
grudzień 2014    news@panoramapomorza.pl

SM „Orunia” Obniża czynSz
Ogromne powody do radości mają mieszkańcy SM 
„Orunia”. Jest to bowiem prawdopodobnie jedyna 
spółdzielnia na Pomorzu, w której czynsz został 
obniżony.
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rOSzaDy w GDaŃSKiM MaGiSTracie
Podczas listopadowych wyborów samorządowych 
mieszkańcy Gdańska zdecydowali, że przez kolejne 4 
lata miastem rządzić będzie nadal Paweł Adamowicz.

MiKOłaj ODwieDził Orunię Górną
Jak co roku tłum najmłodszych mieszkańców osiedla 
SM „Południe” zgromadził się na placu przy Strzel-
ców Karpackich na Oruni Górnej, aby spotkać się 
z Mikołajem. 
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Rodzina zastępcza jest również 
szansą na nowy dom dla dzieci, 
które mają małe szanse na adop-
cję, ponieważ nie mają uregulo-
wanej sytuacji prawnej.

wSzyScy PrzyGOTOwani DO ziMy 
Zima obchodzi się z nami w tym roku dość łagod-
nie, ale mimo to już w połowie listopada odbyło się 
posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego.

>> Uśmiech na twarzy dziecka jest dostateczną nagrodą za stworzenie prawdziwie ciepłego i rodzinnego domu

wystarczy miłoŚĆ i cierpliwoŚĆ

Podaruj dziecku serce
Nie wszystkie dzieci spędzą święta ze swoimi biologicznymi 
rodzicami. Wielu maluchom swoje domowe ciepło i serce oddają 
rodziny zastępcze, stwarzając im prawdziwie rodzinny dom, 
którego nigdy wcześniej nie doświadczyły.
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liMeryKi
Domorosły elektryk  

z Karpacza,
przy naprawie baterii  

rozpaczał –
miał ze cztery anody,

ani jednej katody,
toż to ludzkie pojęcie 

przekracza…

***
Młody policjant  
z miasta Łodzi,

po służbie do Marioli  
chodził –

wszelako nie krył  
swej radości,

gdy po pół znajomości,
dorodny syn się mu urodził…

Strona internetowa: www.panoramaflash.pl

reKlaMa:
Krzysztof Jakubowski

tel. +48 501255334
k.jakubowski@panoramapomorza.pl

bogdan malach

NASZA KRZYŻÓWKA  12/14 
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… JUSIS, 
WOKLISTKA 
POLSKA 

19 
ANTONIM 
OSTRZENIA 
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20 
RYSUNEK 
WGŁĘBNY 
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… SADAT, 
B.PREZY‐ 
DENT 
EGIPTU 

20      21         

Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie 

ROZWIĄZANIE 

POZIOMO 

3/iks, 5/bogatka, 9/ważenie, 10/Renata, 11/kontroler, 12/merc, 14/dzik, 17/teka, 18/Reni, 
19/tępienie, 20/ryt, 21/Anwar, 

PIONOWO 

1/ostmarkier, 2/agent, 3/IKEA, 4/kanoe, 5/barometr, 6/”Ożenek”, 7/anarchia, 8/Tito, 13/rapt, 
14/dren, 15/zen, 16/inia,  

HASŁO: BOŻE  NARODZENIE  
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•	 18 grudnia (czwartek), roman puchowski,  
godz. 19.30, blues club, gdynia, ul. portowa 9

•	 19 grudnia (piątek), koncert greg miller elvis tri-
bute, godz. 20.00, klub scena, sopot, al. franciszka 
mamuszki 2

•	 20 grudnia (sobota), „czarno-białe ślady”, koncert 
rockowy, godz. 20.00, restauracja pge atom club – 
stadion pge (poziom 1)

•	 20 – 21 grudnia (sobota – niedziela), halowe zawody 
regionalne w skokach przez przeszkody, hipodrom 
sopot

•	 28 grudnia (niedziela), mecz trefl sopot – polphar-
ma starogard gdański, godz. 17.00, hala ergo arena

•	 31 grudnia (środa), rewia filmowa, godz. 18.00,  
teatr muzyczny w gdyni, pl. grunwaldzki 1

•	 4 stycznia (niedziela), waldemar malicki i filharmo-
nia dowcipu: co tu jest grane, godz. 20.00,  
filharmonia bałtycka, ul. ołowianka 1

•	 5 stycznia (poniedziałek), miasta kobiet, godz. 
18.00, instytut kultury miejskiej, gdańsk, ul. długi 
targ 39/40

•	 6 stycznia (wtorek), artur andrus, godz. 18.00,  
filharmonia bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 11 stycznia (niedziela), wielka orkiestra Świątecz-
nej pomocy 

•	 14 stycznia (środa), warsztaty „orły hr”, olivia  
business centre, gdańsk, al. grunwaldzka 472

•	 16 stycznia (piątek), gala evening pracodawców po-
morza, godz. 19.00, amberexpo, gdańsk, 
ul. Żaglowa 11

•	 17 stycznia (sobota), muzyka klasyczna w stoczni, 
godz. 19.00, klub b90, gdańsk, ul. doki 1

•	 23 – 24 stycznia (piątek – sobota), tosca, godz. 
19.00, opera bałtycka, gdańsk, al. zwycięstwa 15

•	 25 stycznia (niedziela), 10. charytatywny bal prze-
bierańców dla dzieci, godz. 14.00 – 18.00, sheraton, 
sopot, ul. powstańców warszawy 10

•	 29 stycznia (czwartek), the Jillioneire (of major la-
zer), s.f.i.n.k.s 700, sopot, al. franciszka mamuszki 1

•	 1 lutego (niedziela), sara baras, godz. 20.00,  
filharmonia bałtycka, gdańsk, ul. ołowianka 1

•	 4 – 5 lutego (środa – czwartek), V targi wyposażenia 
i produktów dla gastronomii food-to-go,  
amberexpo, gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 26 lutego – 1 marca, et gdynia open 2015  
(snooker), gdynia arena

•	 7 – 8 marca, targi mother&baby, amberexpo, 
gdańsk, ul. Żaglowa 11

•	 29 marca (niedziela), musicalomania, godz. 12.00, 
teatr muzyczny w gdyni, pl. grunwaldzki 1

koleJni oszukani

Strzeż się „wnuczka”
Każdego tygodnia słyszymy w mediach o kolejnych oszukanych osobach 
starszych, które dają się zwieść oszustom. W dalszym ciągu najczęstszym 
sposobem wyłudzenia pieniędzy jest tzw. metoda „na wnuczka”.

W  ostatnim czasie kilku 
mieszkańców Pomorza zosta-
ło okradzionych z  pieniędzy 
właśnie na tzw. metodę „na 
wnuczka”. Powiedzmy tylko, 
że jedna osoba z Sopotu stra-
ciła w ten sposób ok. 13 tys. zł.

Policja, również za pośred-
nictwem „Panoramy”, wielo-
krotnie apelowała o zachowa-
nie czujności oraz prowadziła 
akcje profilaktyczne i informa-
cyjne. Mimo to, oszuści dzia-
łający między innymi metodą 
„na wnuczka”, wciąż wyłudza-
ją pieniądze od starszych osób. 

Dlatego też postanowiliśmy 
jeszcze raz zamieścić rady, aby 

ustrzec się kradzieży – często 
oszczędności całego życia.
seniorze! daJ sobie 
czas do namysłu

Po pierwsze: rozmowę 
z  osobą, która podaje się za 
wnuczka czy inną bliską osobę, 
powinieneś zakończyć komu-
nikatem typu: „Nie mogę teraz 
podjąć decyzji. Muszę chwilę 
się zastanowić. Zadzwoń do 
mnie za pół godziny”.
skorzystaJ z pomocy 
bliskich

Po zakończeniu rozmo-
wy natychmiast skontaktuj się 
z  kimś bliskim, najlepiej z  ro-
dziną wnuczka w  celu uzyska-

nia pewności, że osoba, która 
do nas dzwoniła jest tą, za którą 
się podaje. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu nie będziesz narażony 
na ryzyko samodzielnego po-
dejmowania decyzji i  wspólnie 
zastanowicie się, co zrobić dalej.
koniecznie powiadom 
policJę!

Jeżeli masz wrażenie, że 
ktoś próbuje cię oszukać na-
tychmiast powiadom o  tym 
Policję. Zadzwoń na bezpłat-
ny numer alarmowy 997 albo, 
jeżeli korzystasz z  telefonu 
komórkowego na numer 112. 
Przekaż dyżurnemu informa-
cje o swoich podejrzeniach.

Policjanci natychmiast po-
dejmą odpowiednie działania 
i  pomogą rozwiązać tę sytu-
ację. Nie poniesiesz żadnych 
konsekwencji, nawet jeżeli te-
lefon od rzekomego wnuczka 
nie był próbą oszustwa. Poli-
cjanci są po to, aby cię chro-
nić, nie bój się zwrócić do nich 
o  pomoc. Znane są przypad-
ki, kiedy osoby starsze podej-
rzewając, że mogą być ofiarą 
oszustwa, zawiadomiły Policję 
przed przekazaniem pienię-
dzy. Dzięki temu udało się za-
trzymać takich oszustów i  ich 
pomocników.
inne porady  
dla starszych osób

Nie wpuszczaj do domu nie-
znanych osób. Poproś rodzinę 
o  wyposażenie drzwi w  wi-
zjer, czyli tak zwanego juda-
sza i  blokadę drzwi w  postaci 
łańcucha.

Wszystkie wizyty instala-
torów i  innych przedstawi-
cieli administracji są zawsze 
zapowiadane na tablicy ogło-
szeń. Nie bój się legitymować 
przychodzących osób przed 
wpuszczeniem do domu. Ni-
gdy, pod żadnym pozorem nie 
powierzaj swoich pieniędzy 
obcym osobom. Kiedy wydaje 
ci się, że ktoś próbuje cię oszu-
kać, natychmiast powiadom 
Policję.

Najlepszym miejscem prze-
chowywania pieniędzy jest 
konto bankowe. Nie trzymaj 
dużych sum gotówki w domu, 
takie „schowki” jak przysło-
wiowa skarpetka, szafka z bie-
lizną, skrytka pod materacem, 
puszka po kawie czy schowa-
nie ich pomiędzy kartki książ-
ki, nie uchronią pieniędzy 
przed złodziejem.

(gr)

Sylwester Wysocki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” doskonale 
poradziłby sobie zapewne w roli św. Mikołaja 
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rekord na lotnisku 
Gdańskie lotnisko bije nowy rekord – od początku 2014 

roku obsłużyło już trzy miliony pasażerów. Ten trzymilio-
nowy pojawił się w porcie lotniczym im. Lecha Wałęsy 21 
listopada. Przypomnijmy, że w 2013 roku przez trójmiejskie 
lotnisko przewinęło się 2 mln 842 tys. pasażerów. 

w oliwie moŻna marzyĆ
Świetlisty neon z hasłem „Tu można marzyć” włącza się 

codziennie po zmroku przy ul. Opata J. Rybińskiego 25 w 
Oliwie. Pod neonem każdy, kto zechce, może również napi-
sać swoje marzenie. 

– Kredą na tablicy, biało na czarnym. Gorąco zachęcamy 
do udziału w świetnej zabawie i odwiedzenia Oliwy. Może 
marzenie się spełni? Autorką neonu jest Emilia Kalkowska
-Marszałek, jest to praca nagrodzona w Międzynarodowym 
Konkursie na Formę Przestrzenną „Rozdroża Wolności” – 
informuje Natalia Filipionek-Rybińska, koordynator działań 
promocyjnych Fundacji Wspólnoty Gdańskiej.

ecs w hong kongu
Popularny tygodnik ukazujący się w Hong Kongu zachę-

cał swoich czytelników do wizyty w Europejskim Centrum 
Solidarności.

„Weekend Weekly” to wydawany po chińsku tygodnik, 
który – jak sam o sobie pisze – podpowiada czytelnikom jak 
„rozważnie wydawać pieniądze i ciekawie spędzać czas”. 

– Okazuje się, że obie te cechy pasują do ECS i stąd zain-
teresowanie nami w dalekim Hong Kongu – mówi Arkadiusz 
Bilecki z Biura Prasowego ECS. – W jednym z listopado-
wych wydań chińskiej gazety znalazły się fotografie gdań-
skiej instytucji, opis wystawy stałej oraz działań edukacyj-
nych realizowanych w ECS.

koleJne kwatery na cmentarzu 
Miasto planuje kolejną rozbudowę Cmentarza Łostowic-

kiego. Na 1,47 ha terenu powstanie ok. 2900 miejsc grzebal-
nych, alejek, małej infrastruktury, a także 93 miejsca posto-
jowe, w tym 9 dla osób niepełnosprawnych. 

wspólna szkoła
Trzy gminy wspólnie wybudują nową szkołę w Kowalach. 

Umowę w tej sprawie podpisali: Magdalena Kołodziejczak – 
wójt gminy Pruszcz Gdański, Leszek Grombala – wójt gminy 
Kolbudy i Paweł Adamowicz – prezydent Gdańska. 

szlak hymnu narodowego 
Podpisano list intencyjny w sprawie rozpoczęcia działań 

zmierzających do zawiązania partnerstwa w celu przygoto-
wania i realizacji projektu „Szlak Hymnu Narodowego: We-
sterplatte – Będomin. Szlak edukacyjny historyczno-patrio-
tyczny i rekreacyjny pieszo-rowerowy.” 

nowe mieszkania dla gdańszczan
W połowie listopada do użytku przekazano kolejne dwa 

budynki mieszkalne wybudowane w Gdańsku przy ul. Wila-
nowskiej 3 i 14 przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. W lokalach mieszkalnych o łącznej powierzch-
ni blisko 3 tys. m kw. zamieszka 59 rodzin. 

pesa Jazz duo w gdańsku 
Nowe tramwaje PESA Jazz Duo jeżdżą od niedawna po 

naszym mieście. Przetarg na dostawę 5 nowych dwukierun-
kowych tramwajów dla Gdańska został rozstrzygnięty latem 
ubiegłego roku. Ocenie podlegały rozwiązania techniczne 
oraz cena. Przetarg wygrała bydgoska PESA. Umowa na 
dostawę nowych tramwajów została podpisana we wrześniu 
2013 roku. Do Gdańska trafi 5 tramwajów PESA Jazz 128 
NG za 54,1 mln zł. 

Dodajmy, że zakup tramwajów jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Gdańskiego 
Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III b. 

ruszyła budowa 
Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka linii tramwajo-

wej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna. Inwestycję na 
odcinku od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej wykona firma 
WPRD Gravel/TOR-KAR-SSON. Budowa potrwa 10 mie-
sięcy i kosztować będzie prawie 23 mln zł. 

(gr)

W SKRÓCIEwystarczy miłoŚĆ i cierpliwoŚĆ

Podaruj dziecku serce
Nie wszystkie dzieci spędzą święta ze swoimi biologicznymi rodzicami. Wielu 
maluchom swoje domowe ciepło i serce oddają rodziny zastępcze, stwarza-
jąc im prawdziwie rodzinny dom, którego nigdy wcześniej nie doświadczyły.

W Polsce wciąż brakuje ro-
dzin zastępczych. Powodów 
takiej sytuacji może być kilka. 
Jednym z  nich jest zapewne 
obawa przed niewiadomą, jaka 
czeka po przyjęciu dziecka. 
Żadnych obaw nie mieli Gra-
żyna i Jan Krawiec z Jankowa 
w gminie Kolbudy, którzy ro-
dziną zastępczą są już od 13 
lat. W tym czasie w ich domu 
mieszkało 47 dzieci.

– Mieszkają u nas dzieci do 
czasu wyjaśnienia ich sytuacji 
prawnej. Z naszego domu tra-
fiają zazwyczaj do rodzin ad-
opcyjnych. Taki los spotkał 30 
osób, które mieszkały z nami. 
Pozostałe wróciły do rodzin 
biologicznych albo na stałe do 
rodzin zastępczych. Pierw-
szym dzieckiem, które trafiło 
pod nasz dach, był wcześniak, 
którego odebraliśmy prosto 
ze szpitala. Cała rodzina była 
podekscytowana, dzieci bar-
dzo się cieszyły, a mi przybyło 
sporo obowiązków, bo nowo-
rodkowi trzeba przecież po-
święcić dużo uwagi w  dzień 
i  w  nocy. Poradziłam sobie 
z wychowaniem trójki swoich 
dzieci, dlatego zajmowanie się 
kolejnym nie sprawiło kłopo-
tów – opowiada nam Grażyna 
Krawiec.

Nie zawsze było jednak ró-
żowo, bo do Krawców trafiały 
dzieci w różnym wieku i z róż-
nymi charakterami, które czę-
sto nie znały i  nie przestrze-
gały żadnych zasad. Te po-
znawały dopiero w domu pani 
Grażyny i jej męża Jana.

– Mamy kontakt niemal ze 
wszystkimi, którzy tu miesz-
kali, dlatego mam możliwość 
zaobserwować, jakie postępy 

robią, żyjąc w  rodzinie ad-
opcyjnej. Cieszymy się, że 
w  końcu mają normalny dom 
– mówi mieszkanka Jankowa.

Stworzenie rodziny zastęp-
czej nie jest na pewno łatwym 
zadaniem, nie przynosi to tak-
że ogromnych kokosów, ale 
Grażyna Krawiec apeluje to 
wszystkich, którzy mają odpo-
wiednie warunki, aby spróbo-
wali założyć zawodową rodzi-
nę zastępczą, gdyż jest bardzo 
dużo dzieci, które oczekują 
odrobiny zainteresowania czy 
rodzinnego ciepła.

– Dzieci potrzebują przede 

wszystkim miłości, dlatego 
zachęcam te rodziny, które 
mają w  sobie niewyczerpa-
ne pokłady miłości, a  przy 
tym odrobinę cierpliwości, bo 
wiadomo, że nie wszyscy są 
grzecznymi aniołkami. Potra-
fią jednak odwdzięczyć się za 
okazane ciepło – zachęca Gra-
żyna Krawiec.

W rodzinie zastępczej dzie-
ci, pozbawione opieki rodziny 
biologicznej, mają szansę na 
prawidłowy rozwój, bezpiecz-
ne dzieciństwo i wychowywa-
nie się w ciepłej, rodzinnej at-
mosferze. Do rodziny zastęp-

czej dzieci trafiają na określo-
ny czas, potrzebny rodzicom 
naturalnym na rozwiązanie 
swoich problemów (np. pod-
jęcia terapii uzależnień, zna-
lezienia pracy, polepszenia 
warunków mieszkaniowych). 
Rodzina zastępcza jest rów-
nież szansą na nowy dom dla 
dzieci, które mają małe szanse 
na adopcję, ponieważ nie mają 
uregulowanej sytuacji praw-
nej oraz dla dzieci chorych 
i niepełnosprawnych. 

krzysztof lubański

Wiele dzieci czeka na swoją szansę, na ciepło, na miłość, na dom… 
Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą. 
Osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą mogą zgłosić się do Działu Pieczy Zastęp-
czej sopockiego MOPS-u, al. Niepodległości 759 a, tel. 58 555 10 22, dpz@mopssopot.pl

>> Grażyna Krawiec już od 13 lat tworzy rodzinę zastępczą. Podczas naszej 
wizyty piekła akurat chleb dla dzieci
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ul. Szeroka 119/120, 80-835 Gdańsk 
(wejście od Świętojańskiej, vis a vis 

kościoła św. Mikołaja)

tel: 58 301 46 95
starysklep@gmail.com

www.starysklep.pl
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dla młodych rodzin

Mieszkania 
wylosowane

Tylko w tym roku powstało 50 mieszkań komunalnych. 
Wybudowane, kosztem ponad 8 mln zł, mieszkania służyć 
będą przede wszystkim młodym sopockim rodzinom.

Pod koniec listopada w sopockim magistracie odbyło się 
losowanie, a uczestniczyły w nim osoby, które wcześniej 
otrzymały przydział. 

– Trwa w tej chwili zasiedlenie kolejnych z trzech lokaliza-
cji nowych budynków komunalnych. Wcześniej, osoby, które 
otrzymały przydział, uczestniczyły w losowaniu mieszkań, 
które zajmą – mówi Anna Dyksińska z Urzędu Miasta Sopot. 
– Po wylosowaniu szczęśliwego mieszkania, nowi lokato-
rzy będą musieli wpłacić kaucję za mieszkanie (w wysokości 
6-miesięcznego czynszu), podpisać umowę najmu, odebrać 
klucze i zamieszkać.

W Sopocie wybudowano w tym roku 50 nowych miesz-
kań komunalnych. W dziesięciu zlokalizowanych na ulicy 
Rzemieślniczej mieszkają już sopockie rodziny. Pozostałych 
czterdzieści rodzin w najbliższym czasie otrzyma klucze.

– Wybudowane za ponad 8 milionów złotych mieszkania 
przy ul. 3 Maja, Rzemieślniczej i Alei Niepodległości, służyć 
będą przede wszystkim młodym sopockim rodzinom, któ-
rym trudno jest kupić mieszkanie na wolnym rynku – dodaje 
Anna Dyksińska, która podkreśla przy okazji, że to nie ko-
niec programu, bowiem w najbliższych latach planowane są 
kolejne inwestycje.

(kl)

powyborcze echa

Sopocki samorząd już pracuje
Wyborcze emocje już opa-

dły, a  za nami także zaprzy-
siężenie nowej, 20-osobo-
wej Rady Miasta Sopotu. Na 
pierwszym posiedzeniu rady 
wybrano także jej przewodni-
czącego, a został nim Wiecze-
sław Augustyniak.

Podczas inauguracyjnej se-
sji Rady Miasta Sopotu za-
świadczenie odebrał także 
Jacek Karnowski, prezydent 
miasta.

– Wszyscy jesteśmy zwy-
cięzcami. Po raz kolejny po-
kazaliśmy, że sopocianie to 
ludzie aktywni, którzy chcą 
decydować o  swoim mie-
ście. Dziękuję za wyższą niż 
średnia frekwencję i gratuluję 
wszystkim nowym radnym 
oraz wszystkim kandydatom 
– mówił na sesji prezydent 
Karnowski.

Jak dodaje Magdalena Cza-
rzyńska-Jachim, rzecznik pra-
sowy sopockiego magistratu, 

aktywność mieszkańców wi-
dać także w ich uczestnictwie 
w  wydarzeniach kultural-
nych, sportowych w  Sopocie 
oraz w działalności organiza-
cji pozarządowych, których 
liczbą dorównujemy standar-
dom amerykańskim.

– W  rankingu jakości ży-
cia tygodnika „Polityka” So-
pot zajął 2. miejsce, po War-
szawie, ale w  5 kategoriach 
mieliśmy najwyższy wynik 
w  kraju. Musimy pracować, 
aby w  kolejnych latach być 
na pierwszym miejscu. Na-
sze działania to będzie głów-
nie dalszy rozwój edukacji, 
opieka zarówno nad tymi 
najlepszymi, jak i  najsłabszy-
mi uczniami – mówi Jacek 
Karnowski. – Jesteśmy czę-
ścią metropolii i  powinniśmy 
myśleć o  uzupełnianiu jej 
oferty. Dlatego tak ważna jest 
budowa w  Sopocie jedynego 
na Pomorzu szpitala geria-

trycznego czy rozwój szpitala 
reumatologicznego.

Podobnie jak w poprzedniej 
kadencji, tak i  teraz sopoccy 
urzędnicy często będą pyta-
li mieszkańców o  ich zdanie. 
Już na początku grudnia od-
było się pierwsze spotkanie 
z  mieszkańcami, na którym 
rozmawiano o  projekcie bu-
dżetu na 2015 rok. Kolejnym 
tematem do konsultacji będzie 
z  kolei lokalizacja schroniska 
dla zwierząt.

– Jak mawia Honorowy 
Obywatel Sopotu, arcybi-
skup Tadeusz Gocłowski, So-
pot jest dobrem wszystkich 
– mieszkańców, kuracjuszy, 
turystów, naszych przyjaciół. 
Wszyscy uczestniczą w wyda-
rzeniach kulturalnych, w  so-
pockich festiwalach, wszyst-
kich zapraszamy na presti-
żowe, pięciogwiazdkowe 
zawody w  skokach CSIO na 
hipodromie czy do oglądania 

Mistrzostw Świata w Półma-
ratonie 2018, o  które wspól-
nie z Gdańskiem aplikujemy. 
Dziękuję wszystkim, a współ-
pracownikom mogę obiecać 
jeszcze cięższą pracę dla So-
potu – dziękuje gospodarz 
Sopotu.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
Rada Miasta Sopotu liczy 21 
radnych, ale Jacek Karnow-
ski wybrany został na prezy-
denta miasta. Zamiast niego 
mandat radnego objęła Alek-
sandra Gosk. Przewodniczą-
cym rady został Wieczesław 
Augustyniak, za kandydatu-
rą którego głosowało 15 rad-
nych, a  5 wstrzymało się od 
głosu.

Wiceprzewodniczącymi 
rady wybrani zostali: Grażyna 
Gierak-Pilarczyk i  Andrzej 
Kałużny, otrzymując odpo-
wiednio 12 i 14 głosów.

(kl)

relaks po sopocku

Przy jasiu  
na ławeczce

Wreszcie swobodnie można przysiąść przy fontannie Jasia 
Rybaka, na placyku za Spatiffem w Sopocie. Od niedawna, 
nie tylko oczy sopocian, cieszą nowe ławki, wykonane z eg-
zotycznego drzewa olejowanego. Za 7 nowych ławek miasto 
zapłaciło ponad 77 tys. zł.

W ostatnim czasie fontanna została doświetlona dodatko-
wym reflektorem, również wjazdy od ulicy Pułaskiego i od 
Spatiffu zostały wyposażone w dodatkowe oświetlenie. Na 
placu zainstalowany został nowy stojak na rowery.

Przypomnijmy, że wiosną tego roku za dokładnie 984752 
zł sopocka gmina i spółka AQUA-Sopot przebudowały pla-
cyk za Spatiffem. Przetarg obejmował pierwszy etap przebu-
dowy placu, a więc: uzbrojenie, sieci, obmurowanie pod tele-
technikę, nową nawierzchnię oraz fontannę i zieleń.

W kolejnym etapie – którego realizację już zakończo-
no – pojawiły się elementy małej architektury, a więc meble 
miejskie.

(gr)

>> Zakończono już aranżację placyku  
przy fontannie Jasia Rybaka
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porzĄdkowanie w sopocie

Kompleks dworcowy utonie w zieleni
Każdego dnia centrum Sopotu zmienia się nie do poznania. Powstaje tu nie 
tylko dworzec kolejowy, ale też nowe skwery i miejsca zielone – jak chociaż-
by na stropie kompleksu dworcowego.

W ostatnim czasie – o czym 
informuje Anna Dyksińska 
z sopockiego magistratu – za-
sadzono grójecznik japoński, 
który widoczny jest chociażby 
od strony peronu Szybkiej Ko-
lei Miejskiej. 

– Taki też był zamysł pro-
jektanta zieleni Jarosława Po-
tockiego, by różnorodna zieleń 
stropowa była widoczna z róż-
nych stron. Drzewo zostało 
przywiezione ze szkółki pod 
Berlinem, a  w  jego posadze-
niu uczestniczył największy 
dźwig na budowie – Herkules. 
Na stropie posadzono także 
klon srebrzysty – informu-
je Anna Dyksińska. – W oto-
czeniu grójecznika japońskie-
go wiosną zostaną nasadzone: 
porzeczka alpejska i  trawy 
ozdobne. Wcześniej została 
wykonana donica, do której 
wsypano od 60 do 100 cm sub-
stratu pod drzewo – specjali-
stycznej mieszanki ziemi, uży-
wanej do nasadzeń ogrodów 
dachowych.

Na stropach kompleksu 
dworcowego zostaną w  su-
mie nasadzone: 2 grójeczniki 
japońskie, 1 klon srebrzysty, 
4 choinki kanadyjskie oraz 3 
krzewy świdośliwy lamardz-

kiej. Wiosną na dachach kom-
pleksu zostaną ułożone maty 
z rozchodnikami.

– Przypomnę tylko, że 
w  miejsce dotychczasowej, 
nierzadko przypadkowej zie-
leni, zostaną dokonane nowe 
nasadzenia. Generalnie pod-
czas tej niezwykle ważnej 
inwestycji dokonywane jest 
gruntowne porządkowanie 
zieleni w  mieście. Powstaną 
dwa skwery i  kilka przestrze-
ni zielonych. Planowane jest 

nasadzenie ponad 100 sztuk 
drzew dużych, a  wśród nich 
będą graby, brzozy, grójeczni-
ki japońskie, klony pensylwań-
skie, robinie akacjowe – przy-
pomina Anna Dyksińska.

Zasadzonych zostanie ok. 
50 sztuk drzew niskich i  du-
żych krzewów (lipy drobno-
listne, świdośliwy kanadyjskie, 
rokitniki wąskolistne, surmia 
bignioniowa). Krzewy, byliny 
i  trawy ozdobne zajmą ponad 
880 m². Roślinność znajdować 

się będzie zarówno na placach, 
w  pojemnikach, na stropach, 
ale również na dachu.

Dodajmy, że inwestor – Bał-
tycka Grupa Inwestycyjna – 
na swój koszt dokonał również 
nasadzeń zastępczych w  rejo-
nie ulic Kościuszki – Chopina, 
przy Drodze Zielonej, ulicy 
Goyki oraz w sąsiedztwie alei 
wjazdowej do zabytkowego 
hipodromu.

(kl)

>> Na stropie kompleksu dworcowego zasadzono niedawno grójecznik 
japoński
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organizuJĄ konkursy, turnieJe i koncerty

Kulturalne życie tętni na Przymorzu
Mimo jesienno-zimowej aury kulturalne życie na Przymorzu nie zamarło. Bez wątpienia jest to zasługa osiedlowych 
klubów i domu kultury, które działają przez cały rok.

Osiedlowy klub „Maciuś I” 
prowadzi nie tylko stałe zaję-
cia w  swoich sekcjach i  gru-
pach. Ich uczestnicy biorą też 
udział w  różnych konkursach 
i turniejach.

– W młodzieżowym Domu 
Kultury w Gdyni odbył się VII 
Wojewódzki Konkurs Piosen-
ki Patriotycznej. W  kategorii 
„soliści” szkół podstawowych 
klas I-III zwyciężyła Iga Ka-
sperowicz ze studia piosenki 
prowadzonego przez Małgo-
rzatę Szczepańską-Stankiewicz 
– informuje Joanna Pałubińska 
z  „Maciusia I”. – W  Gimna-
zjum nr 12 w  Gdańsku od-
był się Festiwal Twórczości 
Patriotycznej. W  kategorii 
soliści szkół podstawowych  
3. miejsce zdobyła również Iga 
Kasperowicz.

Dodajmy, że dzieci z  koła 
plastycznego prowadzonego 
w przymorskim klubie w każdy 
wtorek przez Krystynę Połu-
bińską, wzięły udział w Woje-
wódzkim Konkursie Muzyczno
-Plastycznym „Pod skrzydłami 
Aniołów”, organizowanym 
przez Szkołę Podstawową nr 
52 w  Gdańsku. Zofia Wamka 
zdobyła wyróżnienie.

Przypomnijmy, że klub 
z Przymorza w  tym roku ob-
chodzi 35. urodziny. Z tej oka-
zji organizowane są imprezy 
jubileuszowe. Jedną z nich był 
Indywidualny Turniej Bry-

dża Sportowego, w  którym 
pierwsze trzy miejsca zajęli: 
Jan Białek, Jacek Marczyński 
i Mieczysław Żuk.

– Z  tej samej okazji odbył 
się XVII Konkurs Piosen-
ki Retro o  Złoty Mikrofon 
przyciągający wielu uczest-
ników z  całego Trójmiasta. 
Jury przyznało dwa pierwsze 
miejsca Zofii Myślak i  Janu-
szowi Michalakowi. Dru-
gie miejsce przyznano Alicji 
Makrow, Irenie Tokarskiej 
i  Halinie Żydowicz. Trze-
cimi miejscami musieli się 
z  kolei zadowolić Irena Ba-
holewicz, Karina Kuchciń-
ska, Maryla Puzdrowska 
i Irena Szurzyńska. Nagrodę 
publiczności otrzymała Irena 
Szurzyńska – dodaje Krysty-
na Połubińska.

W klubie odbył się też Tur-
niej Tenisa Stołowego dla do-
rosłych, w którym zwyciężył 
Paweł Markiewicz przed Pa-
trykiem Laskowskim i Grze-
gorzem Kurkiem oraz Kon-
kurs Plastyczny „Andrzejko-
we Wróżby” dla dzieci, a jego 
podsumowanie z wręczeniem 
nagród odbyło się na zabawie 
andrzejkowej.

galicia folk band na 
przymorzu

Wizytówką „Bolka i  Lol-
ka” są bez wątpienia koncer-
ty, które przyciągają do klubu 
przy ulicy Kołobrzeskiej 57 

tłumy mieszkańców Przymo-
rza i innych dzielnic miasta.

– Ostatnio gościliśmy u nas 
zespół Galicia Folk Band ze 
Lwowa. Zespół wykonuje bar-
dzo szeroki repertuar. Są to 
ukraińskie piosenki ludowe, 
pieśni religijne, a  także mu-
zyka klasyczna, arie operowe 
aż do nowoczesnych aranżacji 
znanych utworów.

Oprócz języka ukraińskiego 
niektóre utwory wykonywane 
są w  języku polskim, angiel-
skim oraz włoskim – mówi 
nam Piotr Szczepański, kie-
rownik „Bolka i Lolka”.

Warto w  tym miejscu za-
znaczyć, że Galicia Folk Band 
to nie byle jaki zespół, bowiem 
ukraińska kapela występowała 
niedawno na deskach Opery 
Lwowskiej.

– Wielu gdańszczan lubi 
ukraińskie piosenki, ponie-
waż właśnie tam wielu z nich 
posiada swoje rodzinne korze-
nie – mówi Marta Polak, pre-
zes Stowarzyszenia Dobrych 
Wiadomości.

Piotr Szczepański zauważa 
z kolei, że w naszym kraju jest 
„zapotrzebowanie” na taką 
muzykę.

– Polski folk został znisz-
czony przez „Mazowsze” 
i  „Śląsk”, dlatego nic innego, 
godnego uwagi po prostu nie 
istnieje. Galicia Folk Band 
zaprezentowała folk w  peł-

>> Galicia Folk Band przy pełnej widowni koncertowała niedawno w klubie 
„Bolek i Lolek”

>> Iga Kasperowicz – zwyciężczyni VII Wojewódzkiego  
Konkursu Piosenki Patriotycznej
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nej krasie, wykonany – pod 
względem technicznym – na 
bardzo wysokim poziomie – 
dodaje Piotr Szczepański.

Już w  styczniu w  przymor-
skim klubie przy Kołobrze-
skiej 57 odbędzie się koncert 
pieśni żydowskich w wykona-
niu Volodymyra Bilokura.

koncertowo  
na ŚlĄskieJ

Z  kolei w  Domu Kultury 
przy ul. Śląskiej 66b odbył 
się koncert Teatru Otwarte-
go Dariusza Wójcika „Miejcie 

Nadzieję” z okazji odzyskania 
niepodległości.

– Sala wypełniona była po 
brzegi, a  niektórzy stali na-
wet na korytarzu. Podczas 
koncertu usłyszeliśmy znane 
pieśni patriotyczne, takie jak 
„Warszawianka”, „Pierwsza 
Brygada”, „Czerwone maki”, 
czy „Deszcz jesienny deszcz” 
– informuje Barbara Imia-
nowska z Domu Kultury. – 7 
grudnia odbyły się Mikołaj-
ki z  teatrem „Qfer” Grzego-
rza Gajewskiego. W zabawie, 
w  trakcie której nie zabra-

kło konkursów z  nagrodami, 
uczestniczyły dzieci z naszego 
osiedla. Fundatorem nagród 
była firma Speed Logistyka, 
a  słodycze dla dzieci zakupił 
Związek Byłych Więźniów 
Politycznych w  Gdańsku, 
który swoją siedzibę ma wła-
śnie u nas.

Już teraz zapraszamy na 
koncert „Kolęd i  pastorałek”, 
który wstępnie zaplanowano 
na 18 stycznia o godz. 17.00.

(lubek)

>> Patriotyczny koncert zgromadził tłumy w Domu Kultury przy ul. Śląskiej
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budŻet obywatelski

Ogłaszają przetargi
Każdego tygodnia otrzymujemy informacje o kolejnych zre-

alizowanych inwestycjach w  ramach tegorocznego budżetu 
obywatelskiego. W ostatnim czasie oddano chociażby do użyt-
ku boisko wielofunkcyjne przy Madalińskiego, gdzie grać bę-
dzie można w koszykówkę i piłkę ręczną. 

– Już pod koniec listopada było gotowe do użytku boisko wie-
lofunkcyjne na terenach wąwozu przy zbiorniku retencyjnym 
Madalińskego, na terenie zespołu parkowo-rekreacyjnego Jar 
Wilanowska. Ta inwestycja zrealizowana została ze środków 

Budżetu Obywatelskiego 2014. Prace trwały ok. 1,5 miesią-
ca i pochłonęły 500 tysięcy złotych. Boisko ma 1395 m² po-
wierzchni, nawierzchnię z barwionego granulatu oraz oświe-
tlenie – informuje Katarzyna Kaczmarek, rzecznik prasowy 
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

To kolejne zakończone przez Zarząd Dróg i Zieleni zadanie 
w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 2014 i  jedna z  ostatnich inwestycji w  ra-
mach tegorocznego budżetu obywatelskiego. 

– Przypominam, że trwają prace w ramach Budżetu Obywa-
telskiego 2015. Przygotowywane są kosztorysy inwestorskie do 
przetargów oraz trwa sprawdzanie warunków terenowo-praw-
nych pod inne inwestycje. Odbyły się już też konsultacje i uści-
ślono zakresy rzeczowe robót chodnikowych – dodaje Katarzy-
na Kaczmarek.

Wszystkie przetargi na remonty bądź modernizacje chodni-
ków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 powinny zostać 
już ogłoszone.

(kl)

uwaga na fałszywe maile

wysyłają wirusy 
Koncern Energa informuje o fałszywych mailach z wirusem, 

które wykorzystują domenę @energa.pl. Fałszywe wiadomości 
przychodzą z adresu sekre r tariat@energa.pl. 

– Jest to pisownia oryginalna zawierająca błąd literowy. Ma-
ile nie posiadają treści, tylko załącznik „cennik .xml.zip” zawie-
rający wirusa – informuje Beata Ostrowska, rzecznik prasowy 
koncernu Energa. – Prosimy o ignorowanie takiej korespon-
dencji i nieotwieranie dołączonych do niej załączników. Infor-
macje nie zostały wygenerowane przez Grupę Energa. Jest to 
próba podszycia się pod spółki naszej grupy w celu zainfekowa-
nia komputera odbiorcy. 

Energa zaleca ignorowanie wszelkiej korespondencji przy-
chodzącej z domeny @energa.pl, która zawiera błędy literowe 
w adresie. Spółka przestrzega przed otwieraniem załączników, 
które są częścią takiej korespondencji. Może to spowodować 
zawirusowanie komputera. 

– Sprawa została skierowana do organów ścigania. Trwają 
czynności wyjaśniające – dodaje Beata Ostrowska. 

(gr)

dzierganie

Darmowe 
zajęcia

W sobotę 20 grudnia od 
godziny 12.00 w  sieni In-
stytutu Kultury Miejskiej 
odbędą się ostatnie przed 
świętami zajęcia z robienia 
na drutach i szydle. Warsz-
taty poprowadzi znany 
i  lubiany kolektyw Prulla, 
który pomoże uczestnikom 
i  uczestniczkom w  dzier-
ganiu czapek, szali, ręka-
wiczek i  swetrów z  wełny 
i pokaże, jak zrobić różne, 
użyteczne przedmioty z ta-
śmy bawełnianej.

Agnieszka Baaske 
i  Agnieszka Cybulska 
z  gdańskiego duetu Prulla 
zapraszają do wspólnego 
dziergania, któremu to-
warzyszą wesołe rozmowy 
przy kawie, herbacie i sma-
kołykach przyniesionych 
przez uczestników. 

– Warsztaty przeznaczo-
ne są dla osób w  każdym 
wieku, zarówno z doświad-
czeniem w  robieniu na 
drutach, jak i chcących na-
uczyć się tej umiejętności. 
Wystarczy zaopatrzyć się 
w  druty, wełnę oraz zapał 
do pracy – mówią prowa-
dzące warsztaty.

Jesienno-zimowa edycja 
trwa już od października, 
ale to nic straconego. Na 
pierwszych zajęciach Pru-
lla doradziła w  jakie druty 
i  wełnę warto się wyposa-
żyć. Teraz kolej na trochę 
praktyki. Udział w  zaję-
ciach jest bezpłatny. Nie są 
wymagane zapisy. 

Zajęcia odbędą się 20 
grudnia (sobota) w  godz. 
12.00 – 14.00 w  sieni In-
stytutu Kultury Miejskiej 
przy ul. Długi Targ 39/40.

(gr)

policJa dowiozła Świętego

Mikołaj odwiedził Orunię Górną
Jak co roku tłum najmłodszych mieszkańców osiedla Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Południe” zgromadził się na placu 
przy ulicy Strzelców Karpackich na Oruni Górnej, aby spo-
tkać się ze świętym Mikołajem. Sympatyczny, starszy pan 
z siwą brodą, ubrany na czerwono nie zawiódł i tym razem.

Jak donosi nam główny sprawca całego za-
mieszania – Franciszek Wantuch ze Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Południe” – jeszcze na krót-
ko przed przyjazdem Mikołaja dało się wyczuć 
wśród dzieci wielkie zdenerwowanie.

– „Czy w  tym roku, podobnie jak w  latach 
ubiegłych, będzie można z  bliska obejrzeć tę 
magiczną postać?” pytały mnie dzieci – mówi 
nam Franciszek Wantuch. – Jego wizyta była 
wcześniej umówiona, ale w natłoku zajęć mógł-
by przecież zapomnieć lub zabłądzić. Chcąc, by 
trafił w odpowiednie miejsce, dzieci z osiedlo-
wego przedszkola „Parkowe Wzgórze” z wiel-
kim zaangażowaniem śpiewały okolicznościo-
we piosenki.

W tym roku aura poskąpiła nam śniegu, dla-
tego świętego, na sygnale, przywieźli radiowo-
zem policjanci z zaprzyjaźnionego komisariatu 
na Oruni Górnej. 

– Oczywiście przywiózł on ze sobą wiel-
ki worek, w  którym schowane były prezenty. 
Przywitał się z  dziećmi, opowiedział ciekawą 

historię i  nacisnął magiczny przycisk. Wtedy 
rozbłysnęły światełka na choinkach i  na na-
szym osiedlu rozpoczęło się wielkie odliczanie 
czasu do świąt Bożego Narodzenia – relacjonu-
je Franciszek Wantuch.

Świąteczny nastrój podkreśliły kolędy wyko-
nywane przez Katarzynę Laszkowską. Mikołaj, 
wspomagany przez Śnieżynki oraz Sylwestra 
Wysockiego – prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”, obdarowywał zgromadzone 
dzieci słodkościami. 

Od początku grudnia widać świąteczne de-
koracje i bożonarodzeniowe iluminacje na osie-
dlu. Zdecydowanie przypomina to wszystkim, 
że święta Bożego Narodzenia już za kilka dni, 
a  tym samym kolejna szansa na spotkanie ze 
świętym Mikołajem, który ma zapewne przy-
gotowane prezenty nie tylko dla dzieci, ale i dla 
dorosłych. 

Bogatego Mikołaja!

(gr)

>> Mikołaj obdarował słodkościami wszystkie dzieci, które przyszły  
na spotkanie ze świętym
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Drogie Gdańszczanki, Drodzy Gdańszczanie!

Święta Bożego Narodzenia to czas radości, miłości i spokoju. 
To również czas refleksji nad tym, co w naszym życiu ważne. 

Za chwilę zasiądziemy do wigilijnych stołów, podzielimy się opłatkiem 
w gronie najbliższych i wspólnie zaśpiewamy kolędy.

Życzymy, aby ten czas upłynął Państwu w ciepłej, rodzinnej 
i pełnej harmonii atmosferze, a Nowy Rok niechaj przyniesie nam wszystkim, 
Gdańszczanom – dużo zdrowia, pomyślności, optymizmu, radości w oczach 

i nieustannego zaangażowania w tworzenie Miasta, 
szytego na miarę naszych wspólnych potrzeb.

Paweł Adamowicz
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Bogdan Oleszek
PRZEWODNICZĄCY RADY 

MIASTA GDAŃSKA 

bez podwyŻki

cena wody  
bez zmian

– W  2015 roku, podobnie jak w  latach ubiegłych, zmia-
nie nie ulegną ceny za dostarczanie wody i  odbiór ścieków 
w Gdańsku – informuje Anna Dobrowolska z Biura Praso-
wego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W wyniku przeprowadzonej przez prezydenta miasta we-
ryfikacji wniosku Saur Neptun Gdańsk dotyczącego taryf za 
wodę i ścieki, ustalono, że łączna cena za zbiorowe dostarcza-
nie wody i odbiór ścieków w 2015 roku wynosić będzie nadal 
9,81zł za 1 m³ netto. Cena netto za 1 m³ dostarczonej wody 
wyniesie 4,05 zł, natomiast za 1m³ odprowadzonych ścieków 
5,76 zł.

– Warto przypomnieć, że obecnie 100 proc. wody w Gdań-
sku spełnia rygorystyczne normy unijne, zawarte w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku. Znako-
mita jakość wody to efekt wieloletnich inwestycji w poprawę 
jakości wody realizowanych przez Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Saur Neptun Gdańsk. 
Dzięki bardzo dobrej jakości wodę w naszym mieście moż-
na pić prosto z kranu, a gdańska kranówka jest uznawana za 
jedną z najlepszych w skali całego kraju – przypomina Anna 
Dobrowolska.

Dodajmy, że od października 2010 roku Saur Neptun 
Gdańsk posiada certyfikat ISO 22000, którego elementem 
jest zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Woda w Gdań-
sku jest produkowana właśnie pod rygorami tego systemu. 
Dobre funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem wody potwierdzają audyty zewnętrzne firmy certyfi-
kującej BVC.

(gr)

prezydent na 5. kadencJę

roszady w gdańskim magistracie
Podczas listopadowych wyborów samorządowych mieszkańcy Gdańska zdecy-
dowali, że przez kolejne 4 lata miastem rządzić będzie nadal Paweł Adamowicz.

Podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta Gdańska złożył 
ślubowanie i  został zaprzy-
siężony na prezydenta Gdań-
ska Paweł Adamowicz, który 
sprawował będzie tę funkcję 
piątą kadencję, co jest ewene-
mentem na skalę kraju. Nikt 
bowiem nie pełnił funkcji 
prezydenta miasta tak długo. 
Najdłużej stanowisko to zaj-
mował dotychczas prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny, 
któremu powinęła się jednak 
noga w  listopadowych wy-
borach i  przegrał dogrywkę 
w stolicy Wielkopolski.

– Dziękuję za zaufanie 
gdańszczan, którym jako sa-
morządowiec służę już 24 
lata. Kiedy porównuję Gdańsk 
przed ćwierćwieczem i  teraz, 
to widzę jak miasto się zmie-
niło. Każdy kto to widzi od-
czuwa satysfakcję, ja też ją 
odczuwam – mówił podczas 
sesji Paweł Adamowicz, któ-
ry podkreślił przy okazji, że 
podstawą rozwoju miasta jest 

szeroko pojęta współpraca 
i dialog.

– Dlatego moją pierwszą 
decyzją będzie powołanie ze-
społu złożonego z  radnych, 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i rad dzielnic, 
który pomoże w  przygotowa-

niu przyszłorocznej edycji bu-
dżetu obywatelskiego – dodał 
Paweł Adamowicz.

Prezydent poinformował 
też o  dwóch istotnych zmia-
nach w  magistracie. W  tej 
kadencji Macieja Lisickiego, 
wiceprezydenta ds. polity-

ki komunalnej zastąpi Piotr 
Grzelak, natomiast Piotr Ko-
walczuk zajmie stanowisko 
Ewy Kamińskiej, która była 
dotychczas odpowiedzialna za 
edukację i projekty społeczne.

(kl)

>> Paweł Adamowicz na swoich zastępców wybrał Piotra Grzelaka (z lewej) 
i Piotra Kowalczuka
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rekordowe zainteresowanie

Olimpiada z nagrodami
Aż 946 uczniów z Pomorza bierze udział w pierwszym eta-

pie VIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Jest to pra-
wie tyle, co w poprzedniej edycji konkursu.

– Świadczy to wyraźnie o  tym, że zagadnienia związane 
z naszym codziennym bezpieczeństwem nie są młodym lu-
dziom obojętne. W tym roku hasło konkursu, adresowane-
go do uczniów klas I-IV szkół ponadgimnazjalnych, brzmi 
„Jestem uczestnikiem ruchu drogowego”. Dodatkową zachętą 
do wzięcia udziału w olimpiadzie są zapewne bardzo atrak-
cyjne nagrody. Do wygrania są bowiem: darmowy indeks 
Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, laptopy oraz cy-
frowe aparaty fotograficzne – informuje Wojciech Siółkow-
ski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Gdańsku.

W ramach pierwszego etapu olimpijczycy piszą test w swo-
ich szkołach. Konkurs odbędzie się w 44 placówkach na tere-
nie województwa pomorskiego: w Gdańsku, Sopocie, Rumi, 
Kwidzynie, Gniewie, Pelplinie, Tczewie, Kościerzynie, 
Człuchowie oraz na terenie gminy Pruszcz Gdański – czyli 
tam, gdzie w organizację przedsięwzięcia włączyły się lokalne 
straże miejskie i gminne. W Trójmieście (Gdańsku i Sopocie) 
w zmaganiach uczestniczy 410 osób z 20 szkół.

– Drugi etap olimpiady odbędzie się 18 lutego, a  finał  
26 marca w Sopocie. Wtedy każdy z uczestników będzie mu-
siał między innymi zaprezentować autorski projekt dotyczący 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoim miejscu 
zamieszkania – dodaje Wojciech Siółkowski.

Głównymi organizatorami konkursu są: Straż Miejska 
w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

(gr)

koncert kolęd 

Mikołaj w „Piastusiu”
Grudzień to gorący okres dla św. Mikołaja, który odwiedza 

wszystkie grzeczne dzieci. Takie spotkał na pewno w Osie-
dlowym Klubie „Piastuś” na Przymorzu.

– Przy okazji dzieci obejrzały przedstawienie „Opowieść 
wigilijna”. A poza tym przez całe spotkanie z Mikołajem ma-
luchom towarzyszyły tańce i zabawy. Na zakończenie zaba-
wy Mikołaj obdarował dzieci słodkimi paczuszkami i zgodził 
się, ku uciesze najmłodszych i  ich rodziców, na sesję zdję-
ciową – mówi nam Ewa Abramowska, kierownik „Piastusia”.

Jak co roku w grudniu mieszkańców Przymorza oraz in-
nych dzielnic miasta klub „Piastuś” zaprasza do wspólnego 
kolędowania.

– 20 grudnia o godz. 17.00 zapraszamy do naszego klubu, 
który mieści się przy ulicy Piastowskiej 98A, na koncert ko-
lęd. Mamy nadzieję, że dla uczestników imprezy będzie to 
chwila wyciszenia, która wprowadzi w prawdziwie świątecz-
ny nastrój. Wstęp na koncert jest oczywiście darmowy – do-
daje Ewa Abramowska. 

(gr)

>> Mikołaj odwiedził już dzieci w Osiedlowym 
Klubie „Piastuś” na Przymorzu
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Kończą przygotowania do sezonu zimowego
Do kalendarzowej zimy pozostało jeszcze kilka dni, ale często zdarzało się  
tak, że już początek grudnia był śnieżny i mroźny. W tym roku wszyscy z nie-
cierpliwością czekają jaka będzie zima i ile trzeba będzie wydać pieniędzy na 
walkę z jej skutkami – bo przecież ma to istotny wpływ na wysokość czynszu.

Szczególne przygotowania 
do zimy czynią nie tyko dro-
gowcy, ale też administratorzy 
budynków.

– Jesteśmy przygotowani. Od 
strony organizacyjnej wszystko 
mamy zapięte na ostatni guzik 
– mówi nam Jan Kazimierczyk, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Szadółki”. – Specjalne 
pojemniki na naszym osiedlu 
napełnione są mieszanką pia-
sku i  soli, która będzie wysy-
pywana na oblodzone chod-
niki i  wejścia do klatek scho-
dowych. Przypomnę, że kilka 
lat temu kupiliśmy ciągnik, za 
pomocą którego odśnieżamy 
piesze ciągi na naszym osie-
dlu. Do traktora dokupujemy 
oczywiście dodatkowy osprzęt, 
żeby jego praca była jeszcze 
bardziej efektywna.

Poza tym zarząd spółdzielni 
zawarł z  jedną z  pomorskich 
firm umowę na odśnieżanie 
osiedlowych ulic i  posypywa-
nie oblodzonych odcinków 
mieszanką z solą, a w razie po-
trzeby także na wywóz zalega-
jącego śniegu.

– Takich ekstremalnych 
warunków pogodowych nie 
odnotowywaliśmy przez 2 
ostatnie lata, ale warto przy-
pomnieć sobie jak duże opady 
śniegu nawiedziły nas w  roku 
2011. Wtedy, nie tylko na na-
szym osiedlu, trzeba było wy-
nająć firmę transportową, aby 
pozbyć się nadmiaru  śniegu 
– przypomina Ludwik No-
wacki, zastępca prezesa SM 
„Szadółki”.

Zarząd spółdzielni jest 
w  kontakcie z  Portową Strażą 
Pożarną „Florian”, która w ra-
zie potrzeby zajmie się usuwa-
niem sopli wiszących na dużej 
wysokości lub też nawisów 
śniegu. Nie są to niestety tanie 
usługi. Porozumiano się też ze 
specjalistyczną firmą wykonu-
jącą prace wysokościowe,  która 
zajmuje się usuwaniem niebez-
piecznych sopli z  powierzchni 
niedostępnych z  podnośników 
strażackich, jeżeli wystąpią 
one w mniejszym zakresie.

– Korzystając z  łamów „Pa-
noramy” chcielibyśmy przypo-
mnieć mieszkańcom naszego 
osiedla, że są jeszcze wolne 
miejsca na parkingu przy ulicy 
Piotrkowskiej, w  sąsiedztwie 
pętli autobusowej. Uważam, że 
opłata za miejsce postojowe nie 
jest wysoka, ponieważ wyno-
si 30 złotych miesięcznie.  Za 
niewielka kwotę można więc 
posiadać zimą stale dostępne  

miejsce dla swojego pojazdu. 
Wolnymi miejscami dysponu-
jemy również w hali garażowej 
przy ulicy Częstochowskiej 1. 
Cena za miejsce postojowe jest 
tu nieco wyższa, ponieważ po-
nosimy większe koszty zwią-
zane z  utrzymaniem obiektu 
– mówi prezes Kazimierczyk.

Właścicielom aut przypo-
minamy również, że osiedlowe 
ulice są objęte tzw. „strefą za-
mieszkania”, a co za tym idzie 
należy się stosować do posta-
nowień  kodeksu ruchu dro-
gowego i parkować samochody 
tylko w wyznaczonych do tego 
miejscach.

– Latem możemy  być bar-
dziej tolerancyjni, bo wiemy, 
że jest problem z parkowaniem 
w  pobliżu miejsca zamieszka-
nia. Zimą nie możemy sobie 
jednak na to pozwolić. Nie-
którzy kierowcy tak parkują 
auta, że nie jesteśmy w  stanie 
odśnieżyć przede wszystkim 
chodników. Są też i  tacy, któ-
rzy zostawiają swoje pojazdy 
pod dachami, z  których spaść 
może zmrożony śnieg albo lód 
i  uszkodzić samochód. Już te-
raz stanowczo oświadczam, że 
spółdzielnia nie będzie ponosić 
odpowiedzialności wobec osób, 
które zgłoszą się do nas po za-
dośćuczynienie za poniesione 
szkody spowodowane spadają-

cymi soplami albo zmrożonym 
śniegiem – oświadcza prezes.

Nie tylko koszty związane 
z usuwaniem zimowych szkód 
mają tendencje wzrostową. 
Trzeba też pamiętać, iż zasoby 
mieszkaniowe spółdzielni są 
coraz starsze i wymagają więk-
szych nakładów finansowych, 

dlatego zarząd SM „Szadółki” 
wspólnie z radą nadzorczą szu-
kają sposobów, aby ograniczyć 
wzrost opłat eksploatacyjnych 
do rozmiarów możliwie jak 
najmniejszych.

krzysztof lubański

>> Nowym ciągnikiem odśnieżane  
będą chodniki
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Obniż rachunki za ciepło dzięki prognozie pogody
eGain forecasting to system prognozowej regulacji ogrzewania budynków. Innowacyjność rozwiązania polega na 
tym, że do uzyskania oszczędności w mieszkaniach uwzględniana jest lokalna prognoza pogody i właściwości ciepl-
ne budynku. Dzięki temu system z wyprzedzeniem przewiduje jak ogrzewać budynek przy najmniejszym możliwym 
zużyciu energii. To rozwiązanie dedykowane jest dla budynków wielorodzinnych.

Idea regulacji prognozowej (nie mylić z tzw. pogodynką) po-
wstała w Szwecji w 1994 roku. W Polsce pierwsze instalacje zo-
stały zrealizowane jesienią 2010 i dzisiaj obsługują budynki bę-
dące w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych na terenie 
całej Polski.

Nasze rozwiązanie, obok działań termomodernizacyjnych to 
kolejny ważny krok w kierunku oszczędności ciepła i zmniejsze-
niu rachunków za ogrzewanie. Nie bazujemy jedynie na pomia-
rze temperatury zewnętrznej, bierzemy pod uwagę również inne 
czynniki, które oddziaływują na budynek. Dzięki uwzględnianiu 
w bilansie energetycznym nasłonecznienia, prędkości i  kierun-
ku wiatru oraz opadów mamy pełny obraz zakłóceń, które musi 
skompensować system grzewczy” – powiedział Wojciech Kubic-
ki, prezes eGain Polska Sp. z o.o.

System regulacji prognozowej może być stosowany w  nie-
mal wszystkich budynkach wielorodzinnych, w  których ciepło 
jest dostarczane poprzez system wodny, budynek jest włączony 
do sieci ciepłowniczej, regulator węzła cieplnego jest połączo-
ny z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnątrz pomiesz-
czeń oczekiwana jest stabilna temperatura. System jest bardzo 
łatwy w instalacji i nie wymaga konserwacji, a koszt inwestycji 
jest nieduży.

Po wyliczeniu przez serwery eGain zapotrzebowania na cie-
pło dla budynku, dane te, poprzez sieć GSM, są przesyłane do 
odbiornika prognozy pogody, który połączony jest z regulatorem 
w węźle cieplnym. Jednocześnie rejestratory klimatu w mieszka-

niach przesyłają do serwerów zebrane dane o komforcie. Opro-
gramowanie operatorskie umożliwia analizę i  wizualizację ze-
branych wartości.

Do oceny skuteczności działania systemu, w polskich warun-
kach klimatycznych, zostały wytypowane 3 budynki w  tej sa-
mej lokalizacji, o identycznej powierzchni i stanie technicznym, 
o numerach 10, 12 i 14. W budynku nr 14 zainstalowano eGain 
forecasting™. Przez cały sezon grzewczy mierzone i zapisywa-
ne było comiesięczne zużycie ciepła. Budynek, w którym zasto-
sowano system zużył o 15,7% ciepła mniej niż nr 10 i o 16,4% 
mniej niż budynek nr 12 (w porównaniu z poprzednim sezonem 
grzewczym).

Dokonano również analizy zużycia ciepła przez budynki z wy-
korzystaniem metody stopniodni. Według tej metody budynek 
nr 14 zużył o 17% mniej ciepła niż budynek nr 10 i o 15% mniej 
niż budynek nr 12. Największe korzyści, ponad 20%, system 
przyniósł dla mieszkańców budynku, w którym przed zainsta-
lowaniem systemu krzywa grzania pozostawała na takim samym 
poziomie jak przed termomodernizacją dokonaną kilka lat temu.

Korzyści z zastosowania systemu eGain
1. Obniżenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i co za 

tym idzie obniżenie rachunków za ciepło
2. Poprawia się komfort cieplny w mieszkaniach. Mniejsze wa-

hania temperatury mają też korzystny wpływ na nasze zdrowie
3. Uzyskanie przez administratora pełnej wiedzy (wykresy, 

raporty, analizy) na temat wpływu warunków zewnętrznych na 
komfort w mieszkaniach

Stosowanie systemu regulacji prognozowej nie wymaga zmian 
w istniejącej automatyce węzła cieplnego i jest uzupełnieniem do 
automatyki wszystkich znanych producentów. Obecnie w 10 kra-
jach europejskich, ponad 210 tys. mieszkań objętych jest progno-
zową regulacją ogrzewania budynków.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej – 
www.egain.pl oraz do kontaktu pod numerem tel. 883-314-953.

Przygotujemy dla Państwa również darmową symulację ko-
rzyści wynikających ze stosowania eGain forecastingTM.
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struk marszałkiem

w sejmiku prawie bez zmian
Po listopadowych wyborach 

samorządowych nastąpiły 
niewielkie roszady w  sejmi-
ku wojewódzkim i  zarządzie 
województwa. Zamiast Cze-
sława Elzanowskiego w  za-
rządzie pojawił się Krzysztof 
Trawicki.

Pierwsze posiedzenie sej-
miku pomorskiego odbyło się 
na początku grudnia. Radni 
wybrali Mieczysława Struka 
na marszałka województwa 
pomorskiego. Dodajmy w tym 
miejscu, że jest to jego kolej-
na kadencja na tym stanowi-
sku. Co ciekawe, w Zarządzie 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk, swego cza-
su burmistrz Jastarni, zasiada 
od 2005 roku. Podczas tajne-
go głosowania otrzymał on 24 
głosy poparcia przy 9 głosach 

wstrzymujących się. Podczas 
sesji wybrani zostali również 
pozostali członkowie zarządu.

Funkcję wicemarszałka, 
podobnie jak przez ostatnie 4 
lata, sprawował będzie Wie-
sław Byczkowski. Hanna Zy-
ch-Cisoń także będzie zasia-
dała w  zarządzie, ale będzie 
tylko jego członkiem. No-
wym wicemarszałkiem będzie 
z kolei szef pomorskiego PSL 
– Krzysztof Trawicki, który 
przez ostatnie 4 lata urzędo-
wał jako wójt gminy Zblewo. 
Drugim członkiem zarzą-
du, podobnie jak przez ostat-
nią kadencję, będzie Ryszard 
Świlski.

(lubek)

>> Mieczysław Struk 
ponownie został wybra-

ny marszałkiem woje-
wództwa pomorskiego

słuchaJĄ glosu mieszkańców

Podsumowanie prac remontowych w rSM „budowlani”
Najstarsze budynki w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” mają 50 lat, chociaż większość pochodzi z 
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Bardzo ważną sprawą jest utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. 
Z tego powodu prace wykonywane w ramach funduszu remontowego mają dużą wagę w działalności spółdzielni.

Rada nadzorcza, zarząd 
i pracownicy dążą do tego, aby 
budynki wyglądały estetycznie, 
były sprawne technicznie i  co-
dzienna eksploatacja przebie-
gała bez zakłóceń dla naszych 
mieszkańców.

– Z  tego powodu w  paź-
dzierniku i  listopadzie orga-
nizujemy zebrania, na których 
mieszkańcy informują o  po-
trzebach remontowych, uczest-
niczą w  ustalaniu kolejności 
zadań. Zebrania są organizo-
wane w  małych grupach, cza-
sami z  pojedynczymi budyn-
kami, aby spotkania były jak 
najbardziej efektywne. W  tym 
roku takie zebrania mamy już 
za sobą. Wnioski z tych zebrań 
w  znacznej części zostały uję-
te w  planie remontów na rok 
2015. Ostateczna wersja planu 
remontów zależy również od 
prac, które muszą być wykona-
ne z  uwagi na wymogi prawa 
budowlanego i  bezpieczeństwa 
w  budynkach. Takie działania 
mają pierwszeństwo – tłuma-
czy Jerzy Turek, zastępca pre-
zesa ds. technicznych.

Wykonywane roboty w  bu-
dynkach uzależnione są rów-
nież od funduszu remontowego 
zgromadzonego na poszcze-
gólnych nieruchomościach. 

W  RSM „Budowlani” od lat 
fundusze remontowe budynków 
rozliczane są indywidualnie.

– W  roku 2014 najwięcej 
środków wydatkowano na re-
mont klatek schodowych. Sta-
ramy się, aby prace te wykonane 
zostały w  większym zakresie 
niż to było poprzednio, przy 
tego rodzaju remontach. Ścia-
ny są szpachlowane, narożniki 
prostowane, porządkuje się in-
stalację elektryczną czy wymie-
nia okładziny poręczowe. Okna 
na wszystkich klatkach scho-
dowych wymieniono wcześniej, 
więc efekt końcowy remon-
tu jest zadowalający. Zgodnie 
z  planem, w  roku przyszłym 
remonty klatek schodowych 
również będą najważniejszą 
jego pozycją – informuje Jerzy 
Turek.

W  wielu budynkach wy-
konano w  tym roku także re-
monty instalacji elektrycznych. 
Polegały one głównie na wy-
mianie lamp na klatkach scho-
dowych na ledowe z czujnikami 
ruchu. To rozwiązanie przynosi 
oszczędności energii elektrycz-
nej, co bezpośrednio odczuwają 
mieszkańcy. 

Ważną pozycją wykonanych 
robót są również wszelkie re-
monty dotyczące docieple-

nia ścian i  stropów budynków 
spółdzielni. Wszystkie budyn-
ki na terenie spółdzielni mają 
dodatkowo docieplone ściany 
zewnętrzne. Prace te zostały 
ukończone w  roku 2004. Nie-
które budynki zostały docieplo-
ne zgodnie z  ówczesną normą 
cieplną i  mają zbyt małą war-
stwę docieplenia. 

– Podejmujemy więc decy-
zję o  dodatkowym docieple-
niu niektórych ścian. Docie-
plamy również stropodachy 
budynków i  niektóre części 
tych stropodachów. W  nie-
których budynkach nad klat-
kami schodowymi i nad łącz-
nikami, stropodachy mają 
złą izolację lub jej nie mają. 

W  miarę swoich możliwości 
prace te rozszerzamy o  bu-
dynki, w  których są lokale 
użytkowe – mówi wiceprezes 
Turek. – W  naszych remon-
tach nie zapominamy o insta-
lacjach sanitarnych. W  roku 
ubiegłym zmodernizowano 
instalacje gazowe na dwóch 
budynkach oraz wymieniono 

poziomy wody ciepłej, zimnej 
i  cyrkulacji na kilku innych. 
Wykonujemy również inne 
prace, jak remonty kominów, 
wymiana drzwi zewnętrznych 
w budynkach.

To jednak nie wszystkie 
zadania realizowane na tere-
nie osiedla. Niemałe środki 
wydawane są też na remonty 
chodników i  miejsc postojo-
wych. Największym zadaniem 
remontowym była budowa 
parkingu przy budynku Kar-
packa 4. 

– Każde nowe miejsce po-
stojowe jest bardzo cenne. Na 
naszych osiedlach jest coraz 
więcej samochodów i jest duży 
deficyt parkingów. Mieszkań-
cy oczekują, że rozwiążemy 
ten problem, jednak nie jest 
to proste. Mamy coraz mniej 
miejsca na wykonanie nowych 
parkingów. W ubiegłym roku 
wykonaliśmy szereg prac na 
placach zabaw, wstawiając 
urządzenia do ćwiczeń dla 
osób dorosłych. Staramy się, 
aby nasza spółdzielnia była 
przyjazna dla naszych miesz-
kańców w  każdym wieku – 
podsumowuje Jerzy Turek. 

grzegorz rudnicki

>> Niedawno odnowiono elewację frontową budynku przy al. Grunwaldzkiej 
607 oraz sąsiednich budynków usługowych
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ZAMÓW!  
BIALL-NET Sp. z o.o. 

80-174 Gdańsk, Otomin ul. Słoneczna 43 
www.procesy5.pl 
tel. 58 727 77 00 
info@procesy5.pl

podstawowa Księga znaku
2554 [0000]

Najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy

Oszczędność czasu, systematyczność działań, jednolite procedury, łatwość 
dostępu do dokumentów, sprawne i proste zarządzanie, kontrola nad firmą i 

pracownikami. 
Nasz program definiuje i wspiera 

procesy biznesowe każdego przedsiębiorstwa. 
Korzystaj, oszczędzaj, zyskuj - to proste!
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podziel się pomysłem

jeszcze atrakcyjniejsza Kraina zabawy
Miejski Ośrodek Sportu 

i  Rekreacji w  Gdańsku wraz 
z  Grupą GPEC – fundato-
rem Krainy Zabawy w  Parku 
Reagana – planują moderni-
zację tego największego i naj-
bardziej atrakcyjnego miejsca 
zabaw w Gdańsku. Mieszkań-
cy miasta mogą pomóc w roz-
budowie obiektu, przesyłając 
swoje pomysły na nowe atrak-
cje do 31 stycznia.

– Kraina Zabawy cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Gdańska. 
Kompleks karuzel, zjeżdżalni, 
drabinek i innych urządzeń do 
zabaw dla dzieci i  młodzieży 
stale gromadzi tłumy. Dlate-
go, aby wyjść naprzeciw coraz 
to większym oczekiwaniom 
użytkowników Krainy Zaba-
wy, Miejski Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji w  Gdańsku wraz 
z  Grupą GPEC postanowi-
li wspólnymi siłami zmoder-
nizować i  jeszcze bardziej 
uatrakcyjnić istniejącą już in-
frastrukturę – informuje Mi-
chał Piotrowski z  Biura Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

Prace koncepcyjne zakła-
dają między innymi zagospo-
darowanie prawie 1500 m² 

powierzchni, dla jednej z naj-
większych i  najbardziej roz-
budowanych w  Trójmieście 
siłowni na świeżym powie-
trzu. Dodatkowo w  planach 
jest doposażenie placu zabaw 
w atrakcyjne urządzenia i  za-
bawki dla dzieci, uwzględnia-
jące także dzieci z  niepełno-
sprawnością ruchową.

– Podobnie jak na etapie 
tworzenia Krainy Zabawy, 
tak i  teraz MOSiR i  Gru-
pa GPEC zapraszają miesz-
kańców Gdańska do wzięcia 

udziału we współtworzeniu 
tego wyjątkowego miejsca po-
przez przesyłanie pomysłów 
na jego rozbudowę. Wszystkie 
propozycje można przesyłać 
na adres e-mail: biuro@mosir.
gda.pl do 31 stycznia.

Głos lokalnej społeczności 
będzie ważnym elementem 
w wyborze nowego wyposaże-
nia i urządzeń do zabawy oraz 
zagwarantuje dopasowanie 
przebudowy do potrzeb użyt-
kowników – dodaje Michał 
Piotrowski.

Dodajmy, że Kraina Zabawy 
mieści się w  Parku Nadmor-
skim im. Ronalda Reagana 
przy ul. Dąbrowszczaków na 
Przymorzu i funkcjonuje stale 
od czerwca 2006 roku. Aktu-
alnie na powierzchni prawie 
jednego hektara, oprócz urzą-
dzeń do zabawy dla najmłod-
szych dzieci, znajduje się także 
skatepark, gdzie coś dla siebie 
znajdą sympatycy akrobacji na 
deskach, rolkach i bmx’ach.

(gr)

>> W Krainie Zabawy zainstalowano niedawno nowe urządzenia fitness
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gotowi na róŻne scenariusze

wszyscy przygotowani do zimy
Zima obchodzi się z nami w tym roku dość łagodnie, ale mimo to już w połowie listopada odbyło się posiedzenie 
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które w głównej mierze poświęcone było przygotowaniom do 
sytuacji ekstremalnych na wypadek nagłego ataku zimy.

– Choć z  prognoz meteo-
rologicznych wynika, że zima 
ma być ciepła i łagodna, musi-
my być jednak gotowi na róż-
ne scenariusze – mówił Ry-
szard Stachurski, wojewoda 
pomorski.

Roman Nowak, rzecznik 
prasowy wojewody informu-
je, że wiele czasu poświęcono 
omówieniu przygotowań do za-
pewnienia przejezdności dróg 
w  razie intensywnych opadów 
śniegu. Według zapewnień 
przedstawiciela Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w  Gdańsku 
mundurowi, zarówno sprzęto-
wo, jak i  etatowo, są przygo-
towani do reagowania w  razie 
wystąpienia sytuacji ekstre-
malnych na ciągach drogowych 
i  szlakach kolejowych. Wtó-
rował mu Robert Marszałek, 
dyrektor gdańskiego Oddzia-
łu Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

– Mamy zapasy soli, któ-
rych wystarczyć powinno do 
końca zimy – mówił Robert 
Marszałek, dodając, że zarząd 
dróg krajowych na Pomorzu 
dysponuje dużą liczbą kamer, 
które umożliwiają szybkie re-
agowanie w  razie wystąpienia 
utrudnień w  ruchu drogo-
wym. – Również baza sprzę-
tu, którym dysponujemy, pre-
zentuje się imponująco. Nie 
powinno zabraknąć pojazdów 
służących utrzymaniu odpo-
wiedniego stanu dróg, jak płu-
gopiaskarki czy pługi śnieżne. 

Jak mówi Roman Nowak, 
w  stanie podwyższonej goto-
wości przed sezonem zimo-
wym pozostaje również Pań-
stwowa Straż Pożarna. 

– Komendant wojewódzki 
zwrócił się do komend po-
wiatowych o  sprawdzenie 
gotowości sprzętu, który bę-
dzie mógł być wykorzystany 

do usuwania skutków inten-
sywnych opadów. Według 
przedstawiciela wojewódz-
kich struktur PSP strażacy 
też są przygotowani na użycie 
namiotów z  nagrzewnicami, 
z  których w  ekstremalnych 
sytuacjach skorzystać by mo-

gli kierowcy, którzy na dłużej 
utknęli w  korkach – dodaje 
Roman Nowak.

Do wykonywania swoich 
obowiązków w warunkach zi-
mowych gotowy jest też Wo-
jewódzki Inspektorat Trans-
portu Drogowego. Obok tra-

dycyjnej działalności, pole-
gającej m.in. na sprawdzaniu 
stanu ogumienia ciężarówek, 
przede wszystkim jadących 
w kierunku Obwodnicy Trój-
miasta, kontrolowany będzie 
stan techniczny odśnieżarek 
i pługów oraz trzeźwość osób 
kierujących tymi pojazdami.

Warto w  tym miejscu po-
wiedzieć, że kierowcy, którzy 
wyruszają w  trasę w  trud-
nych warunkach atmosfe-
rycznych powinni słuchać lo-
kalnych rozgłośni radiowych 
i  czytać komunikaty portali 
internetowych.

– Intensywne kontrole za-
powiada Wojewódzki Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego, 
który zamierza bacznie przy-
glądać się obiektom wielkopo-
wierzchniowym. Na Pomorzu 
jest ich ok. 1550. Inspekto-
rzy sprawdzali będą przede 
wszystkim stan odśnieżenia 

dachów – mówi Roman No-
wak. – Według zapewnień, 
jakie padły podczas spotkania, 
województwo pomorskie jest 
odpowiednio zabezpieczone 
przeciwpowodziowo. Zarów-
no stan wałów, jak i urządzeń 
melioracyjnych jest dobry. Re-
alizowane w  ostatnim czasie 
inwestycje powinny pomóc 
w  skutecznym zapobieganiu 
tworzenia się zatorów lodo-
wych w ujściu Wisły.

Warto również powiedzieć, 
że na spadek temperatur goto-
we są pomorskie schroniska, 
noclegownie i  ogrzewalnie, 
które mogą udzielić schro-
nienia około 2 tysiącom osób. 
Województwo dysponuje 
również miejscami, w  któ-
rych pomoc uzyskać mogą 
osoby będące pod wpływem 
alkoholu. 

(kl)

>> Każdego roku zima zaskakuje drogowców – czy 
tak samo będzie tym razem?
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koncert

Marsi 
w ergo 
arenie

Grupa Thirty Seconds 
to Mars wraca do Polski! 
Koncert w Ergo Arenie od-
będzie się 8 kwietnia, a bi-
lety można już nabywać. 

Polscy fani Thirty Se-
conds to Mars nie musie-
li długo czekać na kolejną 
wizytę swoich ulubieńców. 
Przypomnijmy, że ostatni 
koncert odbył się 22 czerw-
ca w Rybniku. 

– Bez wątpienia było to 
niezapomniane show. Suk-
ces pod każdym względem. 
W  związku z  tym uzna-
liśmy, że warto zaprosić 
zespół raz jeszcze – mówi 
Janusz Stefański z  agen-
cji koncertowej Prestige 
MJM, która jest organiza-
torem występu amerykań-
skiej grupy w Trójmieście. 

Wiadomość o  kolejnym 
występie w  Polsce z  pew-
nością bardzo ucieszy fa-
nów, którzy od zakończe-
nia rybnickiego koncertu 
zabiegali o  ponowne spro-
wadzenie Marsów do na-
szego kraju. Warto przy-
pomnieć, że rybnicki kon-
cert wzbudzał duże emocje 
również z powodu wokali-
sty Jareda Leto. Do Polski 
przyjechał wszak tegorocz-
ny zdobywca Oscara. A  to 
niezwykle rzadkie wyda-
rzenie. Jared po świetnych 
rolach w  „Witaj w  klubie” 
i  „Requiem dla snu” wy-
stąpi w kolejnej ekranizacji 
„Batmana” jako Joker. 

Kolejny koncert zespo-
łu w  Polsce zapowiada się 
niezwykle interesująco. 
Marsi już wiele razy udo-
wadniali, że potrafią po-
derwać swoich fanów do 
niesamowitej zabawy. Or-
ganizatorzy liczą, że i  tym 
razem z  frekwencją nie 
będzie najmniejszego pro-
blemu. Przypomnijmy, że 
show w Rybniku obejrzało 
17 000 widzów.

– Liczymy, że fani ko-
lejny raz udowodnią, czym 
jest dla nich zespół Thirty 
Seconds to Mars. Mamy 
nadzieję, że uda nam się 
wypełnić Ergo Arenę – 
podkreśla Mateusz Paw-
licki z  Prestige MJM. – 
To także szansa dla tych, 
którzy mieli nieco dalej 
na koncert do Rybnika lub 
z  różnych powodów nie 
mogli się na nim pojawić – 
dodaje Pawlicki.

Sprzedaż biletów na 
koncert Thirty Seconds 
to Mars już się rozpoczę-
ła. Wejściówki można na-
bywać za pośrednictwem 
stron: www.imprezypresti-
ge.com, Eventim.pl i  eBi-
let.pl, w sieci salonów Em-
pik i kasie Ergo Areny. 

(gr)

roboty zakończone

Odnowiony Dwór artusa
Zakończyły się prace konserwatorskie na południowej fa-

sadzie Dworu Artusa. Przypomnijmy, że od maja do końca 
października przeprowadzono kompleksowe prace konser-
watorskie wraz z rekonstrukcją polichromii.

– Ich autorem, który został wyłoniony w  drodze prze-
targu, jest gdański oddział Polskich Pracowni Konserwacji 
Zabytków. Kierownikiem budowy był Stefan Rykaczewski, 
zaś kierownikiem prac konserwatorskich Agata Bortkiewicz 
– informuje Monika Krygier, rzecznik prasowy Muzeum Hi-
storycznego Miasta Gdańska.

Koszt prac renowacyjnych wyniósł dokładnie 189277 zł. 
Program przyjętych prac konserwatorskich nawiązuje do 
wcześniejszych działań przeprowadzonych w roku 1998.

– Wyeliminowano główne zniszczenia, spowodowa-
ne przez niekorzystne warunki atmosferyczne. W  tym celu 
zdezynfekowano obszary występowania mikroorganizmów, 
podklejono i  wzmocniono rozwarstwione i  spękane pod-
łoża budowlane w  obrębie kamienia i  tynku, oczyszczono 
powierzchnie z zabrudzeń i nawarstwień, a w wymaganych 
miejscach przeprowadzono zabiegi odsalające. Poza tym uzu-
pełniono powstałe ubytki w kamieniu i  tynku, odtworzono 
formy rzeźbiarskie i  profile detali architektonicznych, uzu-
pełniono złocenia, zrekonstruowano polichromię i wykonano 
nowe opierzenia blacharskie wraz z  ochroną przeciw gołę-
biom. Wykonano także profilaktyczne prace w obrębie tarasu 
attyki – wylicza zakres robót Monika Krygier.

(gr)

ekonomiczne działania inwestycyJne

SM „Orunia” obniża czynsz
Ogromne powody do radości mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”. Jest to bo-
wiem prawdopodobnie jedyna spółdzielnia na Pomorzu, w której czynsz został obniżony.  
Jak mówi nam jej prezes Tadeusz Dorobek, jest to efekt wielu ekonomicznych rozwiązań.

W  kilkudziesięcioletniej 
historii Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orunia” po raz pierw-
szy czynsz zostanie obniżony 
– co zdaje się być ewenemen-
tem nawet na skalę krajową.

– Czynników jest kilka. Po 
pierwsze. Na niskim poziomie 
ustabilizowała się inflacja. Po 
drugie. Realizujemy oszczęd-
nościowe przedsięwzięcia. 
Zainwestowaliśmy chociaż-
by kilkaset tysięcy złotych 
w  energooszczędne oświetle-
nie osiedlowych ulic i  klatek 
schodowych. Już teraz wiemy, 
że dzięki temu oszczędza-
my około 50 procent energii 
elektrycznej, co w przełożeniu 
na cały rok może nam przy-
nieść nawet 50 tysięcy złotych 
oszczędności. Warto też po-
wiedzieć, że w  tym roku nie 
odnotowaliśmy różnic mię-
dzy wodomierzami główny-
mi, a  tymi zamontowanymi 
w  mieszkaniach. Różnice, 
w ciągu roku, dochodziły na-
wet do 30 tysięcy, co oczy-
wiście musieliśmy regulować 
z kasy spółdzielni – mówi Ta-
deusz Dorobek.

Wszystkie te oszczędności 
spowodowały, że w przyszłym 
roku czynsz w  SM „Orunia” 
będzie niższy o  kilka groszy 

na metrze kw. Mimo tego, 
na przyszłoroczne remonty 
spółdzielnia zamierza wydać  
1 mln zł, a spora część tej kwo-
ty zostanie wydana na popra-
wę infrastruktury drogowej.

– Spora część naszych ulic 
pamięta jeszcze poprzedni 
system, dlatego też dwa razy 
więcej środków niż dotych-
czas będzie wydanych w przy-
szłym roku na ich naprawę. 
Przy okazji odnowione zo-
staną chodniki oraz miejsca 
zielone. Warto w  tym miej-
scu pochwalić gdański Zarząd 
Dróg i  Zieleni, który podjął 
się w końcu remontu ulic Pla-
tynowej i  Krzemowej. Liczy-
my po cichu, że prace te będą 
kontynuowane także w  przy-
szłym roku – dodaje Tadeusz 
Dorobek.

Poza tym w  planie remon-
towym na przyszły rok prze-
widziano malowanie klatek 
schodowych w  zupełnie no-
wej technologii gramoplast. 
W  przybudówkach pojawią 
się z  kolei kafelki, co popra-
wi przede wszystkim estetykę 
klatek schodowych. Odna-
wiane będą także balkony.

– Ważnym zadaniem, które 
planujemy realizować, będzie 
wymiana instalacji kanali-

zacyjnych, aby w  przyszłości 
uniknąć awarii. W przyszłym 
roku prace te chcemy wykonać 
w 10 budynkach – kontynuuje 
prezes Dorobek. – Natomiast 
w  najbliższych latach czekają 
nas remonty dachów. Ich gwa-
rancja powoli wygasa, dlatego 
tam, gdzie będzie taka potrze-
ba, będziemy wymieniać papę. 
Środki finansowe na ten cel 
mamy zabezpieczone.

Co ciekawe, stawki na fun-
dusz remontowy pozosta-
ną niezmienione aż do 2020 
roku. Jest to skutek wielo-
letniego planu remontowego 

wprowadzonego w SM „Oru-
nia”, o  którym pisaliśmy już 
w  jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy”.

– Korzystając z  okazji 
chciałbym jeszcze raz przy-
pomnieć, że trwają w  Sejmie 
prace nad Ustawą o  prawie 
spółdzielczym. Działania po-
lityków nie napawają jednak 
optymizmem. Prace są bo-
wiem rwane, przerywane, po-
litycy spierają się i nie słuchają 
głosów docierających ze śro-
dowiska spółdzielczego. Nie 
wiadomo niestety jak to się za-
kończy, ale trzeba powiedzieć, 

że na Wiejskiej budzi się opcja 
prospółdzielcza, a  niektó-
rym politykom zaczynają się 
otwierać oczy i przekonują się 
jakie skutki mogą wywołać 
planowane zmiany w ustawie. 
Spółdzielcy są jednak zdeter-
minowani i  nie dadzą się tak 
po prostu zlikwidować. Wie-
rzymy, że do tego nie dojdzie 
i  będziemy mogli spokojnie 
pracować, aby mieszkańcy byli 
zadowoleni z  naszych dzia-
łań – podsumowuje Tadeusz 
Dorobek.

krzysztof lubański

>> Niedawno miasto zakończyło długo oczekiwany przez mieszkańców  
Oruni Górnej remont ulicy Krzemowej
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napisz list do mikołaJa

Pobić rekord Guinnessa
412 metrów – tyle wynosi 

obwód otoku hali na granicy 
Gdańska i  Sopotu. Tyle też 
mierzyć ma list do Świętego 
Mikołaja, który kibice Lotosu 
Trefla Gdańsk, Trefla Sopot 
i  PGE Atomu Trefla Sopot 
piszą podczas grudniowych 
meczów swoich drużyn. Akcja 
rozpoczęła się 6 grudnia i po-
trwa do 21 grudnia.

Jak podaje Bartosz Tobiań-
ski, rzecznik Ergo Areny, we-
dług Księgi Rekordów Guin-
nessa najdłuższy napisany do-
tąd list do Świętego Mikołaja 
mierzył 300 metrów. – Mo-
żemy jednak stworzyć dłuższy 
list, a przy tym pomóc potrze-
bującym dzieciom. Organiza-
torami tej niezwykłej akcji są 
Ergo Arena, Lotos Gdańsk, 
Trefl Sopot i PGE Atom Trefl 
Sopot, zaś partnerami przed-
sięwzięcia – Galeria Bałtyc-
ka, Sportpoland.com, Loopy’s 
World i  International Paper 
– informuje Bartosz Tobiań-
ski. – Akcja „Otocz Ergo Are-
nę życzeniami” – prócz na-
dziei, że Święty Mikołaj spełni 

wszystkie życzenia – przynie-
sie wymierną pomoc dzieciom, 
które bardzo jej potrzebują. 
Jeżeli połączone listy dadzą 
długość 412 metrów, każdy 
z  podopiecznych Domów Dla 
Dzieci „To Nasz Dom” w Ust-
ce i Słupsku otrzyma świątecz-
ny prezent.

Swoje listy składać można 
na wszystkich przedświątecz-
nych meczach klubów Grupy 
Trefl. Akcja zainaugurowana 
została 6 grudnia, a  jej przed-
ostatni akord zaplanowano 19 
grudnia, kiedy to siatkarze Lo-
tosu Trefla stoczą pojedynek 
z Cerradem Czarnymi Radom. 

– Przy wejściu głównym 
zlokalizowany zostanie tak-
że punkt, w  którym w  dni 
powszednie do 18 grudnia, 
w  godzinach 15.00 – 18.00 
zostawiać będzie można swo-
je listy. W  to przedsięwzięcie 
mogą angażować się nie tylko 
osoby, które regularnie bywa-
ją na meczach klubów Gru-
py Trefl, ale wszyscy chętni. 
Ważne, by każdy list ozna-
czony był z przodu metryczką 

z imieniem, nazwiskiem i nu-
merem telefonu autora oraz 
ewentualną nazwą szkoły – 
dodaje Bartosz Tobiański

Akcja zakończy się pikni-
kiem pod halą, który zapla-
nowano 21 grudnia. List zo-
stanie wówczas rozwinięty na 
otoku, a  później przekazany 
Mikołajowi. Na wszystkich 
czekać będą także sportowcy 
trzech klubów Grupy Trefl 
i maskotka Treflik. Wtedy też 
Mikołaj nagrodzi tych, któ-
rzy najbardziej zaangażują się 
w powstanie tego rekordowe-
go listu.

Osoby, które przyniosą do 
Ergo Areny swoje życzenia, 
mogą bowiem liczyć na przy-
jemniejszy grudzień. Autor 
najładniejszego listu otrzyma 
bon o  wartości 3000 złotych 
do wykorzystania na przed-
świąteczne zakupy w  Gale-
rii Bałtyckiej. Nagrodzone 
zostaną także szkoły, które 
dostarczą największą liczbę 
listów. 

(gr)

zagrali w oliwie

Dzielnicowe zmagania 
tenisistów

W  sali Zespołu Kształce-
nia Podstawowego i  Gimna-
zjalnego nr 17 w  Oliwie ro-
zegrano Dzielnicowy Turniej 
Tenisa Stołowego Dzielnic 
Miasta Gdańska. Zawody ro-
zegrano w  kilku kategoriach 
wiekowych. 

W  grupie najmłodszej, 
a więc roczników 2003/2000, 
najlepszy okazał się Marcin 
Bokun. Miejsca na podium 
zajęli także Wiktor Smol-

czewski i  Mateusz Mital. 
Bezkonkurencyjnym zawod-
nikiem w kategorii roczników 
1999/98 był Dawid Sokalski, 
który w pokonanym polu po-
zostawił Partyka Winikajtysa 
i  Kamila Beleckiego. Z  kolei 
w  kategorii open zwyciężył 
Ryszard Riviera. Na kolejnych 
pozycjach sklasyfikowano 
Adama Ziółkowskiego i  An-
drzeja Wasiluka. 

Zwycięzcy otrzymali me-

dale, statuetki i  nagrody rze-
czowe ufundowane przez 
Biuro Prezydenta Miasta ds. 
Promocji oraz firmę Trefl 
Gdynia, Radę Dzielnicy Oli-
wa i  Robotniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Budowlani”. 
Dodajmy, że organizatorami 
tenisowej imprezy był klub 
„Ad-Rem” i  Rada Dzielnicy 
Oliwa.

(gr)
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>> Finaliści turnieju w grupie młodszej

z zaspy na Światowe boiska

Mikołajki z turniejem „Do Przerwy 0:1”
Ubiegłoroczne doświadczenie podpowiadało nam, że mogą przywitać nas śnieżne zaspy, a w najgorszym wypadku 
nawet jakiś daleki krewny orkanu Ksawery, który szalał w ubiegłym roku m.in. na Pomorzu. Tymczasem 6 grudnia 
na boiskach Zaspy i Przymorza czuć było powiew wiosny oraz zapach bigosu i grochówki z mobilnej kuchni, która 
zabezpieczała nasz turniej od strony gastronomicznej.

Jak się okazało pozytywnie 
zaskoczyła nas nie tylko po-
goda. Byliśmy również mile 
zaskoczeni mobilizacją mło-
dych piłkarzy, którzy licznie 
zgłosili się, jakby nie było do 
zimowej edycji turnieju. Osta-
tecznie w mikołajkowym tur-
nieju wystartowało 70 drużyn 
w  pięciu kategoriach: rocz-
nik 1995 i starsi – 18 drużyn, 
rocznik 1996/1998 – 24 dru-
żyny, rocznik 1999/2001 – 18 
drużyn, rocznik 2002 i Młod-
si – 6 drużyn i zespoły dziew-
częce – 4 drużyny.

Mecze rozgrywane były na 
boisku Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 8 w Gdań-
sku Zaspie przy ul. Meissnera 
9, na boisku przy ul. Żwirki 
i Wigury oraz na boisku przy 
ulicy Opolskiej należącym do 
Szkoły Podstawowej nr 80.

Jak wiadomo tradycja to 
rzecz święta, tak więc… tra-
dycyjnie o  godzinie 10.00 
oficjalnego otwarcia, z  wyso-
kości trzeciego stopnia zna-

nej już wszystkim metalowej 
drabiny, dokonał pomysło-
dawca i współorganizator tur-
nieju Andrzej Kowalczys, od 
kilku dni także radny miasta 
Gdańska.

– Dzisiaj gracie tutaj, na 
boiskach Zaspy, ale za kilka 
lat część z  was z  pewnością 
będzie biegać po najbardziej 
znanych boiskach Polski, Eu-
ropy i  świata. Będziecie zdo-
bywać sportowe trofea i  być 
może znajdziecie czas, żeby 
wrócić tutaj, na Zaspę, aby 
zagrzewać do gry kolejne po-
kolenie uczestników nasze-
go turnieju – mówił Andrzej 
Kowalczys.

Wśród oficjalnych gości 
byli piłkarze Lechii Gdańsk: 
napastnik Adam Buksa, 
bramkarz Kacper Rosa oraz 
obrońca Damian Garbacik. 
Piłkarze biało-zielonych za-
grzewali uczestników turnieju 
do gry, a  chętnym rozdawali 
autografy.

Jak zawsze uczestnicy tur-

nieju mieli możliwość dowie-
dzieć się czegoś więcej o Unii 
Europejskiej od pracowników 
Departamentu Programów 
Regionalnych Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Nawet odrobina 
wiedzy była nagradzana unij-
nymi gadżetami.

Jako pierwsze rywalizacje 
zakończyły piłkarki. Najlep-
sza okazała się drużyna Ekipa 
Gdańsk, która w  finale zwy-
ciężyła zespół Wydły Ladies, 
w  którym grały dziewczyny 
z Bytowa, Człuchowa, Gdań-
ska i Lęborka. Trzecie miejsce 
zdobyły debiutantki – zespół 
Centrum Pelplin. Tuż za po-
dium uplasowała się drużyna 
GKS Żukowo. Puchar Fair 
Play otrzymała Klaudia Pału-
bicka z Pelplina, która niestety 
turniej okupiła kontuzją. Przy 
okazji życzymy szybkiego po-
wrotu do zdrowia!

W  kategorii Rocznik 2002 
i Młodsi złote medale zdoby-
li zawodnicy Salos Gdańsk. 

Srebro odebrała drużyna Real, 
zaś brąz powędrował do gra-
czy Dream Team. Tuż za po-
dium uplasowali się zawodni-
cy Rozstaje Gdańsk oraz dru-
żyny Przymorze I  i  Przymo-
rze II, którym organizatorzy 
przyznali puchar Fair Play. 

Wśród zespołów z rocznika 
1999/2001 najlepszy okazał 
się zespół Orunia City. Chło-
paki z Oruni otrzymali od or-
ganizatorów również puchar 
Fair Play, za godną naślado-
wania postawę na boisku. 
Miejsce drugie zdobył FC 
Wiadromontaż. W tej katego-
rii wyjątkowo nie przyznano 
brązowych medali.

Zwycięzcą z  rocznika 
1996/1998 został zespół Bar-
ca Team. Miejsce drugie za-
jęła ekipa Gdyńskiej Akade-
mii Piłkarskiej (GAP), trze-
cie Delta Suchanino. Puchar 
Fair Play otrzymali zawodnicy 
z Gdyni – GAP.

W  tzw. kategorii „Open”, 
czyli rocznik 1995 i starsi zwy-

ciężyła drużyna o nazwie Ak-
centowy Zenek. Na drugim 
miejscu znaleźli się zawodnicy 
IM Team. Trzecie miejsce za-
jęła drużyna Ptysie, zwycięzca 
jesiennej edycji turnieju.

W  ostatnią sobotę po raz 
drugi odwiedził nas i  zagrał 
w  swojej drużynie „Janusze” 
Piotr Walkusz z  Sierakowic. 
Piotr jest reprezentantem 
Polski w  ampfutbolu. Jego 
koledzy uczestniczą wła-
śnie w  Mistrzostwach Świata 
w Meksyku.

Organizatorom, czyli 
Gdańskiej Fundacji Dobro-

czynności, udało się pozy-
skać liczne grono partnerów, 
którym tą drogą pragnie-
my podziękować: Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 
Wicewojewoda Pomorski, 
Prezydent Miasta Gdańska, 
Departament Programów Re-
gionalnych: Pomorskie w Unii 
– Fundusze Europejskie blisko 
Ciebie, Lotos Gdańsk, Mer-
co, Sklepy Merkus, Lechia 
Gdańsk SA, Gdańskie Inwe-
stycje Komunalne, Trefl, M-1 
Fabrika oraz BMB Santech.

(sl)

>> Piłkarski turniej „Do Przerwy 0:1” jak zwykle 
rozegrany został na Zaspie
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mistrzostwa pomorza

Gdańszczanie 
na pudle

W Gdańsku, w Hali Sportowej Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego przy ul. Meissnera odbyły się kolejne Mistrzostwa 
Województwa Pomorskiego w  Taekwondo ITF. W  zawo-
dach wystartowali zawodnicy z 5 pomorskich klubów: Spor-
towy Klub Taekwon-do „An-Do” z  Pruszcza Gdańskiego, 
Gdański Klub Taekwon-do, Klub Sportów Walki „Neptun” 
Gdańsk oraz Klub Sportowy „Taekwon” Kolbudy i Gdyński 
Klub Sportowy „Posejdon”. 

Jak informują organizatorzy wojewódzkich mistrzostw 
w gdańskiej imprezie wystartowała rekordowa liczba zawod-
ników. Na zawodach w Gdańsku zaprezentowało się bowiem 
aż 150 taekwondoków w wieku od 3 do 18 lat.

Mistrzostwa rozgrywane były oczywiście z podziałem na 
kategorie wiekowe i wagowe. W klasyfikacji drużynowej bez-
konkurencyjna okazała się ekipa „An-Do” z Pruszcza Gdań-
skiego. Na kolejnych miejscach sklasyfikowano zawodników 
Gdańskiego Klubu Taekwon-do i kolbudzki „Taekwon”.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

(kl)

turnieJ dla dzieci

Mikołajkowe 
granie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” i  Katolickie Sto-
warzyszenie Sportowe „Przymierze” od wielu lat współpra-
cują i  organizują sportowe imprezy dla dzieci i  młodzieży 
z Oruni Górnej.

– Ostatnim naszym wspólnym przedsięwzięciem był Mi-
kołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci szkoły 
podstawowej. Warto powiedzieć, że impreza piłkarska od-
była się już po raz 13. Tego roku w  turnieju wystartowało 
10 drużyn 6-osobowych – informuje Franciszek Wantuch ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

Mikołajkowy turniej odbył się w  sali gimnastycznej Ze-
społu Kształcenia Podstawowego i  Gimnazjalnego nr 6, 
mieszczącego się przy ul. Emilii Hoene na Oruni Górnej. 
Drużyny rywalizowały w dwóch grupach. W pierwszej zwy-
ciężyła drużyna Lecha Poznań, a na kolejnych dwóch miej-
scach sklasyfikowano Wisłę Kraków i Lechię Gdańsk. 

– Z kolei w grupie 2. zwyciężyła Lechia Gdańsk, zosta-
wiając w pokonanym polu warszawską Legię i zabrzańskiego 
Górnika. Uczestnicy turnieju obdarowani zostali nagrodami 
i słodyczami – dodaje Franciszek Wantuch.

Korzystając z  okazji warto też powiedzieć, że Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Południe” wspólnie z Katolickim Stowa-
rzyszeniem Sportowym „Przymierze” organizują też wiosną 
Maryjny Turniej Piłki, który rozgrywany jest od początku 
maja.

(lubek)

>> Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej na Oruni 
Górnej był organizowany z myślą o najmłod-

szych adeptach futbolu
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Pomosty dla wędkarzy
Aż 8 tysięcy wędkarzy 

może być zarejestrowanych 
w Gdańsku. Niektórzy z nich 
to zapaleni amatorzy sporto-
wego wędkowania, ale wśród 
nich są też i tacy, którzy węd-
karstwo traktują jak hobby, 
a  „moczenie kija” jak dobrą 
formą spędzania wolnego 
czasu.

Właśnie dla wędkarzy, któ-
rym zależy na rekreacyjnym 
łowieniu ryb, w kwietniu tego 
roku rozpoczęto budowę po-
mostów na gdańskich zbior-
nikach retencyjnych. Inwe-
stycja kosztowała pół miliona 
złotych. 

– Wykonanie specjalnych 
stanowisk w  miejscach wska-
zanych przez Polski Związek 
Wędkarski powierzono miej-
skiej spółce – Gdańskim Me-
lioracjom. W tym roku miało 
ich powstać sześć, a  pojawi-

ło się aż osiem. Po 3 pomo-
sty wybudowano na zbiorni-
ku retencyjnym „Spacerowa” 
i  „Chłopska” oraz 2 na zbior-
niku „Łabędzia” – informuje 
Dariusz Wołodźko z  Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.

To nie koniec dobrych no-
win dla wędkarzy. Od dwóch 
lat większość zbiorników jest 
bowiem regularnie zarybiana, 
dzięki czemu spełniają one 
nie tylko rolę zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Gdań-
ska, ale są także rajem dla 
wędkarzy.

– Budowa stanowisk to ko-
lejny etap współpracy miasta 
z  Polskim Związkiem Węd-
karskim. W  czerwcu 2012 
roku 30 zbiorników reten-
cyjnych na gdańskich osie-
dlach zyskało nową funkcję. 
Miasto użyczyło je PZW, by 

ten realizował na nich swoje 
statutowe cele. Każdy zbior-
nik zyskał swojego opiekuna 
z  koła wędkarskiego, a  po-
rządku przy łowiskach pilnuje 
straż rybacka, która służy też 
pomocą adeptom wędkarstwa. 
Dzieci i  młodzież szkolna 
może korzystać z  łowisk bez-
płatnie – przypomina Dariusz 
Wołodźko.

Z  uroków wędkarstwa ko-
rzystać można przez cały rok, 
ale z  pełnym poszanowaniem 
określonych zasad. W  tym 
celu opracowano regula-
min korzystania ze zbiorni-
ków, który należy oczywiście 
respektować. 

(kl)

>> Z takich stanowisk korzystać mogą wędkarze, 
którzy wybiorą się na ryby chociażby na zbiornik 

w Oliwie przy ulicy Spacerowej
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piłkarskie zmagania

Halowe granie na awFiS
Na stałe w kalendarz gdańskich imprez sportowych wpisać możemy pił-
karskie turnieje organizowane przez Osiedlowy Klub „Ad-Rem”, działający 
w Oliwie. Sportowe zawody, których inicjatorem jest jak zwykle Ryszard 
Riviera, odbywają się cyklicznie – przy okazji różnych okoliczności.

Ostatnia impreza, jak poda-
je Ryszard Riviera, odbyła się z 
okazji Święta Niepodległości.

– W hali Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu ro-
zegrano finałowy turniej pił-
karski. Rywalizacja toczyła się 
w dwóch grupach wiekowych. 
Nasze działania organizacyjne 
wsparli: Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 17, Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej, a także 
AWFiS – informuje Ryszard 
Riviera.

W grupie młodszej (roczni-
ki 1999 i młodsi) zwyciężyła 
ekipa GOKF Gdańskie Lwy, 
grająca w składzie: Krystian 
Gajewski, Jeremi Strojek, 
Max Klusek (najlepszy bram-
karz), Kacper Wyrzykow-
ski, Niclas Martens, Artur 
Chrupek, Maciek Piotrowski. 
Organizatorzy wybrali też 
najlepszych zawodników w tej 
grupie wiekowej, a wśród nich 
znaleźli się Jeremi Strojek i 
Niclas Martens. Uzupełniając 
turniejowy protokół dodajmy, 
że na 2. miejscu zawody ukoń-
czył zespół „Przymorza”, a na 
3. drużyna „ZKPiG nr 17 – 
DOS OLIWA”. 

W grupie starszej (roczni-
ki 1995/98) rywalizacja była 
bardzo wyrównana, a mimo 
to 1. miejsce zdecydowanie 
wywalczyła drużyna „KLUB 
AD-REM”, wygrywając 
wszystkie finałowe mecze. 
Barw zwycięskiego zespołu 
bronili: Dawid Raczkowski, 
Damian Belecki, Kamil To-
porski (najlepszy bramkarz), 
Arek Tryba, Kacper Szcze-
pański i Łukasz Wawrenty 
(król strzelców). 

– Drugie miejsce przypa-
dło drużynie „ZSAK Oliwa”, 
3. „GOKF Gdańskie Lwy”, a 
4. FC Oliwa. Co ciekawe, o 
takiej właśnie kolejności mu-
siały decydować strzelone i 
stracone bramki, ponieważ 
wszystkie trzy zespoły miały 
po tyle samo punktów – doda-
je Ryszard Riviera.

Za pośrednictwem łamów 
„Panoramy” organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 

imprezy, a w szczególności: 
rektorowi AWFiS za udo-
stępnienie hali, Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”, Klubowi Trefl 
Sopot, Lechii Gdańsk, Ra-
dzie Dzielnicy Oliwa i Biuru 
Prezydenta ds. Promocji Mia-
sta Gdańska za ufundowanie 
nagród, a GOKF za zabezpie-
czenie medyczne, medale, pu-
chary i dyplomy.

(kl)

>> Finaliści turnieju w grupie starszej turnieju piłkarskiego organizowanego 
przez klub „Ad-Rem”
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