
Mistrzostwa we freestyle  
Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie 
odbędą się w Ergo Arenie 22 marca 2014 roku. 
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Benefis oruńskieGo BurMistrza
Przyjaciele, władze Gdańska pożegnali odcho-
dzącego na emeryturę Aleksandra Naguckiego, 
dyrektora „oruńskiej politechniki”.

zaGłosuj na Gdańsk luB sopot
Wystartował „Plebiscyt Miast” – coroczny 
konkurs na najpiękniejsze iluminacje świą-
teczne w ramach akcji „Świeć się z Energą”. 

przyGotowani na nadejście ziMy 
Zima nie daje nam o sobie zapomnieć i coraz 
głośniej puka do naszego miasta. 
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powstanie centrum handlowe 

>> Wstępna wizualizacja centrum handlowego, które ma zostać otwarte już w listopadzie 2014 roku

nowe, nowoczesne oBlicze chełMu
Od niedawna Chełm zmienia swoje oblicze. Nie ma to być jedynie 
sypialnia, a tętniąca życiem dzielnica. Jej wizerunek na pewno 
zmieni ekskluzywne centrum handlowe, które w przyszłym roku 
powstanie w sąsiedztwie ulic Cieszyńskiego i Witosa. 

Powstanie market spożywczy sa-
lonik prasowy, drogeria, apteka, 
przedszkole, cukiernia, ogródek 
jordanowski dla dzieci, fitness 
klub i sieciowa restauracja.
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>>Fanów Lechii Gdańsk nie brakuje nawet w Przedszkolu nr 23 „Bursztynek” w Nowym Porcie

liMeryki
Raz Kosmita  

z odległej planety,
wylądował w pobliżu 

Ornety,
fakt pozornie to błahy,
lecz był ubaw po pachy,

bo chciał wstąpić do PiS-u 
– ten kretyn…

Pewien rolnik 
ze wsi Koniec Świata,

po obrządku zwykł 
w gałę haratać.

Baba wie, co to gała,
też by chętnie pograła,

lecz nie może, 
bo ma swoje lata.
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bogdan malach

woŚp
zaśpiewają 
aktorzy

Z  okazji  22.  Finału  Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej  Pomocy 
zapraszamy na koncert „Śpiewa-
jący aktorzy”, który odbędzie się 
oczywiście w niedzielę, 12 stycz-
nia,  o  godzinie  12.00  na  Scenie 
Kameralnej w Sopocie.
Jak już wiedzą nasi Czytelnicy, 

celem  tegorocznej  orkiestry  jest 
zakup  specjalistycznego  sprzętu 
dla  dziecięcej  medycyny  ratun-
kowej i godnej opieki medycznej 
seniorów. 
– Aktorzy wszystkich trójmiej-

skich  scen  teatralnych  w  autor-
skiej  interpretacji  zaprezentują 
znane utwory z polskich filmów. 
Na  scenie  pojawią  się  również 
tancerze,  dzieci  i  chór  żeński. 
Muzyczną oprawę zapewnią mu-
zycy pod kierownictwem Ignace-
go  Jana Wiśniewskiego,  a  także 
Piotr Mania, Marek Richter, An-
drzej Żylis, Marcin Kulwas z ze-
społami  –  informuje  Grzegorz 
Kwiatkowski,  rzecznik  prasowy 
Teatru Wybrzeże. – Koncert  ilu-
strowany  będzie  muzycznymi 
fragmentami  najbardziej  roz-
poznawalnych  filmów  polskiej 
kinematografii.  Jak  co  roku,  od-
będą się licytacje, losowanie fan-
tów, niespodzianki.
Organizatorami  koncertu  są: 

Teatr  Wybrzeże  oraz  Fundacja 
Pomysłodalnia.

(gr)

• 2 – 20 grudnia, wielka fabryka Świętego mikołaja, 
gdański park naukowo-technologiczny, gdańsk, ul. 
3 lipy 3

• 14 grudnia (sobota), zakopower kolędowo, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 14 grudnia (sobota), mecz koszykówki trefl sopot – 
Śląsk wrocław, godz. 18.00, ergo arena

• 15 grudnia (niedziela), spektakl „Jezioro łabędzie”, 
godz. 19.00, gdynia arena, ul. kazimierza górskiego 8

• 17 grudnia (wtorek), mecz ligi mistrzyń atom trefl 
sopot – dinamo bukareszt, godz. 20.30, ergo arena

• 21 grudnia (sobota), koncert harlem gospel choir, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 5 – 23 grudnia, Jarmark bożonarodzeniowy, gdańsk, 
targ węglowy

• 9 – 15 grudnia (poniedziałek – niedziela), festiwal 
acuts humanus (muzyka dawna), dwór artusa, długi 
targ 43/44, centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50, 
kościół św. Jakuba, ul. łagiewniki 63

• 29 grudnia (niedziela), spektakl „baśń zimowa”, godz. 
12.30, miasto aniołów, gdańsk, ul. chmielna 26

• 31 grudnia (wtorek), sylwester z polsatem w gdyni, 
skwer kościuszki

• 31 grudnia (wtorek), rewia polonia, godz. 18.00, te-
atr muzyczny w gdyni, pl. grunwaldzki 1 

• 1 stycznia (środa), noworoczna gala tenorów, godz. 
18.00, filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

• 12 stycznia (niedziela), wielka orkiestra Świątecznej 
pomocy

• 18 – 19 stycznia (sobota – niedziela), Xi targi Ślubne, 
hala awfis w gdańsku, ul. kazimierza górskiego 1

• 16 – 19 stycznia (czwartek – niedziela), dni mu-
zyki rockowej, klub Żak, gdańsk, al. grunwaldzka 
195/197

• 19 stycznia (niedziela), mecz trefl sopot – anvil wło-
cławek, godz. 18.00, ergo arena

• 24 stycznia (piątek) recital „nie jesteś sama – pio-
senki agnieszki osieckiej”, godz. 19.30, filharmonia 
bałtycka, ul. ołowianka 1

• 28 stycznia (wtorek), stend-up bez cenzury, godz. 
19.00, parlament, ul. Św. ducha 2

• 2 lutego (niedziela), karnawałowa gala wielka disco 
polo – kiedyś i dziś – pomorze się bawi, godz. 17.00, 
gdynia arena, ul. kazimierza górskiego 8

• 7 – 9 marca 2014, halowe mistrzostwa Świata w lek-
koatletyce, hala ergo arena

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

na sygnale

NASZA KRZYŻÓWKA  12 

 1→ 
WIELOCZYN 
NOŚCIOWY 
ROBOT KU- 
CHENNY 

1↓ 
SZARÓWKA, 
ZMIERZCH 

2 
WYSYŁANY 
W 
KOPERCIE 

3 
DĄŻY DO 
WŁADZY, 
KARIERO- 
WICZ 

4 
ZROBI CI 
TOREBKĘ 
I PASEK 

5 
ZMOWA 

6 
WOKÓŁ 
OBRAZU 

7 
WŁOSKA 
STACJA 
RTV 

 
8 
LIST 
„ŻYCZLI- 
WEGO” 

9 
DAWNIEJ 
PORWANIE, 
UPROWA- 
DZENIE 

10→ 
NARADA 
KILKU 
LEKARZY 

10↓ 
PRZEŁOŻO- 
NA KLASZ- 
TORU ŻEŃ- 
SKIEGO 

11 
UBYTEK, 
ZANIK 

12 
WOJSKO- 
WY 
POJAZD 

13 
BOGINI 
OGNISKA 
DOMO- 
WEGO 

14 
SYN APOL- 
LINA I 
KREUZY 

15 
RYSUNEK 
SŁOWAMI 

16→ 
JULIA…, 
POSŁANKA 
PARTII PO 

1→ 
↓ 

 2 3 4 5  6 

16↓ 
OKRES 
WSTRZE- 
MIĘŹLIWO- 
ŚCI 

17 
PRZEJAW 
AGRESJI, 
NAPAŚĆ 

7 8  9     

18 
POETYCKO 
O 
PIOSENCE 

10→ 
↓ 

      11  

19 
CHIŃSKA 
GRA Z 
PIONKAMI 

12    13     

20 
TŁO 
JASNEGO 
KOLORU 

14 15  16→ 
↓ 

    17 

21 
PASOŻYT 
PODSKÓR- 
NY CZŁO- 
WIEKA 

 18        

22 
ZAŁOŻY- 
CIEL KRA- 
KOWA 
 
 

19    20     

21      22    

Litery z oznaczonych kratek czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

1/melakser, 7/RAI, 9/rapt, 10/konsylium, 12/skot, 13/Westa, 14/Ion, 16/Pitera, 18/piosnka, 
19/nim, 20/tinta, 21/riszta, 22/Krak, 

PIONOWO 

1/mrok, 2/list, 3/arywista, 4/kaletnik, 5/spisek, 6/rama, 8/anonim, 10/ksieni, 11/utrata, 15/opis, 
16/post, 17/atak,  

HASŁO:  SYLWESTER 
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zabił psa  
przy dzieciach

Nie od  dziś wiadomo,  że  człowiek  traci  rozum po  al-
koholu. Do tego brak jakiejkolwiek wrażliwości może do-
prowadzić do nieszczęścia. Tym razem ofiarą bestialskiego 
postępowania został szczeniak, którego zabił 22-latek.

W  jednym  z  mieszkań  na  Oruni  pokłóciło  się  młode 
małżeństwo.  Powodem  był  5-tygodniowy  szczeniak. 
Mężczyzna  nie  chciał  mieć  psa  w  domu  i  wyrzucił  go 
przez okno. Za wygraną nie dawała żona, która wróciła do 
mieszkania z psem. To jeszcze bardziej rozsierdziło 22-lat-
ka,  który  na  oczach  dwójki  dzieci  rzucił  szczeniakiem 
o podłogę. Zwierzę zdechło. Mężczyzna trafił do aresztu, 
a podczas interwencji policjantów alkomat wykazał u nie-
go 0,8 promila alkoholu. Gdańszczanin już usłyszał zarzu-
ty, bowiem jak wykazała sekcja zwłok psa, działał on ze 
szczególnym okrucieństwem, za co grożą mu teraz 3 lata 
więzienia. 

nieuczciwy  
pracownik 

Jak trudno teraz o dobrego, a przede wszystkim uczci-
wego pracownika, przekonała się jedna z firm w Nowym 
Porcie. Nie dość, że zatrudniony przez nią mężczyzna po-
szukiwany był listem gończym, to jeszcze okradł swojego 
gdańskiego pracodawcę. 

32-latek,  pracujący  w  Nowym  Porcie,  zainteresował 
się rusztowaniami. Jak podaje gdańska policja, po tym jak 
wystawił  sobie  dokument  przewozowy, wywiózł warte  8 
tys. zł  rusztowania służbowym autem i sprzedał w punk-
cie  skupu  złomu.  Mężczyzna  niezbyt  długo  cieszył  się 
swoim  zyskiem,  bowiem  na  jego  trop wpadli  policjanci, 
którzy  dość  szybko  zatrzymali  złodzieja.  Poza  tym  oka-
zało się, że nieuczciwy pracownik jest poszukiwany listem 
gończym przez sąd w Gorzowie Wielkopolskim, gdyż ma 
do odbycia karę pozbawienia wolności. Teraz  jego pobyt 
w więzieniu może się przedłużyć, ponieważ za swój wystę-
pek w Gdańsku grozi mu do 5 lat więzienia. 

narkotyki  
w plecaku

Kryminalni  z  komisariatu  na  Przymorzu  zatrzyma-
li  na  sklepowym  parkingu  41-letniego  gdańszczanina. 
Mężczyzna, który ze swoim kolegą siedział w aucie, zach-
owywał się dość dziwnie, co zainteresowało przechodzą-
cych mundurowych. Nie było to już tak dziwne, kiedy oka-
zało się, że w plecaku trzymał amfetaminę i susz konopi. 
Według informacji policji gdańszczanin miał przy sobie 59 
porcji  amfetaminy  i  50  porcji  suszu  konopi,  za  co może 
odsiedzieć karę 10 lat więzienia. 

(gr)
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plebiscyt miast

zagłosuj na Gdańsk  
lub sopot

Wystartował „Plebiscyt 
Miast” – coroczny konkurs 
na najpiękniejsze ilumina-
cje świąteczne w  ramach ak-
cji „Świeć się z  Energą”. Na 
zwycięskie miasto 5. edycji 
plebiscytu, obok wyjątkowe-
go wyróżnienia, czeka nagro-
da w  postaci energooszczęd-
nego sprzętu AGD, z  prze-
znaczeniem na wybrany cel 
charytatywny.

W  dwuetapowym plebi-
scycie, na podstawie prze-
słanych przez urzędy miast 
zdjęć przystrojonych choinek, 
ulic, rynków czy placów, in-
ternauci wybiorą najpiękniej 
oświetlone miasto 2013 roku. 
Zwycięży miejscowość, która 
zdobędzie najwięcej głosów 
na profilu akcji na www.face-
book.com/swiecsie. Liderów 
z  poszczególnych regionów 
głosujący wybiorą w etapie wo-
jewódzkim, który potrwa do  

2 stycznia, a następnie spośród 
16 laureatów do 12 stycznia 
internauci wyłonią ogólnopol-
skiego zwycięzcę.

W  dotychczasowych edy-
cjach plebiscytu zwycię-
żył Rzeszów, Szczecin oraz 

Bielsko-Biała. Warto się 
więc postarać, by tym razem 
zwyciężyło miasto z  Pomo-
rza – Gdańsk, Sopot, a  może 
Pruszcz Gdański.

(kl)

>> Świąteczne iluminacje w Sopocie
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dokarmiaJmy ptaki
Miasto Gdańsk, jak co roku, zachęca mieszkańców gro-

du Neptuna do pomocy ptakom w  trudnym dla nich okre-
sie zimowym. W tym celu zakupiono 5 ton karmy, która od  
10 grudnia rozdawana jest mieszkańcom. Ci, którzy chcą do-
karmiać ptaki muszą się pospieszyć, gdyż akcja potrwa do wy-
czerpania zapasów. 
koncert kolęd

Na 19 stycznia (niedzielę) w Domu Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66b na Przymorzu zaplanowano koncert kolęd. Wstęp 
jest darmowy, a początek koncertu o godz. 17.00.
straŻnicy mieJscy w szpitalu

Strażnicy miejscy odwiedzali dziecięce oddziały w  gdań-
skich szpitalach. Lew Leoś – maskotka gdańskiej straży, wrę-
czał upominki i rozśmieszał milusińskich, a municypalni czę-
stowali je łakociami. 
53 miliony na boiska

Od 2006 roku w Gdańsku wybudowano i zmodernizowano 
łącznie 50 boisk przyszkolnych, w tym 16 w ramach progra-
mu „Junior 2012” oraz 9 w ramach programu „Orlik”. Łączny 
koszt ich budowy to ponad 53 miliony złotych.
sopocianie na białorusi

Na zaproszenie Związku Polaków na Białorusi oraz Kon-
sula RP Andrzeja Chodkiewicza pojechali przedstawiciele 
sopockiego magistratu oraz doradcy metodyczni z Sopockie-
go Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Przy okazji zawiezio-
no na Białoruś paczki świąteczne, które przekazano żołnie-
rzom AK oraz dzieciom z polskich rodzin, natomiast do szkół 
w Brześciu i Nowogródku trafiły pomoce naukowe. 
paszporty polityki

Jolanta Janiczka i Wiktor Rubin, twórcy spektaklu Teatru 
Wybrzeże „Tak powiedział Michael J.”, zostali nominowani 
do tegorocznej edycji Paszportów Polityki. Kapituła zgłosi-
ła do nagrody ponadto Dorotę Androsz, Ewelinę Marciniak,  
Julię Holewińską, Kubę Kowalskiego i Mirka Kaczmarka. 
zdroJe w szkołach 

W Szkole Podstawowej nr 16 na Oruni odbyła się inaugu-
racja projektu „Zdroje w gdańskich szkołach”. Jest to kolej-
ny krok w kampanii promującej picie wody z kranu, zamiast 
szkodliwych dla zdrowia napojów gazowanych, często za-
wierających zbyt dużo cukru. W  ramach projektu spółka 
Saur Neptun Gdańsk ufundowała zdroje do picia wody dla 
20 gdańskich szkół, przeprowadziła badania wody w  insta-
lacji wewnętrznej w  budynkach szkolnych i  zamontowała 
urządzenia. 
buduJą kolumbaria 

Rozpoczęła się budowa kolumbariów na gdańskich cmenta-
rzach. Pierwsze prace rozpoczęto na cmentarzach Oliwskim 
i Garnizonowym, a być może – jeśli pozwoli pogoda – roboty 
ruszą też w Sobieszewie. 

(kl)

W SKRÓCIE powstanie centrum handlowe

nowe, nowoczesne oblicze chełmu
Od niedawna Chełm zmienia swoje oblicze. Nie ma to być jedynie sypialnia, 
a tętniąca życiem dzielnica. Jej wizerunek na pewno zmieni ekskluzywne 
centrum handlowe, które w przyszłym roku powstanie w sąsiedztwie ulic 
Cieszyńskiego i Witosa.

Od prawie dwóch lat wła-
dze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Chełm” dążą do zaadaptowa-
nia wolnych jeszcze terenów, 
które przeznaczone są pod in-
westycje. Kilkanaście miesięcy 
temu ogłoszono konkurs dla 
inwestorów. Jak mówi „Pa-
noramie” Marek Majchrzak, 
zastępca prezesa zarządu SM 
„Chełm” miał on wyłonić fir-
my, które nie tylko wydzier-
żawią teren od spółdzielni, ale 
również zaproponują ciekawe 
zagospodarowania konkret-
nych działek.

– W tej chwili na południe 
od ulicy Cienistej prowadzi-
my inwestycję mieszkaniową. 

Mamy jeszcze inne działki, 
które chcielibyśmy zagospoda-
rować. Będziemy to oczywi-
ście sukcesywnie realizować. 
Na pewno wizerunek naszej 
dzielnicy zmieni nowe centrum 
handlowe w sąsiedztwie ulic 
Cieszyńskiego i Witosa – mówi 
nam Leszek Majewski, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Chełm”.

Właśnie tam powstanie w 
przyszłym roku market spo-
żywczy „Piotr i Paweł” oraz 
salonik prasowy, drogeria, 
apteka, przedszkole, cukier-
nia, ogródek jordanowski dla 
dzieci, fitness klub i sieciowa 
restauracja.

– Inwestor prowadzi jeszcze 
rozmowy, dlatego nie wiemy 
dokładnie jakie marki pojawią 
się w nowym centrum, przy 
którym powstanie również par-
king, z którego w każdej chwi-
li – poza klientami – korzystać 
będą mogli mieszkańcy osiedla 
albo osoby udające się w nie-
dzielę do pobliskiego kościoła – 
dodaje Marek Majchrzak.

Jeśli tylko pozwoli na to po-
goda, rozpocznie się realizacja 
przedsięwzięcia, bowiem inwe-
stor otrzymał już pozwolenie na 
budowę. Planuje się, że zakoń-
czenie budowy ma nastąpić już 
w listopadzie 2014 roku.

– Już od momentu podpi-

sania umowy z inwestorem 
nie musimy ponosić kosztów 
związanych z utrzymaniem 
działki. Dzięki takim krokom 
do kasy spółdzielni wpływać 
będzie czynsz z dzierżawy te-
renu, dzięki czemu nie będzie-
my zmuszeni wprowadzać zbyt 
drastycznych podwyżek opłat 
eksploatacyjnych – dodaje pre-
zes Majewski.

Z niecierpliwością będzie-
my podpatrywać jak przebie-
ga budowa nowego centrum 
na Chełmie, ale też kibicować 
działaniom spółdzielni, która 
chce zmienić oblicze dzielnicy.

krzysztof lubański

>> Już niebawem działka w sąsiedztwie ulic Cieszyńskiego i Witosa zmieni się nie do poznania
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą ze sobą wiele radości, 
refleksji i planów na Nowy Rok. 

Radosnych chwil, zadowolenia oraz 
sukcesów z podjętych wyzwań 

życzą 
Rada Rada Nadzorcza, 

Zarząd i Pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej

 „Chełm” w Gdańsku

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
CHEŁM
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budowa dworca

wmurowano 
kamień węgielny

W miniony czwartek, 12 grudnia uroczyście wmuro-
wano kamień węgielny pod budowę dworca w Sopocie.  
Już za kilkanaście miesięcy mieszkańcy Sopotu oraz tury-
ści będą mogli skorzystać z nowego, funkcjonalnego i no-
woczesnego budynku dworca. W wyniku inwestycji reali-
zowanej w pionierskiej formule PPP z udziałem funduszy 
unijnych z programu Jessica powstanie nie tylko infra-
struktura dworcowa, ale także nowa przestrzeń publicz-
na z placami, układem drogowym i miejscami postojo-
wymi oraz hotel, sklepy, biura. Całe przedsięwzięcie pro-
jektowane i wykonane będzie w formule przyjaznej dla 
osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin z dziećmi. 
Od kilku miesięcy trwają intensywne prace budowlane na te-
renie inwestycji. Z ziemi wyrastają kolejne budynki. Nieba-
wem rozpocznie się budowa obiektu, w którym zlokalizowany 
będzie dworzec. 

(gr)

chińczycy na wybrzeŻu

uczą się od sopotu
W Operze Leśnej odbyło się spotkanie z delegatami dziel-

nicy Changning z Szanghaju, którzy zafascynowani sopocki-
mi rozwiązaniami w zakresie ochrony obiektów zabytkowych, 
odwiedzili nasz kraj.

Nasze miasto odwiedzili przedstawiciele szanghajskich wy-
działów reklamy, kultury, planowania przestrzennego, refor-
my i rozwoju oraz społeczności samorządu powiatowego. 

– Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń 
w  zakresie ochrony i  wykorzystania obiektów dziedzictwa 
kulturowego. Samorządowcy z  Sopotu i  Szanghaju spotkali 
się, by wspólnie rozmawiać o doskonaleniu planów renowacji 
projektów na obszarze Changning i możliwościach zastoso-
wania sopockich rozwiązań w Szanghaju. Tematem rozmów 
były również pomysły na wykorzystanie i modernizację okolic 
budynków zabytkowych – informuje Justyna Mazur z Biura 
Prezydenta Sopotu. 

Miasto Sopot nawiązało współpracę z Changning District 
w Szanghaju w 2005 roku. Od tego czasu regiony współpraco-
wały ze sobą zwłaszcza na polu kultury. 

– Co ciekawe, z  okazji 197. rocznicy urodzin Fryderyka 
Chopina, w  dniu 3 marca 2007 roku w  Parku Zhongshan 
w  Changning District został odsłonięty pomnik Chopina, 
wykonany z brązu. Ma on ponad 6 metrów wysokości i waży 
2,5 tony, uważany jest też za najwyższy pomnik Chopina na 
świecie. To nie tylko miejsce, które polskie delegacje odwie-
dzające Szanghaj muszą zobaczyć, ale także symbol przyjaźni 
między Polską i Chinami – dodaje Justyna Mazur.

(gr)

dodatkowe usługi medyczne

umowa z nfz
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z  Przychodnią 

w Sopocie od początku grudnia świadczy nowe usługi zdro-
wotne. Została uruchomiona Poradnia Medycyny Pracy.

Jak informuje Ryszard Karpiński, dyrektor sopockiego po-
gotowia, poradnia świadczy usługi dla zakładów pracy i pa-
cjentów indywidualnych. Więcej informacji na ten temat zna-
leźć można na stronie internetowej www.pogotowie-sopot.pl 
w zakładce „medycyna pracy”. 

Poza tym, podpisano umowę z  pomorskim oddziałem 
NZF na świadczenie usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
– Lekarza Rodzinnego. Dzięki temu w sopockim pogotowiu 
przyjmuje teraz dwóch lekarzy rodzinnych, którzy posiada-
ją wysokie kwalifikacje i  odpowiednie specjalizacje (dyżury 
w godz. 8.00 – 18.00).

– Dzięki temu, że Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego 
z Przychodnią w Sopocie realizuje również nocną i świąteczną 
opiekę chorych, służymy pomocą całą dobę we wszystkie dni 
tygodnia – dodaje Ryszard Karpiński.

(gr)

50 milionÓw na remonty

sukces programu rewitalizacji
W ciągu 15 lat obowią-

zywania programu rewitali-
zacji zabytkowego centrum 
Sopotu wyremontowano 355 
budynków za ponad 50 mi-
lionów złotych. 16,4 mln 
stanowi dotacja z  budże-
tu miasta, pozostała kwo-
ta to wydatki mieszkańców. 
Stara miejska zabudowa, 
z  przełomu XIX i XX wieku, 
przez wiele lat poprzedniego 
ustroju nie była remontowana, 
co spowodowało jej degrada-
cję. Większość budynków była 
nie podpiwniczona, co dopro-
wadziło do powstania dużej 
liczby substandardowych ko-

mórek i  innych pomieszczeń 
gospodarczych na podwórzach 
posesji. Mieszkańcy niechęt-
nie patrzyli na próby ich wy-
burzenia. Determinacja sopoc-
kiego samorządu, by poprawić 
wizerunek miasta była jednak 
na tyle silna, że 27 listopa-
da 1997r. rada Miasta Sopotu 
podjęła uchwałę o  realizacji 
„Programu rewitalizacji zabyt-
kowego centrum Sopotu”. 

- Umożliwiło to gminie 
udzielanie wspólnotom miesz-
kaniowym pomocy finanso-
wej w  postaci dofinansowania 
bądź uzyskania preferencyj-
nego kredytu na remont czę-

ści wspólnych budynku wraz 
z uporządkowaniem otoczenia 
– informuje Magdalena Cza-
rzyńska-Jachim, rzecznik pra-
sowy sopockiego magistratu. 
Jak mówi Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu najbardziej 
dobitnym przejawem sukcesu 
całego programu rewitalizacji 
jest bardzo wysokie poparcie 
mieszkańców, wyrażane w cy-
klicznych badaniach opinii 
publicznej.

- Program jest efektem 
współpracy magistratu, miesz-
kańców, lokalnych instytu-
cji i  organizacji oraz inwe-
storów prywatnych. Obok 

widocznych, estetycznych 
korzyści wynikających z  re-
alizacji programu rewitaliza-
cji, przeobrażeniu ulega cała 
sfera ekonomiczno-społeczna 
miasta. Rośnie bezpieczeń-
stwo na sopockich ulicach 
i  poczucie odpowiedzialno-
ści za dobro wspólne. Miesz-
kańcy uczą się też świadomie 
wpływać na swoje otoczenie, 
jak się porozumiewać między 
sobą, rozwiązywać problemy, 
wdrażać własne pomysły – 
dodaje prezydent Karnowski. 

(gr)

naJwiększa taka konferencJa

forum energetyczne w sopocie
Od 16 do 18 grudnia od-

bywać się będzie w Sopocie 
VIII Forum Energetyczne, 
które będzie doskonałą oka-
zją do spotkania przedsta-
wicieli wszystkich najważ-
niejszych uczestników rynku 
energetycznego, w tym poli-
tyków, biznesmenów i eksper-
tów, z naszego regionu oraz 
Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych. 

Wraz ze stałym wzrostem 
liczby gości rozszerzana jest 
także tematyka konferencji. W 
tym roku debaty, prezentacje 

i wykłady będą prowadzone 
w trzech ścieżkach tematycz-
nych: „Wydobycie, transport i 
przerób węglowodorów”, „Pro-
dukcja i dystrybucja energii 
elektrycznej” oraz „OZE, Po-
lityka klimatyczna oraz Eko-
logia i ochrona Środowiska”. 
Forum Energetyczne to naj-
większa konferencja poświę-
cona problemom energii w 
Polsce i Europie Środkowej. 
W konferencji uczestniczy 
niemal 500 gości i dziennika-
rzy z kilkudziesięciu redakcji. 
Warto podkreślić znaczący 

udział przedstawicieli firm i 
instytucji zagranicznych sek-
tora energetycznego, co czy-
ni Forum Energetyczne uni-
kalnym pod tym względem 
i jednocześnie jednym z naj-
ważniejszych tego typu spo-
tkań w naszym rejonie Europy. 
Forum organizowane jest 
przez Instytut Studiów 
Wschodnich w Warszawie, 
który jest również organiza-
torem Forum Ekonomiczne-
go w Krynicy-Zdrój. Głów-
nym partnerem konferencji 
jest Grupa Energa. Partne-

rami Forum Energetyczne-
go są także m.in. Alstom, 
Areva, Grupa Lotos, PGNiG, 
PERN „Przyjaźń”, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne, 
Towarowa Giełda Energii, 
OLPP i Dalkia Warszawa. 
Forum odbędzie się w sopoc-
kim Centrum Konferencyj-
nym Sheraton Hotel Sopot 
przy ulicy Powstańców War-
szawy 10. Udział w konferen-
cji jest bezpłatny. 

(gr)

Jedyna taka nagroda w kraJu

opiekunka środowiskowa roku
Najlepsze sopockie opiekunki środowiskowe zostały nagrodzone przez 
prezydenta miasta. Nominowanych zostało 6 osób, ale tytułem „Opiekunka 
Środowiskowa Roku” cieszyć się mogą tylko trzy panie.

Joanna Cichocka-Gula, 
wiceprezydent Sopotu, któ-
ra w  imieniu Jacka Karnow-
skiego wręczyła wyróżnienia 
i  podziękowania najlepszym 
opiekunkom środowiskowym 
podkreślała, że praca, którą 
wykonują, jest niezwykle trud-
na i wymaga wielkiej ofiarno-
ści. Warto też zauważyć, że 
wyróżnione osoby opiekują się 
starszymi i  niesamodzielnymi 
mieszkańcami Sopotu w  ich 
domach.

Wśród wyróżnionych opie-
kunek środowiskowych zna-
lazły się: Małgorzata Zieman 
z Fundacji „Niesiemy Pomoc”, 
Bogumiła Wróbel z Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej 
oraz Jolanta Pohnke z Polskie-
go Czerwonego Krzyża. 

– „Opiekunka Środowisko-
wa Roku” to jedyne w  Pol-
sce wyróżnienie przyznawane 
w dowód uznania za ich pracę 

na rzecz osób starszych i nie-
samodzielnych. Poprzez to 
wyróżnienie chcemy podnieść 
prestiż zawodu opiekunki 
środowiskowej oraz zachęcić 
młodych ludzi do kształcenia 
się w  tym trudnym, ale pięk-
nym zawodzie – mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie. 

Jak informuje z  kolei 
Agnieszka Niedałtowska, 
rzecznik prasowy sopockie-
go MOPS, tytuł ten otrzy-
muje osoba rekomendowana 
przez pracowników socjal-
nych MOPS oraz koordyna-
torów organizacji pozarządo-
wych, którym samorząd na 
drodze konkursu grantowego 
zleca świadczenie usług opie-
kuńczych dla mieszkańców 
Sopotu. 

– Z tego rodzaju usług, do-
finansowanych przez mia-

sto, korzysta około 250 osób 
miesięcznie, świadczy je ok. 
90 opiekunek zatrudnionych 
w  trzech organizacjach poza-
rządowych. Usługi opiekuń-
cze obejmują pomoc w zaspo-
kajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higienicz-

ną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację czy chociażby za-
pewnienie kontaktów z  oto-
czeniem – dodaje Agnieszka 
Niedałtowska.

(gr)

>> Dwie z trzech nagrodzonych opiekunek,  
od lewej Małgorzata Zieman z Fundacji  

„Niesiemy Pomoc” i Jolanta Pohnke z PCK
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AutoServis BORKOWSKI Przemysław Borkowski
ul. Hynka 27, Gdańsk E-mail: biuro@autoserwis-hynka.pl 

Godziny otwarcia: pn-pt 8-18, sobota 8-14

Telefon: (58) 344-41-13, 503-017-821
www.autoserwis-hynka.pl

Auto-Servis Borkowski

Z tą gazetą naprawisz

swoje auto taniej

za twÓrczoŚĆ

nagroda prezydenta
18 grudnia o godz. 12.00 w Instytucie Kultury Miejskiej 

prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz ogłosi ustanowienie 
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Transla-
torską im. Tadeusza Boya Żeleńskiego. Na konferencji dowie-
my się, kto zasiadać będzie w kapitule nagrody, poznamy też 
harmonogram prac oraz założenia regulaminowe.

(kl) 

wystawy i koncerty

imprezowo  
w domu kultury

W Domu Kul-
tury na Przymorzu 
regularnie organi-
zowane są imprezy, 
w których uczestni-
czą gdańszczanie w 
różnym wieku. Poza 
wystawami malar-
skimi organizowa-
nymi przez Henryka 
Sokalskiego, odby-
wają się tu również 
koncerty i bale dla 
najmłodszych. 

– Ostatnio odby-
ła się zabawa z Mikołajem, w której uczestniczyło blisko 40 
dzieci. Maluchy mogły brać udział w wielu konkursach, grały 
na instrumentach perkusyjnych, ale też śpiewały. Za udział 
we wszystkich konkurencjach otrzymały atrakcyjne nagrody 
ufundowane m.in. przez Sopocki Klub Lekkoatletyczny oraz 
firmę Radsas Sport, którym serdecznie dziękujemy – informu-
je Barbara Imianowska z Domu Kultury na Przymorzu.

Wcześniej odbył się natomiast koncert Teatru Otwartego 
w ramach „Muzycznego Roku dla Przymorza”. Tradycyjnie 
impreza skierowana była do uczniów gimnazjów z Przymorza.

– Sala była zapełniona po brzegi. Koncert zatytułowany 
„Od generała Dąbrowskiego do Marszałka Piłsudskiego” zo-
stał wykonany przez zespół Marynarki Wojennej „Riviera” – 
dodaje Barbara Imianowska.

(gr)

>> Pamiątkowe zdjęcie  
z Mikołajem
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zakończono nabÓr

nowy rekord zgłoszeń
Zapisy do szkolnej edycji 

olimpiady wiedzy o  Gdańsku 
dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych okazały się wielkim 
sukcesem. Do udziału w  kon-
kursie zgłosiło się blisko 400 
uczniów i uczennic. 

Jest to ogromny wzrost w po-
równaniu z  ubiegłymi latami 
a jednocześnie rekord w historii 
olimpiady. W stosunku do roku 
ubiegłego odnotowano wzrost 
o  53 proc. liczby zgłoszonych 
szkół (jest ich 23) i  aż o  143 
proc. liczby uczniów (398 osób). 

Eliminacje szkolne w  kate-
gorii ponadgimnazjalnej odbyły 
się 12 grudnia. Należy przypo-
mnieć, że olimpiada to cyklicz-
ne wydarzenie, które skierowa-
ne jest do wszystkich zafascy-
nowanych Gdańskiem i  jego 
historią (ogólną). Specjalnie 
z  myślą o  uczniach stworzono 
edycję szkolną tego wydarzenia. 

Olimpiada wiedzy o  Gdań-
sku co roku przybliża dzie-
je i  ciekawostki gdańskie nie 
tylko uczestnikom, ale także 
szerokiemu gronu obserwu-

jącemu ich zmagania. Projekt 
ewoluuje i  robi się coraz bar-
dziej atrakcyjny. Od tego roku 
finał imprezy będzie odbywał 
się w bardziej otwartej i turnie-
jowej formie, ale niezmiennie 
wygrać będzie można atrakcyj-
ne nagrody finansowe. Do tej 
pory udział w  edycji szkolnej 
olimpiady wzięło już blisko 2,5 
tysiąca uczniów, zaś w ogólnej – 
ponad 630 uczestników.

(at)

pora na realizacJę marzeń

Benefis oruńskiego burmistrza
Przyjaciele, współpracownicy, władze Gdańska i uczniowie pożegnali odcho-
dzącego na emeryturę Aleksandra Naguckiego, dyrektora „oruńskiej poli-
techniki”, jak nazywano Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Jednak,  
jak mówi bohater benefisu, przygotowanego na jego cześć, nie zamierza na 
dobre rozstać się ze szkołą, w której pracował tak wiele lat.

Aleksander Nagucki, który 
do grodu nad Motławą przybył 
w  1984 roku z  Mławy, znany 
był nie tylko w  środowisku 
edukacyjnym. Dał się również 
poznać jako przyjaciel i  orę-
downik wielu przedsięwzięć 
kulturalnych i  społecznych na 
Oruni.

– Nasz bohater to nie tyl-
ko dyrektor pro forma. To 
prawdziwy, samorodny lider 
lokalnej społeczności. W  ży-
ciu publicznym naszego mia-
sta odczuwamy deficyt takich 
osób. Aleksander Nagucki nie 

uciekał od wyzwań i  nigdy 
nie szukał od nich wymówki. 
Niebywałą jest też rzeczą, że 
dyrektor szkoły stał się przy-
wódcą dzielnicy. Chciałbym 
podziękować za 29 lat kreowa-
nia idei mądrego przywództwa 
lokalnej społeczności – mówił 
podczas uroczystości Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdań-
ska, który dodał przy okazji, że 
Aleksandra Naguckiego bez 
wątpienia można mianować 
oruńskim burmistrzem.

Jego współpracownicy 
nie omieszkali podzięko-
wać za kształcenie zawodowe 
uczniów oraz ich charakterów 
i umiejętnego życia we współ-
czesnym świecie. Jednocześnie 
życzyli swojemu niedawne-
mu szefowi realizacji marzeń, 
co do tej pory musiał odkła-
dać, stawiając pracę na plan 
pierwszy. 

– Trudno się nie zgodzić 
z tym, co powiedziano na dzi-
siejszej uroczystości. Jednak 
to nie jest tylko moja zasługa, 
ale całego zespołu, z  którym 
miałem przyjemność pracować 
przez wszystkie te lata. Do 
chwil tych wracam z  nostal-
gią. To dzięki wszystkim od-
danym, dobrym, serdecznym 
osobom osiągnęliśmy sukces 
– mówił skromny jak zwykle 
Aleksander Nagucki.

(lubek)

>> Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz dziękuje 
za wieloletnią pracę Aleksandrowi Naguckiemu
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Niech atmosfera świąt Bożego Narodzenia napełni wszystkich
 rodzinnym spokojem i radością oraz zapewni pomyślność w Nowym 2014 Roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
 Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”

chcą wymieniaĆ okna

uwaga na naciągaczy
Mieszkańców Przymorza odwiedzają osoby, 

które namawiają do wymiany okien, twierdząc, 
że działają w porozumieniu z Powszechną Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Przymorze”. Jest to 
kłamstwo, a mężczyźni próbują najzwyczajniej 
w świecie naciągnąć nieuważnych na wymianę 
okien. 

Jak informuje nas Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”, tego typu akcje zdarzają się dość 
regularnie.

– Docierają do nas sygnały, że to rzekomo ad-
ministracja do końca roku będzie montować po-
dzielniki ciepła, dlatego warto wymienić okna 
czy drzwi, żeby jak najmniej płacić za ogrzewa-
nie. Dodatkowo mieszkańcy informowani są, że 
ci, którzy dokonają tego szybko, otrzymają duży 
zwrot kosztów ze spółdzielni. Są to nieprawdzi-
we informacje. Mieszkańcy otrzymują częścio-
wy zwrot kosztów wymiany okien, ale nie w tak 
dużym stopniu, jak informują naciągacze. Nie-
prawdą jest też fakt, że będziemy montować 

podzielniki ciepła. A  co najważniejsze. Jeżeli 
ktoś działa w  naszym imieniu, to nie pobiera 
żadnych zaliczek. Wszystkie nasze prace finan-
sowane są z funduszu remontowego, a jeżeli już 
ktoś za nie płaci, to musi to zrobić w kasie admi-
nistracji na podstawie przedstawionej faktury – 
informuje Włodzimierz Byczkowski.

Niestety większość mieszkańców, dopiero 
po podpisaniu umowy, stara się uzyskać infor-
macje w administracji. Warto więc wykazać się 
czujnością, by nie stracić pieniędzy wpłacając 
zaliczkę albo niepotrzebnie wymieniać okna. 
Apel ten kierujemy nie tylko do mieszkańców 
Przymorza, ale także do pozostałych gdańsz-
czan i sopocian, bo u nich również mogą poja-
wić się tacy naciągacze. Szczególnie w okresie 
przedświątecznym, kiedy nasza czujność jest 
nieco osłabiona, myślami bowiem jesteśmy już 
przy świątecznym stole i prezentach.

(GR)

Życie spółdzielni

nie ma powodÓw do zmartwień

zwarci i gotowi czekają na zimę
Przymorze to jedna z największych dzielnic Gdańska. Niektórzy mieszkańcy z niepokojem patrzą na nadchodzącą 
zimę, która kilka dni temu przypomniała nam o sobie. Zapytaliśmy kierowników wszystkich czterech administracji 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” jak przebiegają przygotowania do zimy.

We wszystkich czterech ad-
ministracjach przygotowany 
jest już odpowiedni sprzęt do 
odśnieżania chodników oraz 
piasek do posypywania oblo-
dzonych miejsc. 

– Wszystkie osiedlowe uli-
ce oraz chodniki będziemy 
odśnieżać własnym sprzętem. 
Na terenie naszego osiedla 
znajdują się również przejścia, 
które należą do miasta, ale je-
śli tylko zajdzie taka potrzeba, 
zajmiemy się ich uprzątnię-
ciem, żeby mieszkańcy mogli 
bez przeszkód dotrzeć cho-
ciażby do przystanków auto-
busowych – mówi nam An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4.

sprzęt czeka  
w gotowoŚci

W pełnej gotowości na zimę 
czeka sprzęt w  Administracji 
Osiedla nr 3.

– Wszyscy gospodarze do-
mów mają dostęp do piasku. 
Wyposażyliśmy ich też w od-
powiednią odzież. Do walki ze 
śniegiem przeznaczone są dwa 
ciągniki wyposażone w pługi. 
Traktory spełniać będą także 
rolę piaskarek. Dodam tylko, 
że jeden z  nich został zaku-
piony zaledwie w  ubiegłym 
roku. Oprócz tego, dyspo-
nujemy również mniejszym 
ciągnikiem, który zajmie się 
odśnieżaniem chodników. Je-
steśmy przygotowani także na 
większe opady śniegu. Mamy 
sprzęt, za pomocą którego 
możemy załadować śnieg na 
przyczepę i wywieźć go z na-
szych ulic czy parkingów. Kie-
dyś musieliśmy zlecać to firmie 
zewnętrznej, za co oczywiście 
wystawiano nam faktury. Te-
raz wykonać możemy to sami 
i  tym samym zaoszczędzić 
pieniądze – informuje Stani-
sław Kołaciński, kierownik 
Administracji Osiedla. 

To nie jedyne przedsięwzię-
cie, które pozwoli zaoszczę-
dzić pieniądze. Rynny przy 
czterech klatkach falowca są 
ogrzewane, dzięki czemu nie 

ma możliwości, żeby rozsa-
dzała je zamarzająca w  nich 
woda. Poza tym, jeżeli będą 
duże opady, odśnieżane będą 
dachy, aby nie zalegała na nich 
zbyt gruba warstwa śniegu.

– Nie chcielibyśmy, aby 
zima była zbyt mroźna, długa 
i nazbyt śnieżna, bo wiązać się 
to oczywiście będzie z  wyda-
niem większej ilości pieniędzy 
na skutki, które spowoduje – 
mówi Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2. – Podobnie jak 
inne administracje, korzysta-
my z własnego sprzętu do od-
śnieżania czy sypania piasku 
na chodniki. Gdyby natomiast 
zaistniały warunki ekstremal-
ne, możemy wynająć sprzęt od 
firmy zewnętrznej. W  takich 
sytuacjach z  pogodą nie wy-
grają jednak nawet najlepiej 
przygotowani. Mamy nadzie-
ję, że taka sytuacja nie nastąpi.

moŻe byĆ ciepło 
i oszczędnie

Podczas zimy należy my-
śleć nie tylko o odśnieżonych 
chodnikach i  ulicach. Warto 
również racjonalnie ogrzewać 
swoje mieszkania. W  budyn-
kach PSM „Przymorze” nie 
ma podzielników ciepła, skut-
kiem czego jest okoliczność, 
że często mieszkańcy zapo-
minają, aby ekonomicznie ko-
rzystać z  ogrzewania miesz-
kań bez ich nieuzasadnionego 
przegrzewania.

– Jest to o  tyle korzystne 
rozwiązanie dla mieszkańców 
bowiem sami mogą regulować 
poziom ogrzewania miesz-
kań i  tym samym pochodnie 
koszty zakupu ciepła. Tak-
że pracownicy administra-
cji dbają o  to, by ogólny stan 
sprawności instalacji grzew-
czej budynków zabezpieczał 
prawidłowe jej funkcjonowa-
nie. Wprowadzenie podziel-
ników ciepła to koszty kup-
na, montażu i potem odczytu 
ich stanów. Poza tym efekty 
rozliczeń zużytego ciepła są 
kwestią ustawicznych sporów 

między lokatorami i  swego 
czasu Zebraniem Przedstawi-
cieli Członków naszej spół-
dzielni. Dlatego też podjęło 
uchwałę o  nie wprowadzaniu 
systemu podzielników. Warto 
również podkreślić, że ogrze-
wanie klatek schodowych 
wprowadzamy dopiero wtedy, 
gdy temperatura powietrza 
spadnie do –7 stopni Celsju-
sza, a  nie gdy rozpoczynany 
jest sezon grzewczy mieszkań 
co daje pewne oszczędności. 
Przypomnieć trzeba, że koszt 
ogrzewania części wspólnych 
dzielony jest na wszystkich 
mieszkańców. Tu ponawiamy 
apel do mieszkańców o  nie 
otwieranie okien na klatkach 
schodowych, gdyż są to do-
datkowe i  znaczne straty cie-
pła. To nie jedyna możliwość 
oszczędności. W  mieszkaniu 
powinno być 21 – 22 stopnie 
ciepła, a  jeżeli temperatury 
są wyższe, to automatycznie 
wzrastają koszty. Według ba-
dań jej wzrost tylko o 1 stopień 
podwyższa nam koszty o ok. 6 
proc.. Po doraźnych kontro-
lach stwierdzamy, że niektó-
rzy lokatorzy mają w  swoich 
mieszkaniach nawet 25 stop-
ni, co nawet z warunków tzw. 
komfortu zdrowotnego czło-
wieka, nie jest wskazane. Ła-
two więc policzyć o  ile wzra-
stają koszty – dodaje Stanisław 
Prus, kierownik Administracji 
Osiedla nr 1. 

Aby zmniejszyć ubytki cie-
pła montowane są drzwi wej-
ściowe do klatek schodowych 
budynków AO nr 1. Być może 
prace te zostaną ukończone 
już w przyszłym roku. Podczas 
zimy pojawił się jeszcze jeden 
problem – wyłudzanie pienię-
dzy z polisy ubezpieczeniowej 
spółdzielni.

– Zdarzały się przypadki, 
że przychodziły osoby, które 
twierdziły, że na naszych ob-
lodzonych przejściach miały 
wypadek i  coś sobie złama-
ły albo zniszczyły ubranie. 
Aby tego uniknąć, wprowa-
dziliśmy codzienne kontrole 

wszystkich naszych ciągów 
pieszych. Poza tym wypeł-
niane są specjalne dzienniki, 
w  których odnotowywane są 
temperatury powietrza czy 
ilości opadów. Dzięki temu 

nikt bez udowodnienia naszej 
winy nie otrzyma odszkodowa-
nia – podkreśla Stanisław Prus. 

Widać zatem, że wszyscy 
są zwarci i  gotowi, by wal-
czyć z  zimą. Mieszkańcy 

Spółdzielni „Przymorze” nie 
muszą mieć obaw, bo w  tym 
roku aura na pewno nas nie 
zaskoczy.

grzegorz rudnicki

>> Odpowiedni sprzęt to podstawa do walki ze śnieżną zimą
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przystań będzie zarabiaĆ

przychody za 2 lata
Sezon żeglarski w gminie Cedry Wielkie już za nami. Wszystkie łodzie, które 
przycumowane były do mostów w Błotniku, znalazły się już na lądzie, a wła-
dze gminy czynią starania, aby znaleźć fundusze na rozbudowę przystani.

– Mamy nadzieję, że uda 
nam się wypracować niebawem 
taki model, że przystań będzie 
zarabiała już nie tylko w okre-
sie letnim, ale również poza se-
zonem. Do przystani w  Błot-
niku nie powinniśmy dopłacać 
i zakładam, że za dwa lata bę-
dzie ona finansowała się sama 
– mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

Nie została jeszcze podjęta 
decyzja o  przyznaniu gminie 
środków na rozbudowę przy-
stani, w  której nie tylko poja-
wiłyby się nowe pomosty do 
cumowania, ale również miej-
sce do przechowywania więk-
szej liczby jednostek w okresie 
zimowym. Wtedy w  Błotniku 
można byłoby przechowywać 
bezpiecznie ok. 200 łodzi. Te-
raz miejsca wystarcza dla ok. 
100 jednostek.

– W tej chwili przygotowu-
jemy konkurs, który wyłonić 
ma operatora naszej przysta-
ni. Zdajemy sobie sprawę, że 
pierwszy rok będzie okresem 
rozpoznania możliwości przy-
stani czy stworzenia odpo-
wiedniego cennika, dlatego 
też zakładamy, że już od na-
stępnego roku obiekt powinien 
zacząć przynosić przychody. 
Mamy teraz podpisaną tzw. 
umowę eksploatacyjną z  Pol-
skim Klubem Morskim, który 
pokrywa część kosztów utrzy-
mania przystani – dodaje Ja-
nusz Goliński.

Wójt zdaje sobie sprawę, 
że trzeba dalej inwestować 
w  Błotniku, by warunki były 
jeszcze lepsze, czym można 
przecież przyciągnąć żeglarzy. 
Warto też dodać, że dzięki 
temu pojawią się tam dodatko-

we miejsca pracy. Co ciekawe, 
jeszcze 3 lata temu niektórzy 
sądzili, że przystań w  Błotni-
ku będzie świeciła pustaka-
mi. Dziś można się przeko-
nać, że jest ona konkurencją 

dla marin w Gdańsku czy So-
pocie, a  ostatnie słowo w  jej 
sprawie nie zostało jeszcze 
powiedziane…

(lubek)

>> Przystań w Błotniku staje się konkurencja dla 
trójmiejskich marin
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doroczny koncert boŻonarodzeniowy 
pod patronatem prezydenta miasta gdańska

GeorG Friedrich haendel Mesjasz
21 grudnia 2013, godzina 20.00
Kościół św. Mikołaja, ul. Świętojańska 72, Gdańsk
Bilety  w  cenie  20/30  PLN,  do  nabycia  w  siedzibie  Polskiego  Chóru  Kameralnego,  
Gdańsk-Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 24, tel. (58) 552 41 73, (58) 552 15 19
lub na godzinę przed koncertem w Kościele św. Mikołaja.
Wykonawcy:
Clémence Faber (Francja) - sopran
Ewa Marciniec - alt
Peter Kirk (Wielka Brytania) - tenor
Wojciech Gierlach -bas 
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanesis
Polska Filharmonia Kameralna Sopot
Jan Łukaszewski - dyrygent
Organizator: Polski Chór Kameralny – instytucja kultury Miasta Gdańska
Partnerzy:  oo. Dominikanie, Miasto Gdańsk
Patroni medialni:  Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, TVP Gdańsk, Trójmiasto.pl 
Mecenas: Saur Neptun Gdańsk
Więcej informacji na www. polskichorkameralny.pl

Mesjasz  (HWV 56)  to  słynne oratorium  skomponowane w 1741  roku przez Georga 
Friedricha Haendla. Pochodzący z niego chóralne Hallelujah zalicza się do najbardziej 
rozpoznawalnych na świecie kompozycji. Mesjasz przyniósł  swojemu autorowi ponad-
czasową sławę, w każdej epoce będąc przyjmowany z zachwytem. Tekst oratorium jest 
zaczerpnięty z wersetów Pisma Świętego, samo dzieło zaś składa się trzech części: pierw-
sza  jest zapowiedzią przyjścia Mesjasza, druga opowiada o  jego życiu, śmierci  i zmar-
twychwstaniu, trzecia - o misji zbawienia ludzkości. 
Tematyka koncertu, jego podniosły i uroczysty charakter oraz niezwykłe wykonanie 
w pięknym wnętrzu kościoła św. Mikołaja wprowadzą mieszkańców Gdańska i Trój-
miasta w świąteczny nastrój. 

Wśród wykonawców usłyszymy wybitnych solistów z Polski i Europy, Polski Chór Ka-
meralny, oraz Polską Filharmonię Kameralną Sopot – pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. 

Clémence Faber, pochodząca z Francji śpiewaczka, jest studentką zarówno Conserva-
toire Gabriel Faure w Paryżu jak i Uniwersytetu Sorbona. Ewa Marciniec jest posiadacz-
ką  najlepszego w Polsce w kobiecego głosu  altowego,  absolwentką  dwóch wydziałów 
Akademii Muzycznej w Gdańsku i uczestniczką wielu prestiżowych konkursów wokal-
nych. Występuje z międzynarodowymi orkiestrami oraz na scenach teatrów operowych 
w kraju oraz za granicą. Pochodzący z Wielkiej Brytanii Peter Kirk to wielokrotnie na-
gradzany słuchacz Royal College of Music. Wojciech Gierlach jest laureatem głównych 
nagród  na międzynarodowych  konkursach wokalnych  i w  swojej  karierze występował 
na wielu scenach operowych w Europie oraz na świecie. Podczas gdańskiego wykonania 
arcydzieła Haendla usłyszymy także Polską Filharmonię Kameralną Sopot, założoną 
przez Wojciecha Rajskiego orkiestrę smyczkową będącą chlubą  trójmiejskich instytucji 
kultury. Orkiestrze i solistom towarzyszyć będzie Polski Chór Kameralny, należący do 
wąskiego grona światowej elity w pełni profesjonalnych chórów kameralnych – kończący 
tym koncertem bogate obchody Jubileuszu swojego 35 lecia. 

obiecanki cacanki 
kpią sobie  
ze spółdzielni

Mimo, że zima za pasem, 
wciąż aktualny pozostaje 
temat nielegalnego han-
dlu w sąsiedztwie Zielone-
go Rynku na Przymorzu, 
o czym pisaliśmy już w jed-
nym z  poprzednich wydań 
„Panoramy”. Przypomnij-
my, że chodzi o osoby, któ-
re handlują na terenie PSM 
„Przymorze”, niszcząc zie-
leń i  utrudniając wejście 
do sklepów znajdujących 
się w  pawilonie przy ulicy 
Krzywoustego.

Przypomnijmy, że wcze-
śniej odpowiednie kroki 
w sprawie karania handlują-
cych obiecał przedsięwziąć 
zastępca komendanta Stra-
ży Miejskiej w  Gdańsku. 
Jednak po tym, co można 
zaobserwować wydawać 
się może, że municypalni 
zapewniają raczej ochronę 
nielegalnie handlującym, 
niż opiekę nad trawnikami 
spółdzielni. Nie pomogła 
także interwencja w  gdań-
skim magistracie. 

– Wydarzenia, które 
mają miejsce w sąsiedztwie 
pawilonu przy ulicy Krzy-
woustego 25, najdelikatniej 
można nazwać skandalem. 
Na filmach z  monitoringu 
doskonale widać jak zadep-
tane są nasze trawniki. Ob-
serwować można też pracę 
strażników miejskich, któ-
rzy pilnują handlujących, by 
przypadkiem nie zajęli pasa 
ruchu drogowego, gdyż 
wtedy musieliby interwe-
niować. Wnioskuję zatem, 
że Straż Miejska w Gdań-
sku nie interesuje się te-
renami spółdzielni i  tam 
nie będzie interweniować. 
Mało tego. Rozmawiałem 
z  handlującymi, próbując 
ich usunąć z  naszego tere-
nu, ale wtedy powiedzieli 
mi, że Straż Miejska dała 
zielone światło na handel 
w  tym miejscu, a  więc na 
naszych trawnikach – skar-
ży się Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.

W  roku ubiegłym prze-
prowadzono gruntowną re-
nowację terenów zielonych, 
które teraz w  niczym nie 
przypominają trawników. 
Korzyści z  handlu czerpie 
Zielony Rynek oraz mia-
sto, bo spółka odprowa-
dza oczywiście podatek za 
dzierżawę terenu. Nikt jed-
nak nie myśli o  spółdziel-
ni, która wydaje pieniądze 
mieszkańców na utrzyma-
nie terenów zielonych. Pro-
blemu nie byłoby w  ogóle, 
gdyby targowiska nie było 
w  tym miejscu, ale to jest 
oczywiście niemożliwe. 
Nikt też nie chce wziąć od-
powiedzialności za osoby, 
które handlują nielegalnie. 

(lubek)

do 29 grudnia
zgłoś 
kandydata

Do 29 grudnia zgłaszać 
można propozycje kandydatów 
do Honorowego Wyróżnienia 
za Zasługi dla Województwa 
Pomorskiego.

Propozycje kandydatów 
mogą obejmować zasłużo-
ne dla regionu osoby fizyczne 
albo prawne oraz inne jednost-
ki organizacyjne. Wnioski o 
nadanie wyróżnienia należy 
składać w sekretariacie Kan-
celarii Sejmiku Województwa 
Pomorskiego (parter, pokój nr 
6), w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku przy 
ul. Okopowej 21/27.

Dodajmy, że przewodni-
czącym konwentu Honoro-
wego Wyróżnienia za Za-
sługi dla Województwa Po-
morskiego jest Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

Laureatów poznamy na po-
czątku przyszłego roku. 

(gr)
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słodkoŚci nie zabrakło

Mikołaj na oruni Górnej

Kolejny raz święty Mikołaj nie zawiódł 
najmłodszych mieszkańców Oruni Górnej. 
W  towarzystwie śpiewających śnieżynek za-
witał, jak co roku, do Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”. 

W  tym roku orkan Ksawery pokrzyżował 
nieco plany. Impreza odbyła się tym razem 
w  siedzibie oruńskiej spółdzielni, a  nie, jak 
do tej pory, przy osiedlowej choince. Mimo 
to chętnych do spotkania z  Mikołajem nie 
brakowało. 

– Nigdy nie obawiałem się o  frekwen-
cję. Każdego roku jesteśmy przygotowani na 
obecność przynajmniej pół setki dzieci, po-
nieważ nie chcemy, aby okazało się, że jakieś 

z nich wróciło do domu smutne i bez słodkie-
go upominku – mówi Franciszek Wantuch ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, który 
jest pomysłodawcą wielu ciekawych przedsię-
wzięć na naszym osiedlu.

To właśnie Franciszek Wantuch prawie 
10 lat temu postanowił zaprosić Mikołaja na 
Orunię Górną. W tym roku wizytę świętego 
uatrakcyjnił występ maluchów z  przedszko-
la „Parkowe Wzgórze” oraz dziewczyn z The 
White Sounds, w  składzie Kinga Pruś, Ka-
rolina Pruś i Kasia Laszkowska, które są stu-
dentkami Akademii Muzycznej w Gdańsku.

(kl)

>> Wiele maluchów przyszło spotkać się z Mikołajem

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza

zima nie sparaliŻuJe osiedla

przygotowani na nadejście mroźnej pani
Zima nie daje nam o sobie zapomnieć i coraz głośniej puka do naszego miasta. Jednak nie mają czego się obawiać 
mieszkańcy osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”, bowiem wszystkie przygotowania do nadejścia „mroźnej 
pani” zostały ukończone.

Oruńskie osiedle to nie tyl-
ko budynki, ale również wiele 
miejsc zielonych. Jednak, aby 
cieszyć się widokiem kwiatów 
w  porze wiosennej i  letniej, 
trzeba ochronić je przed mro-
zem. Wszystkie hortensje czy 
wrzosy już zostały zabezpie-
czone przed niskimi tempe-
raturami. Mieszkańców bar-
dziej interesują jednak osie-
dlowe ciągi komunikacyjne. 

– Dysponujemy własnym 
sprzętem, który służyć będzie 
oczywiście do odśnieżania 
ciągów pieszych, podpisali-
śmy umowę z firmą zewnętrz-
ną, która zajmować się będzie 
odśnieżaniem osiedlowych 
ulic. A  poza tym dozorczy-
nie będą oczyszczać ze śniegu 

wejścia do budynków – mówi 
Hanna Ulewicz, zastępca 
prezesa ds. techniczno-eks-
ploatacyjnych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.

– Wszystkie nasze chod-
niki są odśnieżone i  posypa-
ne piaskiem. Jeżeli tylko za-
chodzi taka potrzeba, już od 
wczesnych godzin rannych 
odśnieżane i  posypywane 
są wszystkie ciągi piesze, by 
wychodzący do pracy miesz-
kańcy czuli się bezpiecznie. 
W okresie zimowym sytuację 
na osiedlu obserwuję już od 
godziny 5 nad ranem i  dbam 
o  to, by wszystko było w  jak 
najlepszym porządku – do-
daje Gabriela Benedyk z  SM 
„Południe”.

Dzięki temu, że budyn-
ki na osiedlu SM „Południe” 
mają strome dachy, na których 
zamontowano płotki przeci-
wśniegowe, nie ma zagrożenia 
dla przechodniów związanego 
z nawisami śnieżnymi czy so-
plami lodu. W  szczególnych 
przypadkach sople usuwane 
są z podnośnika. Nad spraw-
nym działaniem instalacji 
centralnego ogrzewania czu-
wają specjalistyczne firmy 
i  konserwatorzy spółdzielni. 
Tak więc zima może przycho-
dzić, a  mieszkańcy mogą być 
pewni, że mróz ani śnieg nie 
sparaliżują codziennego życia 
na naszym osiedlu. 

(lubek)

>> Tradycyjnie już od pierwszych dni grudnia osiedle 
przybiera świąteczny wygląd 
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zapisy prowadzi mops

naucz się radzić  
z agresją

Punkt Interwencji Kryzy-
sowej działający przy Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie (PIK) pro-
wadzi zapisy do grupy korek-
cyjno–edukacyjnej dla osób 
stosujących przemoc w rodzi-
nie. - Jesteś agresywny wo-
bec bliskich i chcesz to zmie-
nić, zachęcamy do udziału w 
warsztatach – mówi Justyna 
Kaczmarek, pedagog, inter-
went sopockiego PIK, spe-
cjalista ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. - Gru-
pa korekcyjno–edukacyjna 
przeznaczona jest dla osób 
pełnoletnich, którym zdarza 
się stosować przemoc wobec 
najbliższych i chcą zmienić 
swoje zachowanie, polepszyć 
relacje z bliskimi, a przede 
wszystkim ochronić siebie i 
swoich bliskich przed nega-
tywnymi skutkami stosowa-
nia przemocy – dodaje Justy-
na Kaczmarek.

Zgłosić się może każdy kto 
chce nauczyć się radzić sobie z 
własną agresją oraz konstruk-
tywnego porozumiewania 
się w rodzinie. Uczestnikami 
programu mogą być również 
osoby kierowane przez sąd 

w związku z popełnieniem 
lub podejrzeniem popełnie-
nia przestępstwa znęcania się 
nad rodziną, zobowiązane do 
odbycia programu w ramach 
prowadzonej wobec nich pro-
cedury Niebieskiej Karty oraz 
kierowane przez inne orga-
ny, instytucje i organizacje 
w związku z podejrzeniem 
stosowania przemocy w ro-
dzinie. Warunkiem udziału 
w zajęciach jest uznanie fak-
tu stosowania przemocy oraz 
zobowiązanie do zaprzestania 
takich zachowań. W progra-
mie nie mogą wziąć udziału 
osoby, które uzależnione są 
od alkoholu lub innych sub-
stancji psychoaktywnych (w 
takim wypadku udział w gru-
pie musi być poprzedzony te-
rapią uzależnień, od uczestni-
ków wymaga się abstynencji).

Głównym celem progra-
mu korekcyjno-edukacyjnego 
jest uświadomienie sprawcom 
czym jest przemoc, pokazanie 
jak ich zachowania wpływają 
na członków rodziny i na ich 
wzajemne relacje, uczenie 
samokontroli agresywnych 
zachowań, rozpoznawanie 
sygnałów ostrzegawczych, 

powstrzymywanie agresyw-
nych reakcji, nabycie nowych 
umiejętności służących roz-
wiązywaniu konfliktów w ro-
dzinie oraz uczenie odpowie-
dzialności za własne czyny.

Zajęcia są bezpłatne, roz-
poczną się w styczniu i będą 
miały formę psychologicz-
nych warsztatów edukacyj-
nych. Odbywać się będą w 
Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Sopocie 
(Al. Niepodległości 759 a) 
raz w tygodniu i trwać będą 
2 godziny. Pełen cykl za-
jęć to dwadzieścia spotkań 
tematycznych. 

Osoby zainteresowane 
udziałem w zajęciach gru-
py korekcyjno–edukacyjnej 
mogą się zgłaszać pod nu-
merem telefonu 58 550 14 14 
lub osobiście w Punkcie In-
terwencji Kryzysowej MOPS 
w Sopocie, Al. Niepodległo-
ści 759 a, pok 1-7) w godz. 
8.00 – 18.00 (oprócz środy) 
i umówić się na spotkanie 
kwalifikacyjne.

(at)

aeroklub gdański

Mają nowy 
szybowiec

Sekcja Szybowcowa Aero-
klubu Gdańskiego, stacjonu-
jąca na lotnisku w  Pruszczu 
Gdańskim, powiększyła się 
o nowy szybowiec. To sprowa-
dzony z  Hiszpanii DG101G, 
który pomoże zaspokoić po-
trzeby szybko rozwijającej 
się grupy zawodników z  Sek-
cji Szybowcowej Aeroklubu 
Gdańskiego.

„Hiszpanka” wraz z dzielną 
ekipą wysłanników aeroklubu 
dotarła niedawno do Pruszcza 
Gdańskiego. To pierwszy szy-
bowiec zakupiony przez Aero-
klub Gdański od kilkunastu 
lat.

(gr)

>> Nowy szybowiec 
Aeroklubu Gdańskiego
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parkowe wzgÓrze

większe przedszkole
Niedawno odbyła się uroczysta inauguracja działalności 
nowo powstałego, kolejnego oddziału przedszkolnego 
przy Przedszkolu Niepublicznym „Parkowe Wzgórze”, 
przy ul. Dywizji Wołyńskiej 10.

– Punkt Przedszkolny 
„Centrum Zabawy” powstał 
na terenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”. Korzy-
stając z  okazji, dziękuję jej 
prezesowi Sylwestrowi Wy-
sockiemu za zaangażowanie 
i  wspieranie wszelkich ini-
cjatyw związanych z  powsta-
niem oddziału dla dzieci 4 
i 5-letnich – dziękuje Krystyna 
Kiełkiewicz, dyrektor punktu 
przedszkolnego.

Podczas uroczystości nie 
mogło oczywiście zabraknąć 
dużego tortu dla dzieci, rodzi-
ców i gości.

– Nowy oddział jest bardzo 
nowoczesnym obiektem, pięk-
nie wyposażonym w  najnow-
sze standardy myśli technicz-
nej. Nowością będą też zajęcia 
z wykorzystaniem interaktyw-
nej tablicy WIT, która daje 

nieograniczone możliwości 
prezentacji. Innowacyjne wy-
korzystanie w pracy z dziećmi 
oprogramowania i zestawu dy-
daktycznego, umożliwi umie-
jętne korzystanie z  zasobów 
informatycznych oraz kształ-
towanie nawyków racjonal-
nego posługiwania się kom-

puterem – dodaje Krystyna 
Kiełkiewicz. – Poza tym, pro-
ponujemy rozszerzone zajęcia 
kulinarne z dziećmi. Nie bra-
kuje też zajęć z  języka angiel-
skiego, rytmiki, religii, tańca 
nowoczesnego czy gimnastyki 
ogólnorozwojowej. 

(gr)

>> Uroczyste otwarcie nowego oddziału  
przedszkolnego w „Parkowym Wzgórzu”
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gala gokf
nagrodzono najlepszych

Za nami pierwsza Gala Sportowa Gdańskiego Ośrodka 
Kultury, podczas której podsumowano tegoroczne osiągnięcia 
wychowanków ośrodka. 

Podczas uroczystości nagrodzono i wyróżniono najlepszych 
zawodników wszystkich sekcji GOKF.

Przyznano także tytuły trenera oraz sekcji roku. 
Wśród nagrodzonych i wyróżnionych sportowców znaleź-

li się: Piotr Gorczyca, Mateusz Kośmider, Mateusz Ostrow-
ski, Maciej Paprocki, Mikołaj Stempin, Maciej Tarulewicz, 
Maciej Woliński (siatkówka), Marcelina Franczuk, Wiktoria 
Juszczak, Bartosz Grochowski, Jakub Paszkiewicz, Jakub Ga-
łązka, Szymon Wolniak, Tomasz Macielak oraz Jakub Biesek, 
Krystian Szyszka, Jan Marunowski, Mateusz Kallas, Krzysz-
tof Brudnowski, Mateusz Nocuń (badminton), Justyna Jarosz, 
Karol Schielmann, Kamil Ziółkowski, Katarzyna Żukowska 
oraz Magdalena Oskroba, Sara Wyrzykowska, Mariusz Ka-
raś, Michał Drzewiecki, Jakub Tuszkowski, Paweł Dratwa, 
Marcin Osowski, Łukasz Jobczyk, Kamil Starzomski, Mak-
symilian Będzmirowski, Patryk Prabucki, Kamil Drewek, 
Ksawery Hajdamowicz, Bartosz Reichel, Łukasz Pawłowski, 
Grzegorz Tubek, Dominik Obczyński, Krzysztof Dzwon-
kowski (smocze łodzie), Weronika Błażek, Mateusz Gajos, 
Karolina Gesek, Natalia Muianga, Dominik Glebow, Szy-
mon Stecka, Nicola Sułek, Oskar Taba i Daniel Dancewicz, 
Marcin Łaszewski, Aleksandra Pomierna, Artur Kowalczyk, 
Darek Kuligowski, Oskar Kupis, Szymon Sajnaga, Maria 
Renke, Paulina Bojanowska, Kacper Kubara, Przemysław 
Chabowski, Kamila Kalinowska, Szymon Krzewicki, Zuza 
Marynkiewicz, Dorian Tułodziecki, Aleksandra Gałka, Ja-
kub Kozak, Przemysław Zieńczuk, Paulina Witkowska, Ka-
tarzyna Rink, Łukasz Smętek, Dawid Zamorowski, Monika 
Cybulska, Agata Kosel, Klaudia Gronda, Szymon Zygzuła, 
Bartosz Lipiński, Sophie Greig, Zuza Zembrzucka, Laura 
Kosel, Mateusz Orzeł, Zuzanna Romanowska (lekka atlety-
ka), Julia Maślij, Aleksandra Duda, Natalia Kocięcka, We-
ronika Dziedzic, Agata Majchrzak, Emilia Roda, Barbara 
Duda, Martyna Wołowska (pływanie synchroniczne) i Nicola 
Szydłowska (fitness sportowy). 

Trenerem roku wybrano Grzegorza Kwiatkowskiego, na-
grodzona została też cała sekcja lekkiej atletyki.

(gr)

lechia i legia naJlepsze 

turniej Mikołajkowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” wspólnie z Katolic-

kim Stowarzyszeniem Sportowym „Przymierze” zorganizo-
wały Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci 
szkoły podstawowej. 

– Był to już 12. turniej z  tego cyklu. Piłkarskie potyczki 
odbywały się w sali sportowej Zespołu Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 6 przy ulicy Emilii Hoene. W za-
wodach uczestniczyło 12 zespołów. Dodamy, że wszyscy 
uczestnicy turnieju obdarowani zostali nagrodami i słodycza-
mi – informuje Franciszek Wantuch, koordynator turnieju. 

W grupie pierwszej bezkonkurencyjna okazała się Lechia 
Gdańsk, która w pokonanym polu pozostawiła Arkę Gdynia 
i Legię Warszawa. Z kolegi w grupie drugiej zwyciężyła ekipa 
Legii Warszawy. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano Le-
chię i Górnika Zabrze.

(gr)

>> Fotografia z mikołajkowego turnieju
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poŻegnanie krÓla artura

polska–reszta świata
15 grudnia w Ergo Arenie odbędzie się wielka gala piłki 

ręcznej, podczas której zaplanowano mecz Polska – Reszta 
Świata, uświetniająca zakończenia kariery sportowej króla 
Artura Siódmiaka. 

W meczu zagrają czołowi zawodnicy światowej piłki ręcz-
nej, którzy wraz z „Orłami Wenty” pożegnają Artura Siód-
miaka, jednego z największych „fighterów” ostatniego dzie-
sięciolecia w piłce ręcznej mężczyzn na świecie.

– Wszystko, co piękne w piłce ręcznej, to zespół. Wynik na 
tablicy to sukces całego zespołu. Gdyby nie taki, a nie inny 
skład, zgranie i atmosfera dawnej reprezentacji Polski pod wo-
dzą Bogdana Wenty i Daniela Waszkiewicza, nie byłoby ta-
kich sukcesów. Chciałbym tą imprezą podziękować kolegom 
z drużyny, bo to były najpiękniejsze chwile w mojej karierze 
– mówi Artur Siódmiak.

W meczu wystąpią m.in. Karol Bielecki, Sławomir Szmal, 
Mariusz Jurasik, Michał Jurecki, czy bracia Lijewscy, Uros 
Zorman, Ivan Cupic, Julen Aguinagalde, Marin Sego czy 
Ivan Nikcevic, 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00.

(gr)

halowe mistrzostwa

ulgi dla sopocian
Jeszcze do końca roku mieszkańcy naszego miasta, za oka-

zaniem Karty Sopockiej, będą mogli nabyć w cenach ulgowych 
maksymalnie 2 bilety lub karnety na Halowe Mistrzostwa 
Świata w Lekkoatletyce. Zniżka obowiązywać będzie w punk-
cie sprzedaży Ergo Areny (w kasie nr 3).

– Pragniemy, aby marcowe mistrzostwa były sportowym 
świętem całych rodzin, stąd też pomysł na pakiet rodzinny dla 
mieszkańców Sopotu, którzy przedstawią Kartę Sopocką. So-
pocianie będą mogli nabyć 4 bilety w cenie 3 w sektorach 321 
lub 305. Warunkiem skorzystania z  pakietu rodzinnego jest 
uczestnictwo przynajmniej jednego dziecka w wieku 3 – 16 lat 
w tej grupie. Będzie on dostępny tylko na poszczególne sesje 
mistrzostw – informuje Bartosz Tobiański, rzecznik prasowy 
Ergo Areny.

Przypomnijmy, że najlepsi zawodnicy lekkoatletyki rywali-
zować będą o medale halowych mistrzostw świata od 7 do 9 
marca.

(kl)

chcą walczyĆ o medale

pokonały 
wicemistrzynie 

To, co jeszcze w poprzednim sezonie wydawało się niemoż-
liwe, teraz staje się rzeczywistością. Hokeistki gdańskiego 
Stoczniowca coraz głośniej pukają do wielkiej czwórki kobie-
cej ligi hokeja. Niedawno ograły nawet wicemistrzynie Polski.

Jak zapowiadaliśmy już wcześniej, ten sezon ma być prze-
łomowy dla gdańskich hokeistek. Wszystko za sprawą kadro-
wych wzmocnień.

– W lidze wiedzie się nam dobrze. Dwa razy przegraliśmy 
z Polonią Bytom, ale można powiedzieć, że było to wkalkulo-
wane w nasz harmonogram, bowiem są to przecież mistrzynie 
Polski. Po zaangażowaniu naszych dziewczyn widać jednak, 
że jeśli tylko trochę popracujemy, to również Polonia będzie 
w naszym zasięgu. Poza tym odnieśliśmy dwa, również pla-
nowane, zwycięstwa z Tychami. Bardzo dobrze dziewczyny 
spisały się w Oświęcimiu. Pierwszy mecz przegrały 4:5 po do-
grywce, ale bierzemy to na karb trudu wielogodzinnej podró-
ży. Po odpoczynku i przespanej nocy w drugim meczu role 
się odwróciły i to Stoczniowiec był górą, zwyciężając wice-
mistrzynie kraju 7:3 – mówi „Panoramie” Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik drużyny Stoczniowca.

O kolejnych wynikach Stoczniowca będziemy oczywiście 
sukcesywnie informować. 

(kl)

diVerse night of the Jumps

Mistrzostwa we freestyle motocrossie
Mistrzostwa Świata we Freestyle Motocrossie odbędą się w Ergo Arenie  
22 marca 2014 roku. W zawodach wystąpią najlepsi zawodnicy freestyle mo-
tocrossu, którzy rywalizować będą o punkty polskiego Grand Prix.

Organizatorzy mistrzostw 
zapowiadają, że przyszły rok 
przyniesie fanom wysokich 
lotów i  ekstremalnych tric-
ków jeszcze więcej wrażeń. 
Nie dość, że wirtuozi Freestyle 
Motocrossu ponownie odwie-
dzą Polskę. W  zawodach nie 
zabraknie Polaków. Ale to nie 
wszystko, ponieważ organi-
zator ma w  zanadrzu mocną 
niespodziankę, którą pozna-
my dopiero w styczniu podczas 
specjalnej konferencji. Wiado-
mo jednak, że będzie to rzecz, 
której nigdy wcześniej w  Pol-
sce nie było. 

Przypomnijmy, że ostat-
nia edycja Night of the Jumps 
odbyła się w marcu tego roku 
w  Ergo Arenie. Rywaliza-
cję wygrał wtedy aktualny 
lider klasyfikacji generalnej 
Mistrzostw Świata – David 
Rinaldo, zostawiając w  po-
konanym polu trzykrotnego 
Mistrza Świata Remi’ego Bi-

zouarda oraz niemniej uty-
tułowanego Libora Podmola. 
Poza konkursem głównym wi-
dzowie mogli zobaczyć w  ak-
cji Iwonę Guzowską. Była 
mistrzyni świata w  boksie, 
wspólnie z  Petrem Pilatem, 
podjęła się wykręcenia Tan-
dem Backflipa.

Dodajmy, że podobne im-
prezy odbywały się w  kato-
wickim Spodku. Fani moto-
crossowych tricków z  niecier-
pliwością zapewne czekają na 
marcowe mistrzostwa. Warto 
też śledzić informacje o sprze-
daży biletów, bowiem chęt-
nych do nabycia wejściówek 
może być wielu, a jak wiadomo 
miejsca są ograniczone. Jak in-
formują organizatorzy, sprze-
daż biletów na te niesamowite 
wydarzenie rozpocznie się już 
wkrótce.

(gr) >> Takich tricków spodziewać się możemy  
w Ergo Arenie już w marcu
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