Chodowieckiego, 
Malczewskiego, Sienkiewicza, Podgórnej, Kraszewskiego, 
Tatrzańskiej, Wejherowskiej (16/17 października),

– Obodrzyców, Kolberga, Cieszyńskiego, Małopolskiej, 
Kujawskiej, Kaszubskiej, Łowickiej, Mazowieckiej, Łużyckiej, 
Junaków (17/18 października),

– Al. Niepodległości – numery parzyste (18/19 października).

(kl)

wiecha JUŻ wisi

miliony na mieszkania 
komunalne
Na dachu powstającego budynku komunalnego przy ulicy 
Rzemieślniczej 36-38 w Sopocie zawisła wiecha,  
co w tradycji budowlanej oznacza, że świętowano zakoń-
czenie ważnego etapu inwestycji, czyli położenia ostat-
niego elementu konstrukcji dachu.

Przy ul. Rzemieślniczej 36-
38 w  Sopocie powstanie 10 
mieszkań, co kosztować bę-
dzie dokładnie 1573687,09 
zł. Wykonawcą jest przed-
siębiorstwo Ecozet z  Koście-
rzyny. Pierwsze mieszkania 
zostaną przekazane sopocia-
nom w  przyszłym roku. Do 
15 października konsultowa-
no projekt regulaminu wynaj-
mowania lokali mieszkalnych 
w  nowych budynkach komu-
nalnych w Sopocie. 

– Budowę rozpoczęliśmy 
wiosną tego roku, a  jej koniec 
przewidzieliśmy na kwiecień 
2014 roku. Jak na każdej bu-
dowie występują jakieś drobne 
problemy, ale wykonawca in-
westycji trzyma się harmono-
gramu robót. Chciałbym po-
wiedzieć jeszcze, że w tej chwili 
prowadzimy równolegle trzy 
inne budowy, gdzie powstanie 
w  sumie 50 mieszkań komu-
nalnych. Ich budowa nie pod-
lega żadnej dyskusji, ponieważ 
zapotrzebowanie na nie jest 
ogromne, szczególnie wśród 
młodych ludzi – mówi „Panora-
mie” Karol Gonera, kierownik 
Referatu Nadzoru Inwestor-
skiego Urzędu Miasta Sopot. 

Z  kolei Anna Dyksińska 
z  Biura Prasowego sopockie-
go magistratu przypomina, 
że rozstrzygnięto również 
przetarg na budowę trzeciego 
budynku komunalnego, z  24 
mieszkaniami przy Al. Nie-
podległości 640A (2 budynki 
po 12 mieszkań). Wykonawca 

– Starogardzkie Przedsiębior-
stwo Budowlane S-Bud S.A., 
za kwotę 3794300 zł prowadzi 
już roboty. 

– W  czerwcu rozstrzygnię-
ty został przetarg na realizację 
budynku komunalnego przy 
ulicy 3 Maja 18a. Za 2684488 
zł firma Bud-MED wybu-
duje budynek wielorodzinny, 
w  którym powstanie 16 no-
wych mieszkań komunalnych. 
Docelowo Sopot planuje reali-
zację 200 mieszkań. Budowa 
pierwszych 50 finansowana 
jest całkowicie z budżetu mia-
sta. Nie jest wykluczone, że 
w  niektórych, kolejnych loka-
lizacjach miasto będzie budo-
wać mieszkania na zasadach 
partnerstwa publiczno-pry-
watnego – informuje Anna 
Dyksińska.

Warto jednak zauważyć, że 
nie tylko budowa mieszkań 
komunalnych jest istotna. Po-
trzebne są, i to nie tylko w So-
pocie, lokale socjalne.

– W tej chwili kolejka ocze-
kujących na mieszkania so-
cjalne liczyć może około 100 
osób. Każdego roku w naszym 
budżecie przeznaczamy kilka 
milionów złotych na budowę 
lokali socjalnych oraz komu-
nalnych albo też na remonty 
starych mieszkań. W znacznie 
lepszej sytuacji są nasi sąsiedzi 
w  Gdańsku i  Gdyni, bowiem 
mają jeszcze miejsce na inwe-
stycje mieszkaniowe – mówi 
nam Jacek Karnowski, prezy-
dent Sopotu.

krzysztof lubański

>> Zawieszenia wiechy na budynku przy  
ul. Rzemieślniczej 36-38 w Sopocie dokonali  

Jacek Karnowski, prezydent miasta (w środku)  
i Karol Gonera, kierownik Referatu Nadzoru  

Inwestorskiego Urzędu Miasta Sopot (z lewej)
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stworzyć stałe forUm

smart metropolia
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, we współpracy 

z  Mieczysławem Strukiem, marszałkiem województwa po-
morskiego organizują kongres „Smart Metropolia”. Spotkanie 
odbędzie się w Gdańsku w dniach 21-22 listopada. 

Dyskusje podczas kongresu odbędą się w siedmiu panelach 
tematycznych: przestrzeń, mobilność, laboratorium innowa-
cji społecznej, zarządzanie, energia, turystyka. Ideą kongresu 
jest stworzenie stałego forum wymiany myśli i doświadczeń 
wszystkich odpowiedzialnych za jakość życia wspólnot sa-
morządowych w  gminach, powiatach, województwach, re-
gionach. Rozpoczęła się internetowa rejestracja chętnych do 
udziału w tym wydarzeniu. 

Więcej informacji na temat programu imprezy, prelegen-
tów, wydarzeń towarzyszących oraz rejestracji znaleźć można 
na stronie www.smartmetropolia.pl. 

(Gr)

Umowa podpisana

kolejne nowe 
tramwaje

 
Gdańsk jest prawdopodobnie jedynym miastem w Polsce, 

w którym na tak dużą skalę wymieniany jest tabor tramwajo-
wy. Do końca 2014 roku muszą się pojawić w naszym mieście 
kolejne nowe pojazdy. Odpowiednią umowę w sprawie zaku-
pów tramwajów podpisano podczas odbywających się pod ko-
niec września w EmberExpo kolejowych targów Trako.

Gdańsk, o  czym już wielokrotnie wspominaliśmy na na-
szych stronach, stawia na transport publiczny. Wymieniany 
jest tabor autobusowy, budowane nowe linie tramwajowe, 
a przy okazji kupowane są nowe pojazdy.

– Przetarg na dostawę 5 nowych, dwukierunkowych tram-
wajów dla Gdańska został rozstrzygnięty latem tego roku. 
Ocenie podlegały rozwiązania techniczne oraz cena. Przetarg 
wygrała bydgoska PESA. Do naszego miasta trafi 5 tramwa-
jów PESA Jazz 128 NG. Pojazdy będą w całości niskopodło-
gowe, a także dwukierunkowe, dzięki czemu mogą obsługi-
wać linie, które nie są zakończone klasyczną pętlą – informuje 
Michał Piotrowski z  gdańskiego magistratu. – W  każdym 
tramwaju zainstalowany zostanie monitoring oraz klimatyza-
cja w części pasażerskiej i w kabinach motorniczego. Maksy-
malna długość tramwaju to 32,5 m. Pojazdy mają pomieścić co 
najmniej 250 osób, w tym 28 na miejscach siedzących. 

Nowe pojazdy będą jeździć na wszystkich gdańskich li-
niach górnego tarasu, a więc na Chełm, Łostowice oraz Mo-
renę, gdzie budowana będzie nowa trasa. 

– Przetarg ZKM obejmował pojazdy wieloczłonowe z na-
pędem silnikami prądu przemiennego i  sterowaniem mi-
kroprocesorowym wraz ze specjalistycznym wyposażeniem 
obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploata-
cyjno-naprawczym, szkoleniem, dokumentacją techniczną 
i oprogramowaniem łącznie z  licencjami. Zakup tramwajów 
będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej 
– etap III b – dodaje Michał Piotrowski.

O budowie trasy na Morenę poinformujemy w jednym z ko-
lejnych wydań „Panoramy”.

(kl)

z myŚlĄ o bezdomnych

idzie zima i mrozy
Z każdą dobą dni, a w szcze-

gólności noce, stają się coraz 
zimniejsze, dlatego też nie po-
winniśmy być obojętni wobec 
osób potrzebujących pomo-
cy, które nie mają dachu nad 
głową. 

Każdego roku pomorscy 
policjanci odnotowują przy-
padki śmierci osób samotnych 
i bezdomnych. Ich przyczy-

ną jest najczęściej wyziębienie 
organizmu związane z niski-
mi temperaturami. Niektóre 
osoby przed zimnem szukają 
często schronienia w opuszczo-
nych budynkach na ogródkach 
działkowych. Policjanci przy-
pominają, że zimowe warunki 
pogodowe są także ogromnym 
zagrożeniem dla osób nietrzeź-
wych, które czasem zasypiają 

na ławkach w parku czy w mało 
uczęszczanych miejscach.

Aby ograniczyć tego typu 
sytuacje stróże prawa podejmu-
ją działania, które zmierzają do 
udzielania pomocy każdemu, a 
dzięki temu zapobiegają śmier-
ci niektórych osób. Policjanci 
już rozpoczęli kontrole miejsc, 
w których często przebywają 
bezdomni i starają się namówić 

ich do skorzystania z ogrze-
walni, noclegowni lub innych 
placówek, w których mogą 
spodziewać się pomocy. Poli-
cjanci proszą też o informacje 
dotyczące miejsc przebywania 
takich osób. Dzwonić można 
pod numery 997 lub 112.

(Gr)

apel do kierowców

już przygotowują się do zimy
Skończyło się lato i ciepłe dni, a nadchodzi czas deszczów i chłody. Niebawem 
spodziewać się będzie można opadów śniegu, dlatego nie próżnują pracownicy 
spółdzielni mieszkaniowych, którzy już teraz przygotowują się do zimy.

W budynkach Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Szadółki” se-
zon grzewczy rozpoczęto już 
w pierwszych dniach września. 

– Już wtedy dni były chłod-
ne, do tego padał deszcz. 
Chcemy, aby mieszkańcom 
żyło się komfortowo, dlatego 
tak wcześnie uruchomiliśmy 
ogrzewanie. Oczywiście każdy 
będzie z  niego korzystał we-
dług własnego uznania, co bę-
dzie uwzględnione w rocznym 
rozliczeniu sezonu grzewcze-
go – mówi Jan Kazimierczyk, 
wiceprezes SM „Szadółki”. 

Warto podkreślić, że spół-
dzielnia nie ma już praktycznie 
problemów z  występowaniem 
pleśni w mieszkaniach, co po-
kazuje, że lokatorzy wiedzą jak 
korzystać z  ogrzewania. Zda-
rzają się jednak wyjątki i doty-
czą one szczególnie mieszkań, 
które są wynajmowane. Ich 
lokatorzy nie dbają o  odpo-
wiednią wilgotność, przez co 
powstaje pleśń. Są to jednak 
bardzo sporadyczne przypadki.

– Poza tym do mieszkańców, 
którzy mają znaczące zadłuże-
nie wobec spółdzielni, wysłali-
śmy zawiadomienia, w których 
informowaliśmy, że w  przy-
padku braku uregulowania zo-
bowiązań w  opłatach eksplo-
atacyjnych odetniemy dopływ 
ciepła. Nie chodzi o  karanie, 
ale ograniczenie wzrostu za-
dłużenia. Za pobraną energię 
cieplną trzeba bieżąco płacić 
jego dostawcy tj. GPEC. Ta-
kie pisma otrzymały osoby, 
których zaległości przekracza-
ją 6 miesięczny wymiar opłat 
eksploatacyjnych – dodaje Lu-
dwik Nowacki, prezes SM 
„Szadółki”.

Podobnie jak w  latach po-
przednich, spółdzielnia podpi-
sała z  zewnętrzną firmą umo-
wę na oczyszczanie ze śniegu 

głównych ciągów komunika-
cyjnych na osiedlu. Chodniki 
oraz dojścia do klatek schodo-
wych odśnieżane będę przez 
pracowników spółdzielni. 

– Trzy lata temu kupiliśmy 
ciągnik, którym odśnieżamy 
chodniki, parking czy miejsca 
postojowe przed budynkami. 
Można powiedzieć, że koszt 
jego zakupu już się nam zwrócił 
– przyznaje Jan Kazimierczyk.

Każdej zimy odśnieżanie 
utrudniają kierowcy, którzy 
często parkują w  miejscach 
niedozwolonych – mimo, że 
są jeszcze wolne miejsca w hali 
garażowej przy ulicy Czę-
stochowskiej 1 i  na parkingu 
(przy wjeździe na osiedle). Do-
dać trzeba, że opłaty za miej-
sca postojowe w obu punktach 
ustalone są na poziomie kosz-
tów bez zysku. Każdego, kto 
posiada auto powinno być też 
stać na posiadanie miejsca par-
kingowego, którego koszt jest 
niewysoki.

– Non stop zastawiane są 
chodniki wzdłuż naszych bu-
dynków. W  tej sprawie kon-
sultowaliśmy się już ze Strażą 
Miejską, która podejmie od-
powiednie kroki, aby kierow-
cy stosowali się do przepisów 
Kodeksu Ruchu Drogowego. 
Wobec opornych wyciągane 
będą konsekwencje finansowe. 
Takich kierowców nie mamy 
zamiaru chronić przed karą. 
W niektórych, newralgicznych 
miejscach podczas zimy część 
chodników będzie ogrodzo-
na taśmą, aby nasi pracownicy 
mogli je odśnieżyć – informuje 
wiceprezes Kazimierczyk.

To jednak nie wszystko. Od 
tego roku spółdzielnia, a  do-
kładniej rzecz ujmując – jej 
polisa ubezpieczeniowa – nie 
będzie pokrywała kosztów 
związanych z  naprawą uszko-
dzeń samochodów spowodo-
wanych osunięciem się śniegu 
czy lodu z dachu. Zdarzały się 
bowiem przypadki, że niektó-

rzy kierowcy zostawiali swoje 
auta na wjazdach do garażu, 
zamiast wjechać do środka. 
Jak stanowczo mówią władze 
spółdzielni, w  takich miej-
scach parkowanie zimą aut jest 
zabronione. Miejscem postoju 
samochodu jest garaż, a  nie 
wjazd do niego.

– Już teraz apelujemy do 
mieszkańców, aby nie utrud-
niano nam odśnieżania chod-
ników, czy miejsc postojowych 
przed budynkami jak również 
usuwania nawisów z  dachu. 
Chcielibyśmy też, aby pozby-
wano się aut, które nie są już 
użytkowane, bo zajmują one 
niepotrzebnie miejsca posto-
jowe czy też tarasują dojazd 
służb ratowniczych do bu-
dynków.  Dotyczy to także 
kierowców, którzy codziennie 
korzystają ze swoich pojazdów 
– apeluje Ludwik Nowacki.

(lubek)

>> 

>> Po naszym mieście jeździ coraz więcej tram-
wajów wyprodukowanych w bydgoskiej Pesie
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wysoki standard Życia w sm „połUdnie”

zaplecze socjalne dopełnieniem kompleksu sportowego
Wielokrotnie na łamach „Panoramy” informowaliśmy o działaniach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, a przede 
wszystkim inwestycyjnych, które realizowane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” na Oruni. Tym razem 
spieszymy z nową, ciekawą – naszym zdaniem – wiadomością. Otóż spółdzielnia buduje zaplecze socjalne, które bę-
dzie uzupełnieniem istniejącego już kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Na terenie spółdzielni 
wybudowano już boisko ze 
sztuczną nawierzchnią, wcze-
śniej do dyspozycji mieszkań-
ców oddano korty tenisowe, 
a  ostatnim „dzieckiem” SM 
„Południe” jest siłownia na 
świeżym powietrzu. Wspo-
mnieć należy również o  cen-
trum sportowym przy ulicy 
Kurierów Armii Krajowej. 
Teraz, w  sąsiedztwie kortów 
tenisowych, budowane jest 
zaplecze socjalne. Korzystać 
z  niego będą mogli wszyscy, 
którzy będą grać albo ćwiczyć 
na sąsiednich obiektach. Bu-
dowa wystartowała na począt-
ku sierpnia, a jej koniec zapla-
nowano na maj 2014 roku.

– W  budynku znajdą się 
szatnie, toalety, prysznice 
i  pomieszczenia na sprzęt. 
Znajdzie się również miej-
sce na salę, w  której będą się 
mogli spotykać m.in. człon-
kowie naszego koła senio-
ra. Powierzchnia użytkowa 
obiektu to około 225 metrów 
kwadratowych. Jest to budy-
nek parterowy z  poddaszem 
użytkowym, na którym będzie 
sala do spotkań mieszkańców 
naszego osiedla – mówi Iwona 
Stolarska z  Działu Inwesty-
cyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”.

Prezes spółdzielni Sylwester 
Wysocki mówi, że budowa za-
plecza była konieczna.

– Aby obniżyć koszty eks-
ploatacji obiektu wykonano 
docieplenie ścian, zastosowano 
bardzo szczelne okna, a przede 
wszystkim zastosowano pom-
py ciepła. Z naszych obiektów 
korzystają zarówno młodsi, 

jak i starsi mieszkańcy osiedla, 
ale brakowało miejsca, w któ-
rym mogliby się przebrać albo 
wziąć prysznic – dodaje Syl-
wester Wysocki.

Nowy obiekt dostosowany 
będzie oczywiście do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Do-
dajmy, że z  boiska sportowe-
go korzystają również dzieci 
z osiedlowego przedszkola oraz 
uczniowie zaprzyjaźnionego 
Zespołu Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 6 
przy ulicy Emilii Hoene.

– Pięć razy w  tygodniu 
z  naszego boiska korzysta-
ją uczniowie zespołu szkół, 
a  przedszkolaki przychodzą 
tu dwa razy w tygodniu. Poza 
tym, w czterech grupach wie-
kowych prowadzę również za-
jęcia szkółki piłkarskiej. Ale 
to nie znaczy, że z  obiektów 
spółdzielni nie mogą korzy-
stać pozostali mieszkańcy na-
szego osiedla. Wszystko, co 
do tej pory wybudowaliśmy 
powstało z myślą o mieszkań-
cach naszej spółdzielni, któ-
rzy ze wszystkich obiektów 
sportowych i  rekreacyjnych 
korzystać mogą bezpłatnie – 
mówi Franciszek Wantuch, 
który w SM „Południe” odpo-
wiedzialny jest za organizację 
imprez sportowych, rekreacyj-
nych i kulturalnych.

Dodajmy, że SM „Połu-
dnie”, jako jedna z nielicznych 
w Trójmieście, prowadzi jesz-
cze inwestycje mieszkaniowe. 
Zakończono już prawie pierw-
szy z zespołu budynków wielo-
rodzinnych i  jednorodzinnych 
w zabudowie szeregowej, które 
do roku 2017 mają stanąć po-

między ulicami Dywizji Wo-
łyńskiej oraz Alojzego Bru-
skiego, na dawnej trasie „P-P”.

– Zabudowa wielorodzinna 
to 3-klatkowe budynki z win-
dami, wysokości 3,5 kondy-
gnacji. W  ofercie znajduje się 
188 lokali mieszkalnych o sze-
rokim wyborze metrażu, od 
31,1 m² do 72,7 m² powierzch-
ni użytkowej. Standard i  ja-
kość wykończenia budynków 
okażą się z  pewnością miłą 
niespodzianką dla naszych 
klientów. Jasna elewacja, szla-
chetne materiały wykończe-
niowe oraz duże przeszklenia 
nadają budynkom niepowta-
rzalny, zintegrowany z  oto-
czeniem charakter. Budynki 
posiadają eleganckie strefy 
wejścia, trzy windy obsługu-
jące wszystkie kondygnacje 
oraz wielostanowiskowe hale 
garażowe usytuowane na kon-
dygnacji podziemnej w  każ-
dym budynku – dodaje Iwona 
Stolarska.

Pierwszy budynek będzie 
oddany do użytku z  końcem 
tego roku. Chętni na następne 
już się zapisują.  

Obserwując działania in-
nych spółdzielni, należy po-
chylić głowę przed inwestycja-
mi Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”, która nie ograni-
cza się tylko do zarządzania 
zasobami mieszkaniowymi, 
ale również czyni starania, aby 
komfort życia stał tu na wyso-
kim poziomie, czego zazdro-
ścić mogą gdańszczanie z  in-
nych dzielnic.

krzysztof lubański
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przetarG na bUdowę lwiarni

Lwy pojawią się w gdańskim zoo
21 października otwar-

te mają być oferty firm, któ-
re zgłoszą się do przetargu, 
dzięki któremu poznamy wy-
konawcę lwiarni w  gdańskim 
zoo. Jeżeli procedury przetar-
gowe będą przebiegać spraw-
nie, to jeszcze w tym roku roz-
począć się ma budowa. 

Gdańskie zoo nie posiada 
w swojej bogatej kolekcji króla 
zwierząt, ale już niebawem ma 
się to zmienić. Przetarg, który 
ma wyłonić wykonawcę II eta-
pu budowy wybiegu dla lwów, 
powoli dobiega końca. Warto 
jednak dodać, że do pierwsze-

go konkursu nie przystąpiła 
żadna firma. Wszyscy jednak 
liczą, iż tym razem będzie ina-
czej i uda się w końcu znaleźć 
wykonawcę inwestycji.

Całość kompleksu zloka-
lizowana jest w  nowej części 
ogrodu na powierzchni 2 hek-
tarów. Będzie to największa 
tego typu budowla w polskich 
ogrodach zoologicznych i  jak 
mówi Michał Targowski, dy-
rektor Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego „Wybrzeże”, 
na pewno jedna z  najciekaw-
szych i  największych w  euro-
pejskich zoo.

– Lwy będą miały iście kró-
lewskie warunki. Ich pawilon 
będzie bardzo podobny do 
zrealizowanego już w  naszym 
zoo pawilonu żyraf, ale będzie 
od niego o połowę niższy. Na 
dachu pawilonu przewidujemy 
kompozycję roślinną, a  sam 
obiekt będzie udostępniony 
zwiedzającym przez cały rok 
tak, aby podziwiać te zwie-
rzęta w  okresie zimowym lub 
podczas niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych – 
dodaje Michał Targowski. 

Wewnątrz pawilonu nie 
przewiduje się krat i  klatek. 

Lwy będą widoczne na spe-
cjalnych półkach skalnych 
i będą oddzielone od publicz-
ności bezpieczną fosą. W  pa-
wilonie znajdą się też po-
mieszczenia dla małych kotów 
drapieżnych. Cały obiekt, ra-
zem z wybiegiem, będzie mo-
nitorowany. Dodajmy, że koszt 
inwestycji to ok. 4,5 mln zł, 
a  pieniądze na ten cel zostały 
już zabezpieczone w gdańskim 
budżecie.

(lubek)

>> Tak wyglądać będzie lwiarnia w gdańskim zoo

mUsisz tam być!

zapraszamy na sopockie targi seniora
W dniach 19 i 20 października odbędzie się w Sopocie czwarta już edycja Sopockich Targów Seniora. To jedyna pro-
fesjonalna impreza wystawiennicza o charakterze edukacyjno-kulturalnym dedykowana seniorom i ich rodzinom, 
która przyciąga tysiące mieszkańców całego Pomorza. Targi, które odbędą się w godz. 10.00 – 16.00 organizowane 
są w Hali 100-lecia przy ul. Goyki 7. Wstęp wolny.

Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie przypomina, 
że w ubiegłym roku podczas 
dwóch dni targi odwiedziło ok. 
4 tys. osób.

– Cieszę się, że Sopockie 
Targi Seniora stały się miej-
scem przyjaznym do wymiany 
doświadczeń, gdzie seniorzy, 
firmy, organizacje i instytucje 
mogą się spotkać, inspirować 
i wspólnie szukać pomysłów 
jak zapewnić seniorom dobrą 
jakość życia – dodaje Anna 
Jarosz. 

Marek Wojda, prezes Fun-
dacji Niezależni (współorga-
nizator targów) informuje, że 
na profesjonalnych stoiskach 
wystawienniczych propozycje 
produktów i usług przyjaznych 

seniorom zaprezentuje ponad 
60 wystawców. Będą to za-
równo firmy, jak i organizacje 
i instytucje działające na rzecz 
seniorów. 

– Na targach pojawią się za-
równo oferty dla osób mniej 
sprawnych ruchowo i niesa-
modzielnych, które wymagają 
wsparcia ze strony rodziny czy 
innych osób, np. sprzęty reha-
bilitacyjne, usługi wspierające 
– mówi Marek Wojda. 

Ważnym dopełnieniem tar-
gów jest bogaty program edu-
kacyjno-kulturalny, w którym 
nie zabraknie warsztatów, wy-
kładów, pokazów, bezpłatnych 
porad i badań profilaktycznych. 

– Organizatorzy zachęcają 
do zabrania wygodnego stro-
ju oraz obuwia, aby skorzystać 

z ciekawej oferty zajęć rucho-
wych. Ćwiczenia kręgosłupa, 
nauka tańca, warsztaty z samo-
obrony, gimnastyka umysłu czy 
śmiechoterapia, to tylko nie-
które propozycje. Uczestnicy 
warsztatów plastycznych będą 
mieli okazję poznać ciekawą 
technikę ozdabiania przed-
miotów – decoupage, a także 
samodzielnie wykonać biżu-
terię oraz nauczyć się układać 
bukiety. Na warsztatach infor-
matycznych będziemy przeko-
nywać seniorów, że komputer 
i internet nie są takie straszne 
– dodaje Marek Wojda. 

Na uczestników targów cze-
kają również ciekawe wykłady, 
porady i konsultacje zdrowotne 
m.in. z zakresu rehabilitacji, 
ortopedy, stomatologa, diete-

tyka o zdrowym odżywianiu; 
podologa, który podpowie jak 
dbać o stopy; badania wzroku 
i słuchu, gęstości kości, skóry, 
pomiar poziomu cukru, ciśnie-
nia oraz tkanki tłuszczowej, a 
także degustacje zdrowej żyw-
ności. Przed halą stanie oste-
obus, w którym za niewielką 
odpłatnością (15 zł) będzie 
można wykonać badanie den-
sytometryczne (gęstości kości) 
w kierunku osteoporozy, a tak-
że audiobus, w którym można 
będzie bezpłatnie wykonać ba-
danie słuchu. Panie będą mo-
gły nauczyć się samobadania 
piersi oraz skorzystać z porad 
stylistki i wizażystki.

(Gr)
>> Sopockie Targi Seniora cieszą się bardzo dużą 
popularnością i przyjeżdżają na nie mieszkańcy 

z różnych miejsc Pomorza
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lpp wciĄŻ się rozwiJa

inwestycja za 140 milionów złotych

wybiorą najładniejszą elewację

Jednym z ważniejszych wy-
darzeń gospodarczych w na-
szym rejonie jest rozpoczęta 
niedawno rozbudowa cen-
trum logistycznego w Pruszczu 
Gdańskim. Inwestycja, która 
kosztować będzie 140 mln zł, 
realizowana jest przez krajo-
wego potentata branży odzie-
żowej – LPP.

Stanisław Dreliszak, dy-
rektor Działu Logistyki LPP 
S.A. mówi, że to jedna z naj-
większych inwestycji w historii 
firmy oraz zdecydowanie naj-
większa z tegorocznych. 

– W związku z gwałtow-
nym rozwojem firmy, rozbu-
dowa naszego głównego ma-
gazynu była sprawą, która nie 
cierpiała zwłoki. Obecne 27 
tysięcy metrów kwadratowych 
powierzchni magazynu, przy 
takim dużym rozwoju firmy, 
okazuje się zbyt małe. Dzię-

ki inwestycji będziemy mie-
li jeszcze raz tyle nowej po-
wierzchni – mówi Stanisław 
Dreliszak. 

Zakończenie inwestycji 
przewidziano na kwiecień 
2014 roku, a cały projekt ma 
się zakończyć wiosną roku 
2015. Poza tym, około 12 
miesięcy zajmie montaż naj-
nowszych systemów magazy-
nowych, uruchomienie i testy. 
Dodajmy, że w centrum za-
trudnionych jest w tej chwi-
li 350 osób, a po rozbudowie 
LPP zatrudni jeszcze kolej-
nych 140 pracowników.

– LPP to jedna z najwięk-
szych firm, które zdecydowały 
się na inwestowanie w naszym 
mieście. Jest właścicielem naj-
bardziej znanych polskich 
marek odzieżowych, stąd 
też jej rozwój jest dla miasta 
tak samo ważny, jak kluczo-

we inwestycje samorządowe. 
Mam nadzieję, że wraz z dy-
namicznym rozwojem nasze-
go partnera, będzie też rosło 
jego zaangażowanie inwesty-
cyjne w mieście – mówi Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

Centrum LPP w Pruszczu 
Gdańskim obsługuje obecnie 
1300 salonów w 11 krajach.

– Mało kto wie, że firma 
obecna jest na stałe w naszym 
mieście od 2001 roku, kiedy 
to kupiła hale magazynowe 
przy ulicy Grunwaldzkiej 64. 
Do dziś funkcjonują tam mię-
dzy innymi magazyny, które 
obsługują sklep internetowy 
i markę Promo Stars – doda-
je Bartosz Gondek, rzecznik 
prasowy burmistrza miasta.

(Gr)

w pUli Jest 50 tysięcy

Do 3 lutego 2014 roku zgła-
szać się można do konkursu 
„Najładniejsza elewacja 2013 
roku” ogłoszonego przez pre-
zydenta Gdańska. W puli na-
gród znajduje się 50 tys. zł.

Konkurs skierowany jest do 
członków wspólnot mieszka-
niowych, którzy od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2013 roku, 
przeprowadzili remont lub 
modernizację elewacji budyn-
ku w  zakresie przynajmniej 
elewacji frontowej.

Do konkursu mogą być 
zgłaszane wyłącznie budynki: 
wybudowane przed 27 maja 
1990 roku, usytuowane zgod-

nie z  ustaleniami miejscowe-
go planu zagospodarowania 
terenu lub studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gdańska oraz stano-
wiące w całości własność osób 
fizycznych lub własność osób 
fizycznych oraz gminy. 

Z  udziału w  konkursie wy-
łączone są budynki stanowią-
ce własność osób prawnych, 
w  tym spółdzielni mieszka-
niowych oraz obiekty, których 
elewacje zostały wykonane 
z  wykorzystaniem dotacji ce-
lowej na prace przy obiektach 
zabytkowych znajdujących się 

w  granicach administracyj-
nych Gdańska, ale nie należą-
cych do miasta. 

Zgłoszenie należy składać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w  Gdańsku, ul. Nowe Ogro-
dy 8/12, w  zamkniętych ko-
pertach z  tytułem: Konkurs 
„Najładniejsza elewacja 2013 
roku”. Jego regulamin, nie-
zbędne oświadczenie i  karta 
zgłoszeniowa znajdują się na 
stronie internetowej gdańskie-
go magistratu.

(Gr)

>> Właściciele niektórych budynków w Gdańsku dbają o ich wygląd
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brak współpracy z samorzĄdem

połowa gdańszczan to mieszkańcy spółdzielni
Trwają działania polityków nad zmianami w ustawie o spółdzielniach. Zdaniem znawców tematu doprowadzić one 
mogą do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych. O działaniach wokół nich z Marianem Banackim, prezesem Pomor-
skiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych rozmawia Krzysztof Lubański.

– Jak w tej chwili wygląda-
ją działania polityków zmie-
rzające do zmian w ustawie 
dotyczącej m.in. spółdzielni 
mieszkaniowych?

– Pracuje nadzwyczajna ko-
misja sejmowa, która ma rozpa-
trzyć zgłoszone projekty. Moż-
na niestety powiedzieć, że jest 
ich zatrzęsienie i  każdy chce 
uszczęśliwiać na siłę spółdziel-
czość. W  sumie jest 8 projek-
tów, a część z nich się powtarza. 
Niektóre z  nich zmierzają do 
likwidacji spółdzielni miesz-
kaniowych i  tworzenia wspól-
not mieszkaniowych. Można 
oczywiście mówić, że w takim 
razie zarządzajcie nimi, ale 
co z  ludźmi i  co z  majątkiem 
wspólnym? Kto będzie nim za-
rządzał? Chcę przypomnieć, 
że wspólnoty mieszkaniowe 
nie biorą w  swoje zarządza-
nie dróg osiedlowych, placów 
zabaw, terenów zielonych czy 
domów kultury, czyli tego, co 
niesie koszty. Większość osób 
chce dalej mieszkać w zasobach 
spółdzielczych, a nie wspólno-
tach mieszkaniowych. Żyjemy 
przecież w  demokratycznym 
państwie i  to mieszkańcy po-
winni decydować co jest dla 
nich lepsze, a  nie dostosowy-
wać się do decyzji podjętych 
przez polityków w Warszawie. 
Na zebraniach nie mamy in-
formacji o tym, że mieszkańcy 

chcą odejść ze spółdzielni, dla-
tego zastanawiam się skąd po-
słowie wiedzą, że ludzie chcą 
wspólnot mieszkaniowych. 
Wystarczy przecież odpowied-
nia uchwała i  w  każdym bu-
dynku może powstać wspólno-
ta mieszkaniowa, ale o  takich 
przypadkach nic nie wiem. 

– A co się stało z Waszym 
obywatelskim projektem? 

– Został on niestety odrzu-
cony już podczas pierwszego 
czytania.

– W takim razie, do którego 
projektu poselskiego najbliżej 
jest spółdzielcom?

– W  odniesieniu do spół-
dzielni mieszkaniowych pro-
jekt SLD jest niemal identycz-
ny z  tym, który przygotowały 
spółdzielnie. Bliski jest nam 
też projekt Prawa spółdzielcze-
go PSL, który mówi o ogólnej 
ustawie o spółdzielczości, któ-
ra obowiązywała jeszcze przed 
2000 rokiem. Spółdzielnie 
mają stawać w obronie miesz-
kańców tych nieco mniej ma-
jętnych. Po to właśnie two-
rzono tego typu organizacje, 
żeby nawzajem sobie pomagać, 
a koszty eksploatacyjne często 
są dofinansowywane z  przy-
chodów otrzymywanych z na-
szej działalności gospodar-
czej. Wystarczy powiedzieć, 
że jeżeli w jednym budynku 3 
osoby przez pół roku nie będą 

płacić czynszu, to budynek 
„bankrutuje”, nie ma pienię-
dzy na regulowanie bieżących 
rachunków za ciepło czy wodę. 
Co wtedy? W  spółdzielni 
mamy dodatkowe środki wła-
śnie z  działalności gospodar-
czej, dzięki czemu zapobiega-
my takim sytuacjom. 

– Wspomniał Pan o dłuż-
nikach. Jak w tej chwili wy-
glądają zadłużenia miesz-
kańców wobec spółdzielni 
mieszkaniowych?

– Od jakiegoś czasu ob-
serwujemy, że zadłużenie to 
zaczyna rosnąć. Część osób 
nie ma pieniędzy na bieżące 
regulowanie czynszu. Są też 
i  tacy, których stać, ale i  tak 
nie regulują swoich zobowią-
zań. Z  nimi akurat sobie ra-
dzimy, bo sprawy kierujemy do 
sądu. Jednak z osobami, które 
zwyczajnie nie mają pienię-
dzy, nie wiemy co robić. Nie 
pomaga w  tym także obecne 
prawo, które umożliwia nam 
reakcję dopiero po 6 miesią-
cach, kiedy przy normalnej 
działalności gospodarczej wy-
starczy kilka dni spóźnić się 
z  uregulowaniem rachunku, 
aby wszczęto postępowanie. 
Prawo musi chronić nie tylko 
jednego mieszkańca budynku, 
ale wszystkich jego lokatorów, 
którzy partycypują w kosztach 
utrzymania obiektu. 

– Członkowie spółdzielni 
mieszkaniowych to ok. poło-
wa wszystkich mieszkańców 
Gdańska, dlatego ważna jest 
chyba współpraca z włodarza-
mi naszego miasta.

– Moim zdaniem spółdziel-
nie albo przynajmniej stowarzy-
szenie powinny być partnerem 
do rozmów z  lokalnym samo-
rządem. Aż się prosi współpra-
cować. Nasze problemy, które 

dotyczą połowy mieszkańców 
Gdańska, znamy od podszew-
ki. Spółdzielnie mają pienią-
dze z  funduszy remontowych 
i  przy finansowej pomocy mia-
sta i  funduszy unijnych można 
zrobić sporo rzeczy i rozwiązać 
wiele problemów. W  naszym 
mieście o  takiej współpracy 
niestety nie możemy mówić. 
A przykładem dla nas może być 
chociażby Elbląg albo Olsztyn. 

– Co trzeba zrobić, żeby tę 
sytuację poprawić?

– Usiąść i  rozmawiać. Ale 
niebawem rozpoczną się akcje 
przedwyborcze i  tym samym 
spółdzielnie mieszkaniowe za-
czną być dostrzegane. Chciał-
bym jednak, aby zainteresowa-
nie naszą działalnością nie do-
tyczyło li tylko wyborów.

– Dziękuję za rozmowę.
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zapraszamy na czat

o drogach rowerowych
W środę, 16 października, na stronie internetowej Miasta 

Gdańsk odbędzie się video czat poświęcony komunikacji pu-
blicznej i mobilności aktywnej. 

– Z internautami na żywo rozmawiać będą: Maciej Lisicki, 
zastępca prezydenta Gdańska, Remigiusz Kitliński, miejski 
oficer rowerowy oraz Sebastian Zomkowski, zastępca dyrek-
tora ZTM ds. przewozów. Na dyskusję zapraszamy od godz. 
10.00. Wcześniej czekamy na pytania od mieszkańców, któ-
re można przesyłać na adres czat@gdansk.gda.pl – informuje 
Michał Piotrowski z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku. 

Czat dostępny będzie pod adresem www.gdansk.pl/czat. 
Będzie go można również śledzić na serwisach społecznościo-
wych (m.in. na Facebooku). Całość spotkania zostanie też za-
rejestrowana i udostępniona na kanale Youtube Miasta Gdań-
ska www.youtube.com/gdanskpl.

(kl)

55 lat w GdańskU

Jubileusz  
Krystyny Łubieńskiej

Na Dużej Scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku uczczono 
jubileusz 55-lecia pracy Krystyny Łubieńskiej. 

– Nasza szanowna jubilatka otrzymała Nagrodę Specjalną 
marszałka województwa pomorskiego, Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdańska w dziedzinie kultury oraz listy gratulacyjne 
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prezydenta miasta 
Sopotu i Związku Artystów Scen Polskich – informuje Grze-
gorz Kwiatkowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.

Krystyna Łubieńska to jedna z  najznakomitszych aktorek 
gdańskiego teatru, która pojawiła się na jego scenie 1 paź-
dziernika 1958 roku. Aktorka, choć przyszła na świat w War-
szawie, już od 55 lat występuje w Teatrze Wybrzeże. 

– Zanim dołączyła do grona gdańskich artystów, przez kil-
ka lat pracowała w teatrach wrocławskich. Po dwuletniej pra-
cy na scenach dolnośląskich zyskała uznanie Zygmunta Hüb-
nera, który zaangażował ją do zyskującego wówczas ogólno-
polską sławę teatru w Gdańsku. Na scenie Teatru Wybrzeże 
pojawiła się po raz pierwszy jako Piękna Helena w sztuce Je-
ana Giraudoux „Wojny trojańskiej nie będzie”. Grała główne 
role w cieszących się wielkim powodzeniem spektaklach Boh-
dana Korzeniewskiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Golińskiego 
i samego Hübnera – dodaje Grzegorz Kwiatkowski.

Recenzenci chwalili jej sceniczną wyrazistość i zmysłowość, 
szlachetność stylu i kunszt słowa, błyskotliwość i uwodziciel-
skie esprit. Krystyna Łubieńska, kierując się słowami swojej 
mamy „bogato żyj”, uczestniczy w niemal wszystkich impre-
zach kulturalnych w  Trójmieście. Sama organizuje spotka-
nia poetyckie, promuje początkujących twórców, wciąga do 
współpracy swoich młodych scenicznych partnerów. Działa 
też społecznie, jest członkiem licznych stowarzyszeń i klubów 
zajmujących się działalnością charytatywną. 

(Gr)

>> Od 55 lat Krystyna Łubieńska związana jest 
z gdańskim Teatrem Wybrzeże
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Gdański piknik ekoloGiczny

kulturalny recykling na przymorzu
Z inicjatywy Polskiego Sto-

warzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Gdańsku, Partner-
stwa Przymorze oraz Domi-
nika Dobrowolskiego – ekolo-
ga i podróżnika, odbyła się na 
Przymorzu akcja ekologiczno-
-edukacyjna „Gdański piknik 
ekologiczny. Kulturalny recy-
kling na Przymorzu”.

– Dzięki ogromnemu za-
angażowaniu pracowników 
oraz osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną z Warsztatu 
Terapii Zajęciowej i Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy PSOUU Koło w Gdańsku 
udało się zorganizować pik-
nik. Na przybyłych mieszkań-
ców, którzy przynieśli surowce 
wtórne i elektrośmieci, czeka-
ły rośliny oraz bilety wstępu 
do instytucji kultury, sportu 
i rekreacji. Pogoda tego dnia 
sprzyjała, dzięki czemu już 
od samego początku impre-
zy ustawiła się kolejka osób 
chcących wymienić odpady na 
kulturalne wypady – informuje 
Krzysztof Skrzypski, koordy-
nator projektu.

Uczestnicy pikniku mie-
li także możliwość udziału 
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szkolna Gala sportU

najlepsi ze stypendiami i pucharami
Przez cały rok szkolny gdańska młodzież uczy się i przygotowuje do testów, 
sprawdzianów czy egzaminów końcowych. Niektórzy jednak swój wolny czas 
poświęcają sportowi. Tych, którzy osiągają najlepsze rezultaty nagrodził na 
specjalnej gali prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Uroczystość, którą zorgani-
zowano w  Szkole Podstawo-
wej nr 42 na Suchaninie, była 
okazją do wręczenia jednora-
zowych stypendiów dla najlep-
szych sportowców w  poprzed-
nim roku szkolnym. Tym razem 
wśród wyróżnionych znalazło 
się 403 zawodników z podsta-
wówek, gimnazjów oraz szkół 
średnich. Poza nagrodami in-
dywidualnymi, wyróżniono 
szkoły za współzawodnictwo 
sportowe oraz te placówki, 
które pomagały Gdańskiemu 
Ośrodkowi Kultury Fizycz-
nej w  organizacji zawodów. 
W  rywalizacji podstawówek 
na podium znalazły się: Szko-
ła Podstawowa nr 85, Szko-
ła Podstawowa nr 79, Szkoła 
Podstawowa nr 42. Rywaliza-
cję wśród gimnazjów wygrało 
Gimnazjum nr 3, przed Gim-
nazjum nr 33 i  Gimnazjum 
nr 16. W  grupie najstarszej 
nagrody przyznano z  podzia-
łem na dziewczęta i  chłop-
ców, a najlepsze miejsca zajęli: 
I  Liceum Ogólnokształcące, 
XIX Liceum Ogólnokształcące 

i XV Liceum Ogólnokształcą-
ce (dziewczęta) oraz I  Liceum 
Ogólnokształcące, Państwowe 
Szkoły Budownictwa i  Zespół 
Szkół Łączności (chłopcy).

Dodajmy, że sportową galę 
uświetniły pokazy grup ta-
necznych – wystąpił zespół 

Hip-Hop ze Szkoły Podsta-
wowej nr 8 (brązowe medalist-
ki tegorocznych Mistrzostw 
Świata w  kategorii formacji 
Hip Hop), Kinga Bąkow-
ska (srebrna medalistka Mi-
strzostw Europy do lat 12) 
i  Wiktoria Parkot (mistrzyni 

Europy w kategorii do lat 12) 
z  Akademii Fitness oraz ze-
spół Baltica, a  więc tegorocz-
ne mistrzynie Polski juniorów 
w  cheerledingu oraz zdobyw-
czynie Grand Prix Polski.

(Gr)

>> Przedstawiciele podstawówek z pucharami dla najlepszych w sportowej 
rywalizacji międzyszkolnej
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w warsztatach art-recyklin-
gu, a dla najmłodszych przy-
gotowana była terenowa gra 
planszowa. 

– Podczas imprezy odbyły 
się też warsztaty muzyczne, 
była kooperatywna zupa we-
getariańska, ciasto z buraków 
oraz kompot z owoców z eko-
logicznego gospodarstwa. Dla 
tych, którzy nie mogli usie-
dzieć w miejscu, przeprowa-

dzono zajęcia sportowe – do-
daje Krzysztof Skrzypski.

Organizatorzy pikniku 
dziękują za pomoc w przy-
gotowaniu imprezy wolonta-
riuszom z Gimnazjum nr 19 
na Przymorzu, Programo-
wi REKARTON, Fundacji 
ProKarton, Panta Sp. z o.o., 
Zakładowi Utylizacyjnemu 
z Gdańska oraz Instytutowi 
Kultury Miejskiej, Fundacji 

RECAL, Nadleśnictwu Kol-
budy, Zespołowi Perkusyjne-
mu Kipi Samba, Gdańskiej 
Kooperatywie Spożywczej, 
Gdańskiej Infrastrukturze 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej 
i wszystkim instytucjom kul-
tury, sportu i rekreacji, które 
przekazały bilety i zaproszenia 
na naszą akcję.

(kl)
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OFERTA
Administracja Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze” (ul. Opolska 3) po-
siada do wynajęcia lokal użytko-
wy przeznaczony na działalność 
biurową o  pow. 169,70 m2. Lokal 
składa się z  5 pokoi, sali konfe-
rencyjnej, kuchni, wc, przedpo-
koju oraz pomieszczenia piwnicz-
nego nadającego się na magazyn.  
Lokal usytuowany jest na parte-
rze – w  budynku po byłej hydro-
forni – przy ul. Chłopskiej 7. Wy-
posażony jest w  instalacje: elek-
tryczną, c.o., z.w. i kanalizacyjną.

Kontakt – tel. 58 556 39 64

problemy z nieleGalnym handlem

kupcy staną przed sądem
Mimo interwencji u wice-

prezydenta Gdańska i w Straży 
Miejskiej w dalszym ciągu pro-
wadzony jest nielegalny handel 
w sąsiedztwie Zielonego Ryn-
ku na Przymorzu. Władze Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze” mają związane 
ręce, bo nie ma silnych na tar-
gujących, którzy niszczą traw-
niki należące do spółdzielni.

O problemie pisaliśmy już 
w poprzednim wydaniu „Pa-
noramy”. Przypomnijmy, że 
nielegalny handel – odbywa-
jący się w dni targowe oraz w 
niedziele – prowadzony jest 
na trawnikach wzdłuż uli-
cy Krzywoustego, w stronę 
ul. Poznańskiej. Spółdzielnia 
próbowała interweniować u 
Macieja Lisickiego, wicepre-
zydenta Gdańska, ale bez żad-
nych efektów. Kupcy nic sobie 
nie robią ze Straży Miejskiej, 
czy interwencji przedstawi-
cieli spółdzielni – uważają, że 
wolno handlować, gdzie im się 
żywnie podoba. 

Niedawno do magistratu 
gdańskiego trafiło kolejne pi-
smo od spółdzielni, w którym 
czytamy:

„Zielony Rynek, jak również 
Gmina, chcą osiągać jak naj-
większe zyski z prowadzonej 
działalności, natomiast spół-
dzielnia nie chce z tego tytułu 
ponosić dodatkowych kosztów”.

Poza tym, władze spółdzielni 
zarzucają Straży Miejskiej, że 
ta działa opieszale albo jedy-
nie rozmawia z kupcami, na-
mawiając ich do opuszczenia 
trawników, co i tak nie przynosi 
żadnych skutków. Władze Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze” oczekują od Stra-
ży Miejskiej konkretnych dzia-
łań, które wyeliminują nielegal-
ny handel w sąsiedztwie Zielo-
nego Rynku. 

Dodajmy, że nie poprzestano 
jednak tylko na wysłaniu pisma 
do magistratu. Wystąpiono też 
do Policji i Straży Miejskiej o 
ustalenie personaliów osób nie-
legalnie handlujących na tere-

nie spółdzielni. Wszystko po 
to, aby wystąpić na drogę sądo-
wą o odszkodowania w związku 
z dewastacją terenów zielonych. 
Odpowiedzi na pismo jeszcze 

nie znamy, dlatego do tematu 
wrócimy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

krzysztof lubański

>> Nielegalny handel w sąsiedztwie Zielonego 
Rynku na Przymorzu wciąż ma się dobrze
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roboty remontowe idĄ pełnĄ parĄ

osiedla na przymorzu zyskują nowe, drugie życie
Przymorze to największa dzielnica w Gdańsku, gdzie większość budynków należy do Powszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”. Budynki nie są jak wiadomo pierwszej młodości, dlatego tak ważne są remonty, które nie 
kosztują mało. Patrząc na budynki przymorskiej spółdzielni trzeba jednak przyznać, że pieniądze nie są wyrzucane 
w błoto, a obiekty zyskują nowe życie.

Na terenie Administracji 
Osiedla nr 1 wszystkie budyn-
ki są już docieplone, a  teraz 
prowadzone są naprawy bal-
konów, daszków nad wejścia-
mi w  „morkach” czy elewacji 
i konstrukcji falowców.

nowe instalacJe  
elektryczne 

– Kontynuujemy wymianę 
stolarki okiennej na klatkach 
schodowych, żeby zminima-
lizować ubytki ciepła. Z kolei 
w falowcach prowadzimy, roz-
poczętą 3 lata temu, wymianę 
instalacji zimnej i ciepłej wody. 
Prace te ruszyły też w budyn-
ku przy ulicy Rzeczypospolitej 
1. Z kolei tam, gdzie jest naj-
większa awaryjność wprowa-
dzamy nowe wewnętrzne linie 
zasilania i  oświetlenie w  piw-
nicach – mówi Anna Bocian, 
zastępca kierownika Admini-
stracji Osiedla nr 1.

Projektując budynki, które 
były budowane kilkadziesiąt 
lat temu, nie przewidziano, że 
mieszkańcy będą dysponować 
tak bogatym sprzętem gospo-
darstwa domowego (roboty 
kuchenne, zmywarki, mikro-
falówki, suszarki, sprzęt rtv). 
Niektóre instalacje, szczegól-

nie w  okresie przedświątecz-
nym, są przesilane i występują 
awarie, dlatego też niezbęd-
ne są nowe wewnętrzne linie 
zasilania. 

– Wstawiane są także nowe 
drzwi na galeriach oraz w wej-
ściach do klatek schodowych 
w  dwóch budynkach 12-klat-
kowych. Natomiast przy dzie-
sięciu budynkach jest nowa 
kostka brukowa na chodni-

kach, a  dodatkowo wykonali-
śmy jeden ciąg pieszy na ulicy 
Opolskiej. Na naszym osiedlu 
mamy ok. 85 proc. nowych 
chodników. Budujemy oczy-
wiście nowe altany śmietni-
kowe, żeby można było wpro-
wadzić segregację odpadów. 
Tylko w tym roku pojawiło się 
5 nowych altan, ale być może 
pojawią się jeszcze kolejne – 
dodaje Anna Bocian.

falowiec z nowymi  
wodomierzami  

radiowymi
W tym roku na terenie Ad-

ministracji Osiedla nr 3 rów-
nież wykonano wiele prac 
remontowych, a  do najważ-
niejszych należało m.in. ma-
lowanie klatek schodowych 
w budynkach na Małym Przy-
morzu oraz elewacji (ul. Jagiel-
lońska 28 i 30).

– Wymienialiśmy poziomy 
zimnej i ciepłej wody oraz cyr-
kulacji ciepłej wody przy ulicy 
Chłopskiej 22 i 24, natomiast 
piony wykonywaliśmy w klat-
ce przy Jagiellońskiej 10 M. 
Zakończyliśmy wymianę in-
stalacji elektrycznych w  piw-
nicach. Ostatnie tego typu 
prace wykonane zostały w bu-
dynkach przy Jagiellońskiej 28 
i  Chłopskiej 22. We wszyst-
kich mieszkaniach falowca 
zamontowane zostały wodo-
mierze z  odczytem radiowym 
oraz wstawiono kolejną partię 

drzwi wejściowych na galerie 
– mówi Emir Mirosław Mu-
chla, zastępca kierownika ds. 
technicznych w  Administracji 
Osiedla nr 3.

Również tutaj, podobnie 
jak na innych osiedlach PSM 
„Przymorze”, zajmowano się 
remontowaniem chodników, 
a odnowione ciągi piesze moż-
na zauważyć chociażby przy 
ul. Chłopskiej 33, 35, 37 i 39.

mnieJsze Ubytki wody
Podobne prace remonto-

we prowadzone są w  budyn-
kach na terenie Administracji 

>> W tym roku wyremontowano ciąg pieszy przy ulicy Piastowskiej 66

>> Przy falowcach (ul. Obrońców Wybrzeża) zor-
ganizowano kilka nowych miejsc postojowych
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OGŁOSZENIE
Administracja Osiedla nr 4  

PSM „Przymorze” posiada do wydzierżawienia:

- Lokal o pow. 13 m2 usytuowany w piwnicy 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 4A (c.o.). 

- Lokal o pow. 61 m2 (c.o., zw, wc) usytuowany 
w pawilonie handlowo-usługowym na I piętrze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 2.

- Lokal o pow. 13 m2, (c.o., wc – wspólne na 
korytarzu) usytuowany w pawilonie handlo-
wo-usługowym na I piętrze przy ul. Obrońców 
Wybrzeża 12. 

Informacje udzielane są  
w Administracji Osiedla nr 4  

przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3  
w godz. 7.00 – 15.00  

lub tel. 58 553 04 13 wew. 41.

Ballady mistrza okudżawy

Osiedla nr 4, a  priorytetem 
jest wymiana instalacji wo-
dociągowej, łącznie z  monta-
żem wodomierzy z  odczytem 
radiowym. 

– Prace te zostały zakoń-
czone w 7 z 16 klatek falowca 
i  7 budynkach typu „morka”. 
Myślę, że roboty te na całym 
osiedlu uda się nam zakończyć 
w  ciągu 4 lat. Sukcesywnie 
wymieniane są też wewnętrz-
ne linie zasilania. Tam, gdzie 
jest to możliwe, organizuje-
my nowe zatoczki postojowe. 
Niewielkie możliwości jeszcze 
mamy i  dla przykładu kilka 
miejsc parkingowych udało 
się zorganizować przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 4A i 4B. 
W tym roku będziemy jeszcze 
modernizować układ drogowy 

przy ulicy Kołobrzeskiej 65, 
gdzie powstanie kilka dodat-
kowych miejsc postojowych. 
W  miarę możliwości finan-
sowych wykonujemy też za-
daszenia balkonów ostatniego 
piętra falowca – mówi Andrzej 
Narkiewicz, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 4.

Poza tym, podobnie jak 
w  innych administracjach, 
dofinansowana jest wymiana 
stolarki okiennej. W AO 4 na 
taką możliwość trzeba w  tej 
chwili czekać ok. 1,5 roku. 

Do niedawna duże straty 
przynosiły przymorskiej spół-
dzielni ubytki wody. Jednak 
od momentu wymiany insta-
lacji wodociągowej straty te 
zmniejszyły się z 11–12 do za-
ledwie 4–6 proc. Takie wyniki 

osiągnięto m.in. w  Admini-
stracji Osiedla nr 2. Tak duże 
oszczędności to efekt szczelnej 
instalacji, a poza tym odczyty 
wodomierzy prowadzone są 
drogą radiową w  tym samym 
momencie we wszystkich 
mieszkaniach i  na głównym 
liczniku poboru wody. 

mnieJszy koszt  
podGrzania wody

– Wymianę instalacji wo-
dociągowej wykonaliśmy już 
w falowcach przy Piastowskiej 
90A, B i  100. Roboty pozo-
stały do zrealizowania tylko 
w  klatkach Piastowska 90C 
i 90D, co ma być zakończone 
do początku grudnia. Dodać 
trzeba, że wprowadzony został 
jednostrefowy system dostar-
czania wody do mieszkania,  

co spowoduje obniżenie kosz-
tów jej podgrzewania. Dodać 
warto, że w  tym roku rozpo-
częliśmy także budowę no-
wych altan śmietnikowych 
– informuje Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 2.

Od kilku lat prowadzone 
są na terenie osiedla nr 2 mo-
dernizacje chodników oraz 
dróg pożarowych. W  tym 
roku udało się prace te wyko-
nać w  sąsiedztwie pawilonów 
handlowych przy ul. Dąbrow-
szczaków 7, 9, 11, gdzie zor-
ganizowano przy okazji do-
datkowe miejsca postojowe. 
Wyremontowano także ciąg 
pieszy przy ul. Piastowskiej 66 
i Piastowskiej 78, 80 oraz wy-

konano drobne renowacje te-
renu przy ul. Piastowskiej 94. 
Kolejne remonty chodników 
i  ciągi piesze przy falowcach 
od strony balkonów realizo-
wane będą w przyszłym roku. 
Systematycznie wymieniane 
są też wewnętrzne linie zasi-
lania. W  tym roku udało się 
zaś zakończyć montaż nowych 
przeszkleń klatek schodowych 
w obu falowcach.

– Wszystkie te roboty to 
z  jednej strony ogrom pracy 
i  staranność przygotowania 
ich  zakresu, ale też opraco-
wanie warunków budowy, 
przetargów na wybór wyko-
nawcy, bieżący nadzór w trak-
cie realizacji. Leży to po stro-
nie administracji osiedla przy 

akceptacji jej rady. Z  drugiej 
strony także podkreślić nale-
ży przychylność mieszkańców 
w  zrozumieniu uciążliwości, 
zwłaszcza w  bardzo trudnej 
wymianie pionów instalacji 
zimnej i ciepłej wody w falow-
cach. Tylko takie wzajemne 
współdziałanie jest warun-
kiem właściwego wykonania 
zaplanowanych prac remon-
towych zmierzających zawsze 
do poprawy funkcjonowania 
naszych mieszkań, budyn-
ków i  osiedla – podsumowu-
je Adam Kmieć, przewodni-
czący Rady Nadzorczej PSM 
„Przymorze”. 

krzysztof lubański
>> W budynku przy ulicy Opolskiej montowane są w tej chwili  

nowe drzwi wejściowe

>> Odnowiona elewacja budynku przy ulicy Jagiellońskiej 30
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„piastUŚ” dla młodych i starszych

Po wakacyjnej przerwie do 
swoich tradycyjnych zajęć po-
wrócono w osiedlowym klu-
bie „Piastuś” na Przymorzu. 
Niektóre imprezy, jak spo-
tkanie seniorów uświetnio-
ne artystycznym programem 
maluchów z zaprzyjaźnionego 
przedszkola „Fantazja” już za 
nami, ale niebawem spodzie-
wać się można kolejnych cie-
kawych wydarzeń.

– Staramy się docierać z na-
szymi wydarzeniami do każ-
dej grupy wiekowej i dlatego 
w tym miesiącu organizujemy 
imprezy skierowane do se-
niorów, młodzieży i najmłod-
szych. Raz w miesiącu odby-
wają się u nas spotkania Klu-
bu Rodzica „TIPI”. Najbliższe 
spotkanie odbędzie się 16 paź-
dziernika o godz. 10.00, nato-
miast kolejne zaplanowano na 
13 listopada o tej samej godzi-
nie – mówi Ewa Abramowska, 
kierownik klubu.

W sobotę, 19 października 
o godz. 17.00, dorośli miesz-

kańcy Gdańska mogą przyjść 
na koncert „Dopóki nam życie 
kręci się...”, podczas którego 
najpiękniejsze ballady mistrza 
Bułata Okudżawy zaśpiewa 
gdański bard Włodek Votka. 
Natomiast we wtorek 22 paź-
dziernika (godz. 11.45) zapla-
nowano dla dzieci przedsta-
wienie białostockiego Teatru 
Echo „Przygody niebieskiego 
smoka”.

Nie brakuje oczywiście za-
jęć stałych dla dzieci i mło-
dzieży oraz dorosłych. Starsi 
mogą uczestniczyć w zaję-
ciach: hapkido (poniedziałek 
i piątek, godz. 18.00), fitness 
(wtorki i środy, godz. 18.00 i 
19.00), tańca towarzyskiego 
(wtorek, godz. 18.00), gimna-
styki (poniedziałek i czwar-
tek, godz. 9.30), informatyki 
od podstaw (wtorek i piątek, 
godz. 11.00) oraz spotkaniach 
w kole seniora (piątek, godz. 
13.00) i Polskiego Związku 
Niewidomych (środa, godz. 
12.00). Z kolei dzieci mogą 

uczestniczyć w zajęciach: 
Klubu Malucha (poniedzia-
łek i piątek, godz. 11.00), 
plastycznych (środa i piątek, 
godz. 16.30), baletowych 
(środa, godz. 16.00), hapkido 
(poniedziałek i piątek, godz. 
17.00), czy świetlicowych 
(środa, godz. 17.00).

– Zainteresowanych dzia-

łalnością klubu zapraszamy do 
odwiedzenia naszej strony na 
Facebooku. Zamieszczamy na 
niej bieżące informacje i rela-
cje z naszych imprez. Zachę-
camy również do polubienia 
nas na facebookowej stronie – 
dodaje Ewa Abramowska. 

(Gr)

>> W klubie „Piastuś” często odbywają się  
przedstawienia teatralne dla dzieci
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dobry poczĄtek hokeistek

stoczniowiec straszy faworytówprzełajem po mistrzostwo
Osiem kolejek rozegrały już 

hokeistki gdańskiego Stocz-
niowca. Tak jak zapowiedzia-
no przed sezonem, zawod-
niczki mają w  tym sezonie 
walczyć o medal i jak pokazały 
w  pierwszych grach, nie były 
to słowa rzucane na wiatr.

W  tym sezonie zmienił się 
nieco system rozgrywek. Aby 
oszczędzić pieniądze klubów, 
postanowiono jednego week-
endu rozegrać dwa spotkania. 
Jest to też efekt mniejszej ligi, 
w  której gra teraz 6 drużyn 
w ekstralidze, a na jej zapleczu 
walczą 4 drużyny. Nie ozna-
cza to jednak, że w najwyższej 
klasie rozgrywkowej będzie 
mniej meczów niż w poprzed-
nim sezonie. Część zasadnicza 
składać się będzie z  czterech 
rund, a po niej najlepsze dru-
żyny zagrają już w  fazie play 
off o medale. 

– Bardzo dobrze w  naszym 
wykonaniu wypadło otwarcie 
sezonu w  Janowie, gdzie na-
sze dziewczyny sprawiły spo-
rą niespodziankę i zwyciężyły 

4:0. Drugie spotkanie prze-
graliśmy 2:6, co kolejny raz 
pokazało, że dwoma piątkami 
ciężko jest wygrywać mecze 
z  najlepszymi. W  tej chwili 
nasza kadra jest zbyt wąska, by 
skompletować trzy dobre piąt-
ki, ale sądzę, że niebawem cel 
ten osiągniemy – mówi „Pa-
noramie” Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik drużyny 
Stoczniowca.

W  3. i  4. kolejce gdańsz-
czanki podejmowały w Gdań-
sku zawodniczki z  Krynicy. 
W  pierwszym spotkaniu na-
sze hokeistki zwyciężyły 9:5, 
a  w  drugim 3:1. Ich gra nie 
była najlepsza, jednak liczy się 
wynik i  punkty. W  następnej 
kolejce Stoczniowiec podej-
mował Unię Oświęcim.

– „Unitki” aspirują do mi-
strzowskiego tytułu. My mie-
liśmy z kolei spore apetyty na 
odebranie im punktów. Nie-
stety, pierwszy mecz przegra-
liśmy 1:5, co nie odzwierciedla 
przebiegu spotkania. W  dru-
gim pojedynku dziewczy-

ny były o  krok od sprawienia 
sensacji. Przegrywaliśmy już 
0:3, ale udało się doprowa-
dzić do remisu. To gdańsz-
czanki były bliższe strzelenia 
kolejnego gola, ale jednak ry-
walki z  kontrataku wyszły na 
prowadzenie. Tuż przed koń-
cem spotkania, kiedy nasza 
drużyna wycofała bramkarkę, 
aby grać w przewadze, rywal-
ki przypieczętowały wygra-
ną – relacjonuje Włodzimierz 
Byczkowski.

W miniony weekend, już po 
zamknięciu tego wydania „Pa-
noramy”, Stoczniowiec wal-
czył o punkty w Tychach, po-
tem nasze zawodniczki czeka 
wyjazd do Oświęcimia (9 i 10 
listopada). Gdańszczanie będą 
mogli zobaczyć w  akcji hoke-
istki Stoczniowca dopiero 23 
i  24 listopada. Pierwsze spo-
tkanie o godz. 18.00, a drugie 
o godz. 11.00.

krzysztof lubański

po przepUstki do Gdyni

Lekkoatletyczne starty na 
otwartych stadionach już się 
powoli kończą. Na obiekcie 
Gdańskiego Ośrodka Kultury 
Fizycznej odbyły się finały Mi-
strzostw Gdańskich Igrzysk, 
Gimnazjady i Licealiady Mło-
dzieży Szkolnej w  Indywidu-
alnych Biegach Przełajowych. 
Wzięło w  nich udział ponad 
1100 młodych lekkoatletów 
z gdańskich szkół.

Pierwszych pięciu sportow-
ców z  każdej kategorii wie-
kowej zakwalifikowało się do 
finału wojewódzkiego, który 
odbędzie się 12 kwietnia 2014 
roku w Gdyni.

W  najmłodszej kategorii 
wiekowej zwyciężyła Martyna 
Sumisławska (Szkoła Podsta-
wowa nr 81), która wyprzedziła 
Olgę Zyskowską (SP 20) i Mo-
nikę Hajnus (SP 18) oraz Kali-
nę Wiśniewską (Gdańska Au-
tonomiczna Szkoła Podstawo-
wa) i Julię Włodarczyk (Szkoła 
Podstawowa im. św. Jana De 
La Salle). Wśród chłopców wy-
grał Oskar Maszota (SP 12). 

Na kolejnych miejscach uplaso-
wali się: Krystian Espresen (SP 
42), Filip Broda (SP 48), Jan 
Drobicki (SP 81) i Jakub Liza-
kowski (SP im. św. Jana De La 
Salle). 

Najlepszą biegaczką prze-
łajową wśród gimnazjalistek 
okazała się Agnieszka Skowy-
rska (Gimnazjum nr 28), a  za 
jej plecami na metę przybiegli: 
Barbara Werc (Gimnazjum nr 
33), Aleksandra Gałka (Gim-
nazjum Lingwista), Aleksan-
dra Lejman (Gimnazjum nr 29) 
oraz Dominika Jedynak (Gim-
nazjum nr 32). Mistrzem gim-
nazjalistów został natomiast 
Mateusz Gajos (Gimnazjum nr 
20), który w  pokonanym polu 
pozostawił: Dominika Gle-
bow (Gimnazjum nr 7), Macie-
ja Myszk (Gimnazjum nr 33), 
Daniela Dancewicza (Gimna-
zjum nr 3) i  Jakuba Modrzyń-
skiego (Gimnazjum nr 28).

W  najstarszej grupie biega-
czy, a  więc zawodników i  za-
wodniczek szkół średnich, 
przepustki na kwietniowe za-

wody do Gdyni wywalczyli: 
Łagownik (XV Liceum Ogól-
nokształcące), Gesek (IX LO), 
Szewczyk (XII LO), Migdał 
(V LO), Glander (XII LO) 
oraz Michalski (XII LO), 
Grabkowski (I  LO), Bojar-
ski (XII LO), Pankiewicz (III 
LO) i Zieńczuk (Zespół Szkół 
Energetycznych).

(Gr)

>> Młodzi gdańszczanie 
walczyli o mistrzostwo 

miasta w biegach 
przełajowych
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respect balticUm

międzynarodowy 
turniej 

W  ramach projektu „Respect Balticum” zorganizowano 
międzynarodowy turniej piłkarski, którego organizatorami 
byli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz Klub 
Sportowy Gedania 1922.

Do rywalizacji przystąpiło 16 zespołów, które rywalizowa-
ły w  trzech kategoriach. Wśród drużyn, poza naszymi eki-
pami, do zmagań przystąpiły reprezentacje z Litwy i Danii. 
W kategorii najmłodszych, a więc zawodników do lat 13 bez-
konkurencyjne okazały się drużyny z  Gdańska. Zwyciężyła 
Gedania 1922, która wyprzedziła UKS RG 2000 i  Lechię 
Gdańsk. Tuż za podium sklasyfikowano zespół Plunges Zio-
geliai. Z kolei wśród dziewcząt do lat 17 zwyciężyła drużyna 
Herfloge z Danii. Miejsca na podium zajęli jeszcze GOSRiT 
Luzino 2 i kolejna duńska ekipa – Himmelev. Również w ka-
tegorii mężczyzn U17 zwyciężyli Duńczycy – Roskilde Bu-
siness College 1. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano zaś 
Litwinów z Plunges Babrungas i drugą reprezentację duńskiej 
uczelni. Gospodarze – Gedania 1922 musiała zadowolić się 
4. miejscem.

Impreza miała nie tylko sportowy charakter, bowiem 
uczestnicy turnieju odwiedzili także Gdański Park Naukowo-
-Technologiczny, przeprowadzono również warsztaty o wza-
jemnym zrozumieniu, roli kibica, trenera, rodzica w codzien-
nym treningu.

(Gr)

>> Na międzynarodowym turnieju piłkarskimi umie-
jętnościami popisywali się młodzi adepci futbolu
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mtb bike toUr Gdańsk

kolarskie treningi dla wszystkich
220 zawodników z Pomorza wzięło udział w kolejnym wyścigu kolarskim z cyklu 
MTB Bike Tour Gdańsk. Tym razem amatorzy ścigania po górach rywalizowali 
w Matemblewie.

– Pierwsi wystartowa-
li najmłodsi adepci kolarstwa 
w wieku 6–9 lat, którzy do po-
konania mieli jedno okrąże-
nie, czyli trasę o długości 650 
metrów. Zwyciężyła Zuzanna 
Chylińska, natomiast wśród 
chłopców pierwszy na metę 
przyjechał Kacper Hoppa – 
informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy organiza-
torów – Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 
– W drugim wyścigu na star-
cie stanęli zawodnicy w wieku 
10–12 lat, którzy rywalizowali 
na dystansie niespełna trzech 
kilometrów. Tu najlepsi oka-
zali się Zuzanna Sęk oraz Igor 
Dąbrowski-Sadło.

W trzecim wyścigu na 4 pę-
tle liczące po 1400 metrów ru-
szyli zawodnicy ścigający się 
w kategorii 13–16 lat. Na naj-
wyższym stopniu podium sta-
nęła Zofia Rzeszutek z MLKS 
Baszta Bytów oraz jej klubowy 
kolega Tomasz Rzeszutek.

– Najwięcej emocji wzbu-
dziły dwa ostatnie wyścigi, 
rozegrane w  zupełnie nowej 
formule. Tym razem postawi-
liśmy przed kolarzami zada-
nie pokonania jak największej 
ilości pętli w czasie 90 minut. 
Do walki stanęły siły wete-
ranów oraz zawodników eli-
ty, w  sumie ponad 150 osób. 
Najwięcej kółek wypracowa-

ło czterech zawodników, więc 
o pozycji końcowej decydował 
czas przejazdu całego dystan-
su. Finisz był bardzo zacięty. 
Zwyciężył Bartosz Banach 
z Sante NSA Tour z wynikiem 
9 okrążeń i  czasem 1:36,49. 
Tuż za nim uplasował się An-
drzej Kaiser z Bytowa z wyni-
kiem 1:36:50. Trzeci triumfo-
wał kolega z drużyny Bartosza, 
Krzysztof Krzywy – 1:36,55 – 
dodaje Grzegorz Pawelec.

Wśród pań zwyciężyła 
Aleksandra Zabrocka z Baszty 

Bytów z 7 okrążeniami na kon-
cie i  łącznym czasem 1:29,35. 
2. miejsce przypadło Elżbiecie 
Wydrowskiej z Gdańska, a na 
najniższym stopniu podium 
znalazła się Bożena Lorkow-
ska z Gdańska.

– Korzystając z okazji, przy-
pominamy o otwartych trenin-
gach jesienno-zimowych, które 
organizujemy wspólnie z  Ba-
nachBrothers. Kolejne zajęcia 
już 20 października. Odbywać 
się one będą do końca 2013 
roku. Jest to kontynuacja akcji 

„Kolarskie Środy”. Kolarskie 
spotkania odbywać się będą 
w  każdą niedzielę o  godzinie 
11.00 na końcu ul. Abrahama 
w  Oliwie. Przejazdy prowa-
dzone będą na terenie Trój-
miejskiego Parku Krajobrazo-
wego. Treningi będą trwały do 
dwóch godzin. Należy pamię-
tać o ubiorze dostosowanym do 
warunków atmosferycznych, 
kasku oraz bidonie – przypo-
mina rzecznik MOSiR.

(kl)

>> Amatorzy kolarstwa górskiego ścigali się w kolejnej  
edycji MTB Bike Tour Gdańsk
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liGa i pUchar

Lech, a potem wisła 
Po klęsce w Łodzi (1:4 z Widzewem) zawodników Lechii 

czeka 19 października (sobota) jeszcze trudniejsze zadanie w 
lidze – zdobycie choćby punktu z Lechem Poznań. Początek 
sobotniego spotkania na PGE Arena o godz. 20.30. Trzy dni 
później, 22 października, Lechia zagra na wyjeździe z Wisłą 
w Krakowie, w meczu 1/8 Pucharu Polski. 

(Gr)

o pUchar prezesa

Bowlingowy turniej
Jeszcze tylko dziś, 15 października, zgłaszać się można do 

Turnieju Bowlingowego o Puchar Prezesa Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”, który rozgrywany będzie w Centrum 
Sportowym City Fitness przy ulicy Kurierów Armii Krajowej 
15 na Oruni. 

W turnieju będą rywalizować drużyny 4-osobowe, a za-
wodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Mecze rozgrywane 
będą w poniedziałki i wtorki w godz. 18.00 – 20.00 na dwóch 
torach w formule „każdy z każdym”. W czasie dwugodzinne-
go meczu odbędzie się rywalizacja na obu torach – przewi-
dziano także czas na rozgrzewkę (liczy się sumowany łączny 
wynik z dwóch kolejek). 

Organizatorami turnieju są Centrum Sportowe City Fit-
ness oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”. Chętne 
drużyny zgłaszać się mogą telefonicznie – 58 670 41 00 lub 
512 041 806 albo też osobiście w centrum. Tam też otrzymać 
można szczegółowe wiadomości na temat turnieju.

O wynikach turnieju będziemy informować na łamach 
„Panoramy”.

(lubek) 

piłkarski tUrnieJ 

Rozstaje znów 
zapraszają

Wszystkich młodych amatorów piłki nożnej zapraszamy  
19 października (sobota) na kolejny turniej, który organizo-
wany przez Gdańską Fundację Dobroczynności odbywa się 
na gdańskiej Zaspie.

– Zaczynaliśmy 9 lat temu na piaszczystych boiskach przy 
ulicy Burzyńskiego. Teraz gramy na nowoczesnych obiektach. 
Z każdym rokiem zainteresowanie turniejem było coraz więk-
sze. Wiosną w naszych zawodach uczestniczyło już 115 dru-
żyn – mówi „Panoramie” Andrzej Kowalczys, główny koordy-
nator futbolowej imprezy, w której grają drużyny amatorskie 
nie tylko z Gdańska, ale całego Trójmiasta.

Zapisy do sobotniego turnieju rozpoczną się o godz. 9.00 
na boisku przy Meissnera 9 na Zaspie. W zawodach mogą 
uczestniczyć 6-osobowe drużyny – również żeńskie. Rywa-
lizacja toczyć się będzie z podziałem na kategorie wiekowe 
(roczniki 2000 i młodsi, roczniki 1998 – 1999, roczniki 1995 
– 1997 oraz 1994 i starsi). Ekipom niepełnoletnim musi to-
warzyszyć dorosły opiekun. Pierwsze mecze turnieju zapla-
nowano na godz. 10.00. Więcej szczegółów otrzymać można 
telefonicznie (tel. 602 185 020). 

(lubek)

>> Młodzi zawodnicy bardzo chętnie uczest-
niczą w turniejach organizowanych na Zaspie
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Gokf ze złotem

smocze mistrzostwa
Za nami Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Wyści-

gach Smoczych Łodzi, w których złoty medal wywalczyła za-
łoga Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. 

W mistrzowskim zespole, którego trenerem jest Grze-
gorz Kwiatkowski, popłynęli: Katarzyna Żukowska (bęben), 
Krzysztof Dzwonkowski (ster), Michał Drzewiecki, Karol 
Schielmann, Bartosz Reichel, Justyna Jarosz, Mariusz Karaś, 
Maksymilian Będzmirowski, Magda Oskroba, Kamil Ziół-
kowski, Paweł Dratwa, Łukasz Jobczyk, Marcin Osowski, 
Kamil Drewek, Patryk Prabucki, Dominik Obczyński, Łu-
kasz Pawłowski, Kamil Starzomski, Jakub Tuszkowski, Sara 
Wyrzykowska, Ksawery Hajdamowicz i Grzegorz Tubek.

Dodajmy, że na 2. miejscu zawody ukończyła druży-
na MRKS Gdańsk, która mistrzowski tytuł przegrała o 3 
sekundy.

(Gr)

słaba sprzedaŻ biletów

nie będzie gali mma
Nie odbędzie się w Ergo Arenie zaplanowana na 26 paź-

dziernika gala MMA Attack. Jak informują organizatorzy 
imprezy (MMA Attack Team), powodem odwołania gali 
w Trójmieście są problemy spowodowane wycofaniem się 
dwóch głównych sponsorów, bez których wsparcia nie uda się 
domknąć budżetu. 

– Nie bez znaczenia jest także słaba sprzedaż biletów, która 
utwierdziła nas w przekonaniu, że polskie MMA nie jest go-
towe na dużą galę z czysto sportową kartą walk. Za zaistniałą 
sytuację pragniemy przeprosić tych fanów, którzy kupili bilety 
na galę. Oczywiście, otrzymają oni zwrot poniesionych kosz-
tów. Zawodnicy również otrzymają rekompensatę za przygo-
towania. Mamy nadzieję, że jak największa część z nich otrzy-
ma szanse od innych organizacji, a my zobaczymy ich w akcji 
w przyszłości – informują organizatorzy gali.

Zwrotu biletów w miejscu zakupu można dokonać za oka-
zaniem paragonu. W przypadku nabycia biletu drogą inter-
netową należy go odesłać razem z paragonem i wypełnionym 
formularzem zwrotu dostępnym na stronie www.eventim.
pl. W przypadku zgubienia paragonu trzeba załączyć wy-
pełnione oświadczenie, które znajduje się na tej samej stronie  
www. Bilety odesłać należy na adres: EVENTIM Sp. z o.o. 
al. Jerozolimskie 25, 00-508 Warszawa. 

W razie wątpliwości można kontaktować się z biurem orga-
nizatorów (biuro@mma-attack.net).

(kl)
>> Mistrzowie smoczych łodzi
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piĄty sezon JUŻ za nami

Finał na stadionie Leśnym
Na Stadionie Leśnym w Sopocie odbył się finał młodzieżowego programu 
szkolenia lekkoatletycznego Energa Athletic Cup, który realizowany jest już 
od pięciu sezonów.

– Eksplozja talentu Pauliny 
Borys w  skoku wzwyż, obja-
wienie pełni możliwości dys-
kobolki Izabeli Mularczyk, 
a  także, pochodzącego z Kol-
bud, Mateusza Słowika – to 
najważniejsze sportowe ak-
centy piątego sezonu progra-
mu szkolenia lekkoatletycz-
nego młodzieży – podsumo-
wuje w  jednym zdaniu Paweł 
Rogalski z  Sopockiego Klubu 
Lekkoatletycznego.

Finał tego sezonu rozegra-
no w  dwóch kategoriach wie-
kowych z podziałem na szko-
ły podstawowe (klas IV–VI) 
i  gimnazja. Co ciekawe, pod-
czas imprezy niektórzy za-
wodnicy próbowali swoich sił 
w  innych konkurencjach niż 
tych, w  których dotychczas 
startowali i  przyzwyczaili nas 
do sukcesów. Dla przykładu 
wicemistrzyni kraju w  rzucie 
dyskiem, Izabela Mularczyk, 
sprawdziła się skoku w  dal 
i biegu na 100 m. 

– Podczas finału najbar-
dziej wartościowy rezultat 
padł w  sprincie. Zwyciężczy-
ni, Julia Okuń, finiszowała 
z  czasem 12.9, ustanawiając 
nowy rekord życiowy. Poza 
tym trzecia w kraju chodziar-
ka, Zuzanna Czaja, tym ra-
zem pokazała plecy rywalkom 

w biegu na 600m, drugą z nich 
wyprzedzając aż o 11 sekund. 
W  konkursie pchnięcia kulą 
suwerena Kordiana Pstronga 
„postraszył” Rafał Rendaszka 
– nominalnie dyskobol – do-
daje Paweł Rogalski.

Zmagania młodych lek-
koatletów oglądali również 
przedstawiciele koszykówki, 
a  wśród nich jeden z  najlep-
szych byłych zawodników Pol-
ski Tomasz Jankowski, które-
go córka Maja zajęła 2. miejsce 

w  skoku wzwyż wśród rówie-
śniczek z „podstawówek”. To-
masz Jankowski przyznał, że 
grzechem byłoby nie korzystać 
z dobrodziejstwa pięknie poło-
żonego obiektu, jeśli mieszka 
się w jego sąsiedztwie. 

– Punktację drużynową 
wygrała Osieczna–Szlach-
ta przed Karsinem. Co roku, 
najbardziej aktywne ośrod-
ki doposażane są przez nasz 
klub w  sprzęt lekkoatletycz-
ny. Najmniej zaangażowanych 

zastępują nowi. W  2013 roku 
w  miejsce Kiełpina „wskoczy-
ła” Kaliska. W  sumie rywali-
zowano w  dwudziestu jeden 
konkurencjach. W  ramach 
programu zorganizowano tak-
że współzawodnictwo w  So-
pockiej Lidze Lekkoatletycz-
nej, do której zgłosiły się trzy 
reprezentacje – mówi Paweł 
Rogalski. 

(lubek)

>> Na Stadionie Leśnym rywalizowali młodzi lekkoatleci objęci  
programem Energa Athletic Cup
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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

odwiedzili kraków i zakopane

promują mistrzostwa świata
Wielkimi krokami zbliżają się lutowe Halowe Mistrzostwa Świata w Lekko-
atletyce, które odbędą się w Ergo Arenie. Żadnego dnia nie tracą organizato-
rzy, którzy wykorzystują każdą nadarzającą się okazję do promocji przyszło-
rocznej imprezy.

W dniach 10-11 październi-
ka w Krakowie oraz Zakopa-
nem miasto Sopot organizo-
wało promocję Halowych Mi-
strzostw Świata w Lekkoatle-
tyce. Nie była to jedyna akcja 
promocyjna, bowiem podobne 
odbyły się już w Szwecji i To-
runiu oraz na sopockim molo.

W Krakowie Miasteczko 
Lekkoatletyczne można było 
znaleźć na Placu Szczepań-
skim, gdzie odbywały się za-
wody międzyszkolne w biegu 
płotkarskim na dystansie 15 
m na czas, w których uczestni-
czyły drużyny reprezentujące 
szkoły podstawowe oraz gim-
nazja. Zespoły, które uzyskały 
najlepszy czas w danej katego-
rii, mają szansę wygrać medale 
oraz vouchery na Halowe Mi-
strzostwa Polski w Lekkoatle-
tyce. Odbędą się one w Ergo 

Arenie w dniach 22-23 lutego 
2014 roku.

Po zakończeniu zawodów, 
każdy z odwiedzających mógł 
spróbować swoich sił w biegu 
przez płotki na dystansie 15 
metrów oraz obejrzeć sprzęty 
sportowe używane w lekko-
atletyce. Podobna akcja odby-
ła się w Zakopanem na Dolnej 
Równi Krupowej, gdzie rów-
nież odbyły się zawody mię-
dzyszkolne, po których Mia-
steczko Lekkoatletyczne prze-
niesiono na Krupówki.

Organizowana przez miasto 
Sopot akcja promocyjna ma na 
celu przybliżenie uczestnikom 
konkurencji lekkoatletycznych 
oraz poinformowanie o przy-
szłorocznej imprezie.

(Gr)
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>> Mimo deszczu, promowano w Toruniu lutowe 
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce

Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
posiada na sprzedaż mieszkania w budynkach Południowego Stoku 

zgodnie z nazwą inwestycji domy powstają na łagodnym zboczu 
między ulicami Powstańców Warszawskich, Bądkowskiego i Zagórną. 

Miejsce jest dobrze skomunikowane z centrum Gdańska, a osiedle 
wbudowane zostało w dzielnicę z rozbudowaną infrastrukturą.

Teren osiedla nie zostanie ogrodzony. W ramach inwestycji zaplanowano 
również powstanie miejsc rekreacji dla mieszkańców.

W ramach inwestycji powstało sześć jednoklatkowych budynków 
wielorodzinnych z windami - w każdym z nich po 20 mieszkań. Są to 

lokale jedno lub dwupoziomowe. Każdy z budynków ma cztery 
kondygnacje mieszkalne oraz podziemną halę 

garażową na 9 aut i komórki lokatorskie. 
Na terenie znajdują się również miejsca postojowe w cenie mieszkań.

Informacje o budynkach

Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa
80-138 Gdańsk, ul. Kartuska 149 Telefon: +48 58 302 96 19, +48 58 302 07 13 www.patronacka.gda.pl

 
Cena całości:        251 453 - 480 146 zł
Cena za mkw.:      od 3 911 - 5 090 zł
Metraż:            51,40 - 116,65 mkw.
Liczba pokoi:          2 - 4 pok.
Piętra:             parter..3
Termin oddania:Termin oddania: rok 2013
Typ oferty:     mieszkanie

Opis wykończeń: Stan deweloperski.

Opis płatności: 
I - 40%-50% - w ciągu 7 dni 
od podpisania umowy
II-VII - po 10% co dwa miesiące


