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Schron trafił do muzeum
W miniony piątek, 16 stycznia, jednoosobowy schron 
wartowniczy z ulicy Wiosny Ludów w Gdańsku trafił 
do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
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Bardzo aKtywne Przymorze
Do 14 lutego trwa ogólnopolska akcja „EKO Walen-
tynki”. Jej ideą jest edukowanie najmłodszych lat, iż 
recykling odpadów jest ważną czynnością.

Podziemne Planetarium w GdaŃSKu
Pierwsze podziemne planetarium w Polsce powstanie 
w Gdańsku. Budowa ruszyć ma w tym roku, a pierw-
si goście mają pojawić się pod koniec 2017 roku.

Str. 9 Str. 10 Str. 12 Str. 14

Str. 7

Str. 3

Poza zbiórką do puszek prowa-
dzono także różnego rodzaju 
licytacje.

ferie na oSiedlu, lato w SKandynawii 
O swoich młodych mieszkańcach podczas zimowych 
ferii nie zapomniała Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe”, która przygotowała blok zajęć sportowych.

>> Mieszkańcy Gdańska znów nie zawiedli i chętnie przyłączyli się do orkiestry Jurka Owsiaka

Grania nie pokonała nawet poGoda

najgłośniejsza orkiestra świata
Mieszkańcy Trójmiasta – mimo wichury i deszczu – znów nie 
zawiedli i mocno włączyli się do znanej już niemal na całym 
świecie orkiestry dyrygowanej od 23 lat przez Jerzego Owsiaka. 
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limeryKi
Do Marioli,  

co w życiu ma pecha,
w odwiedziny kolega 

przyjechał,
gość na imię miał Hugo,
nie zabawił zbyt długo,

wszakże zaszła  
i w tym jest pociecha…

***
Bogobojny Mikołaj  

z Czeladzi,
z dziewczynami  
sobie poradził  

- jeśli któraś go kusi,
to się pyta mamusi,
zanim spotka się,  

tudzież wprowadzi…
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Litery w oznaczonych kratkach czytane rzędami utworzą rozwiązanie

ROZWIĄZANIE

POZIOMO

3/Kasprowy, 8/obalenie, 10/Kamas, 11/ars, 13/car, 14/skowyt, 15/erb, 16/Aryn, 18/Dan, 19/takin, 

20/akr, 21/gekon, 22/ramapitek,

PIONOWO

1/Boy, 2/rabarbar, 3/kokardka, 4/Samsung, 5/plakat, 6/resoraki, 7/wiry, 9/nawyk, 12/Stanek, 

13/Cezar, 17/Nine, 

HASŁO: BAL MASKOWY

1

•	 22 stycznia (czwartek), koncert cast effect,  
godz. 20.00, klub plama, Gdańsk, ul. pilotów 11

•	 23 – 25 stycznia (piątek – niedziela), 3city Game 
Jam, olivia business centre, Gdańsk, al. Grunwaldz-
ka 472

•	 24 stycznia (sobota), iV bal Gdański: swinging with 
sinatra – Jarek wist & krzysztof herdzin big band, 
godz. 19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk,  
ul. ołowianka 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

•	 27 stycznia (wtorek), marynarskie przygody na 
oceanach świata – spotkanie z kpt. ż.w. andrzejem 
soysalem, godz. 17.00, miejska biblioteka publiczna 
– filia nr 5 w sopocie, ul. kazimierza wielkiego 14

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

•	 30 stycznia (piątek), strachy na lachy, godz. 22.00, 
scena w sopocie, al. franciszka mamuszki 2

•	 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

•	 7 lutego (sobota), sokół i marysia starosta – czarna 
biała magia, godz. 23.30, klub scena w sopocie,  
al. franciszka mamuszki 2

•	 21 lutego (sobota), fink, klub parlament, Gdańsk,  
ul. Św. ducha 2

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

•	 1 marca (niedziela), opera lwowska – Vivat operet-
ka, godz. 19.00, filharmonia bałtycka, Gdańsk,  
ul. ołowianka 1

•	 5 marca (piątek), sbb, godz. 20.00, klub parlament, 
Gdańsk, ul. Św. ducha 2

•	 7 marca (sobota), rocket Gdynia festiwal,  
godz. 14.30, Gdynia arena, ul. kazimierza Górskiego 8

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

•	 20 marca (niedziela), smamalot, czyli monty python 
i święty Graal, godz. 19.00, teatr muzyczny w Gdyni, 
pl. Grunwaldzki 1

•	 25 – 28 marca (środa – sobota), targi amberif 2015, 
amberexpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11

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

>> Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie musiał poświęcić kilka godzin, 
żeby przeczytać wszystkie otrzymane kartki na Boże Narodzenie

ustĄp mieJsca

akcja 
społeczna 

– Widok przedstawiciela 
gimbazy, wygodnie rozpo-
startego na tramwajowym 
siedzisku, podczas gdy tuż 
obok niego z  trudem stoi 
starsza pani o  lasce, wciąż 
do rzadkości niestety nie 
należy – skarżą się pasa-
żerowie komunikacji miej-
skiej w Gdańsku. 

Miasto wychodzi na-
przeciw temu problemowi 
i nieprzypadkowo w Dzień 
Babci, czyli 21 stycznia, 
inauguruje akcję społeczną 
uwrażliwiającą młode po-
kolenie – „Ustąp miejsca 
w tramwaju”. 

Anna Dobrowolska 
z Biura Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku in-
formuje, że społeczna ak-
cja dedykowana jest przede 
wszystkim osobom star-
szym, niepełnosprawnym, 
a  także kobietom ciężar-
nym i  matkom z  małymi 
dziećmi. 

– Taka akcja mogłaby 
obowiązywać przez cały 
rok. Ludzie nie zwraca-
ją uwagi, czy ktoś musi 
usiąść. Od wejścia do auto-
busu, tramwaju, czy kolejki 
SKM trwa walka o  wolne 
miejsce. Obowiązuje zasa-
da „kto pierwszy, ten sie-
dzi”. Nikt nie interesuje się 
kobietami w ciąży, a nawet 
osobami niepełnospraw-
nymi, które często muszą 
się męczyć, ściśnięte jak 
sardynki w puszce – mówi 
nam jedna z  ciężarnych 
kobiet.

(Gr)

na syGnale
rozbita samochodowa 
szaJka

W ostatnim miesiącu krymi-
nalni zwalczający przestępczość 
samochodową rozpracowywa-
li grupę przestępczą zajmującą 
się kradzieżami aut na terenie 
Gdańska. Z ustaleń policjantów 
wynikało, że w ten przestępczy 
proceder zamieszani są młodzi 
mężczyźni zamieszkujący na 
Olszynce. 

Tydzień temu kryminalni za-
uważyli ich w samochodzie opel 
frontera i postanowili skontrolo-
wać, ale ci zaczęli uciekać. Ucie-
kinierzy doprowadzili do kolizji 
opla z  innym samochodem. Po 
krótkim pościgu 19-latek i  jego 
4 lata starszy kolega zostali za-
trzymani. Pojazd, którym się 
poruszali, był kradziony. Chwi-
lę później mundurowi zatrzy-
mali kolejnych trzech młodych 
mężczyzn w  wieku 16-21 lat, 
podejrzewanych o  kradzieże 
aut. Czterech z  nich trafiło do 

aresztu, a 16-latka przewieziono 
do policyjnej izby dziecka. 

Kryminalni ustalili, że naj-
starsi z  szajki mężczyźni na 
początku stycznia ukradli 
w Gdańsku golfa wartego 3 tys. 
zł oraz próbowali ukraść kolej-
nego golfa wartego 3,5 tys. zł. 
Przywłaszczyli sobie również 
opla frontera wartego 13 tys. zł, 
należącego do byłego pracodaw-
cy jednego z  nich. Z  wnętrza 
auta zabrali dokumenty i klucze 
od warsztatu, do którego we-
szli i ukradli agregat o wartości  
5 tys. zł. Na szczęście dwa skra-
dzione auta oraz agregat zosta-
ły odzyskane przez policjantów 
i zabezpieczone. 

20-latek za swoje czyny od-
powie w  warunkach recydywy, 
bowiem w  przeszłości odby-
wał wyrok pozbawienia wolno-
ści za podobne przestępstwa. 
Dwóch pozostałych zatrzyma-
nych przesłuchano. 16-latek po 
czynnościach został zwolniony, 

a 23-latek trafił do aresztu. Był 
on bowiem poszukiwany listem 
gończym w celu odbycia kary 3 
miesięcy pozbawienia wolności. 

Na tym jednak nie koniec 
występków popełnionych przez 
gdańszczan. Ustalono bowiem, 
że zatrzymany 20-letni recydy-
wista ma także związek z pod-
paleniem drzwi jednej z  kan-
celarii notarialnych w  Gdań-
sku. Zdarzenie miało miejsce  
6 stycznia. 

wpadł na czerwonym 
Policjanci, którzy pełnili 

służbę w rejonie ul. Nowe Ogro-
dy zauważyli mężczyznę, który 
przechodził przez przejście dla 
pieszych na czerwonym świetle. 
Funkcjonariusze zareagowali 
i  podjęli interwencję, podczas 
której okazało się, że 40-letni 
gdańszczanin jest poszukiwany 
przez sąd.

(Gr)
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„wiadomoŚci” zaczynaJĄ się w Gdańsku
Widowiskowy lot nad Gdańskiem rozpoczyna nową czo-

łówkę najpopularniejszego telewizyjnego programu informa-
cyjnego w Polsce. W nowoczesnej animacji zaprezentowano 
najpiękniejsze symbole miasta, jego historii i nowoczesności.

naGroda dla druha pawelczyka 
Druh Jan Pawelczyk, członek Gdańskiego Chóru Nauczy-

cielskiego, od 52 lat śpiewak chóralny, świętujący w  2014 
roku swoje 90. urodziny, otrzymał Nagrodę Prezydenta Mia-
sta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Jej wysokość to 3 tys. zł.

lokalne punkty informacyJne
Od 2 stycznia rozpoczęły swoją działalność Lokalne Punk-

ty Informacyjne Funduszy Europejskich należące do Sieci 
Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 

W  województwie pomorskim  działa pięć Lokalnych 
Punktów Informacyjnych, których celem będzie świadcze-
nie usług informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich. 
Jeden z nich znajduje się w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 
(siedziba Agencji Rozwoju Pomorza SA), obejmujący swo-
im działaniem powiaty: nowodworski, gdański i oczywiście 
Trójmiasto (tel. 58 323 31 06, 58 323 32 18, faks – 58 301 
13 41, e-mail: punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl). Pozo-
stałe cztery punkty zlokalizowane są w Słupsku, Malborku, 
Wejherowie i Chojnicach.

bioekonomia w reGionie morza bałtyckieGo
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Nor-

dycką Radą Ministrów zaprasza na trzecie wydarzenie z za-
kresu bioekonomii w programie BSR. Warsztaty odbędą się 
w dniach 4-5 marca w Warszawie. 

Współorganizatorem wydarzenia jest Nordycka Rada Mi-
nistrów, która pełni rolę Koordynatora w  Działaniu Hory-
zontalnym Bioekonomia i Zrównoważony Rozwój Strategii 
UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Jest to trzecie wydarzenie dotyczące bioekonomii współ-
organizowane przez Nordycką Radę Ministrów w ostatnich 
miesiącach. Celem jest przyspieszenie współpracy w tej dzie-
dzinie w regionie Morza Bałtyckiego poprzez zaangażowa-
nie instytucji różnych szczebli i  specjalności, publicznych 
i prywatnych, w dialog dotyczący możliwości, jakie stwarza 
bioekonomia.

Link do rejestracji znajduje się na stronie nmrnr.wufoo.
com/forms/r1youlqd1x3iozb/.

aram rybicki patronem pesy Jazz
Pierwszy z  najnowocześniejszych gdańskich tramwajów 

PESA Jazz DUO zyskał wyjątkowego patrona – Arama Ry-
bickiego, współzałożyciela i jednego z liderów Ruchu Młodej 
Polski, opozycjonisty, poety, polityka, działacza samorządo-
wego, posła na Sejm V i VI kadencji. 

Od 2011 roku wszystkie nowe gdańskie tramwaje otrzy-
mują imiona osób związanych z Gdańskiem i  jego historią. 
O wyborze patronów decydują gdańszczanie, którzy na po-
czątku 2011 roku wzięli udział w internetowym głosowaniu.

Listę wybitnych gdańszczan i  osób z  Gdańskiem zwią-
zanych na przestrzeni dziejów pomogli opracować wybit-
ni znawcy dziejów naszego miasta – profesorowie Edmund 
Kizik i Andrzej Januszajtis. Swoje propozycje zgłaszali tak-
że sami mieszkańcy Gdańska. Wśród patronów znaleźli się 
m.in. Jan Heweliusz, Jan Uphagen i Daniel Gabriel Fahren-
heit, a  także Alf Liczmański, Krzysztof Klenczon, Maciej 
Płażyński, Anna Walentynowicz oraz gdański pirat Andrzej 
Sulewski.

zmiany w instytucJach kultury
– Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia-

łalności kulturalnej nałożyła na jednostki samorządu teryto-
rialnego konieczność uregulowania kwestii stosunku pracy 
z dyrektorami tych jednostek. Z końcem 2014 roku wygasły 
z mocy prawa dotychczasowe umowy o pracę z dyrektorami 
samorządowych instytucji kultury. Od nowego roku dyrek-
torzy będą zatrudnieni na podstawie kontraktów – informuje 
Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Sopot.

Od 1 stycznia funkcję dyrektora Państwowej Galerii Sztu-
ki sprawuje Zbigniew Buski, zaś dyrektora muzeum – Mał-
gorzata Lisiewicz.

(kl)

W SKRÓCIE

literatura historii

Promocja książki „oblężenie”
W  czwartek, 22 stycznia, 

odbędzie się promocja książ-
ki Marka Adamkowicza za-
tytułowanej „Oblężenie”. To 
wyjątkowa pozycja w  litera-
turze historii Gdańska, któ-
ra ukazuje mało znany czas 
nadmotławskiego grodu, ja-
kim było oblężenie miasta 
w 1813 roku przez wojska ro-
syjskie oraz pruskie.

Marek Adamkowicz jest 
z  urodzenia gdańszczani-
nem – dziennikarzem, publi-

cystą, prozaikiem. W  latach 
2005–2008 był sekretarzem 
miesięcznika „Pomerania”, 
obecnie jest redaktorem 
„Polski. Dziennika Bałtyc-
kiego” i miesięcznika „Nasza 
Historia”. Dwukrotnie został 
laureatem Ogólnopolskie-
go Konkursu Prozatorskiego 
im. Jana Drzeżdżona, zwy-
cięzcą konkursu na najlep-
sze opowiadanie kryminal-
ne o  Gdańsku, stypendystą 
Funduszu im. Izabelli Tro-

janowskiej dla dziennikarzy 
zajmujących się tematyką 
regionalną. 

Promocja „Oblężenia”, 
którą poprowadzi dr Jolanta 
Świetlikowska, literaturo-
znawca i  właścicielka Wy-
dawnictwa Oficynka, odbę-
dzie się w czwartek w Domu 
Uphagena przy ul. Dłu-
giej 12. Początek spotkania 
o godz. 17.00. Wstęp wolny.

(Gr)

Grania nie pokonała nawet poGoda

najgłośniejsza orkiestra świata
Mieszkańcy Trójmiasta – mimo wichury i deszczu – znów nie zawiedli i moc-
no włączyli się do znanej już niemal na całym świecie orkiestry dyrygowa-
nej od 23 lat przez Jerzego Owsiaka. W momencie przygotowywania tego 
numeru „Panoramy” w samym Gdańsku doliczono się ok. 350 tys. zł, ale 
kwota będzie znacznie wyższa, ponieważ nie zakończono jeszcze wszystkich 
licytacji organizowanych w ramach WOŚP.

W całym Trójmieście zare-
jestrowano ponad 2,5 tys. wo-
lontariuszy, z czego prawie po-
łowa wspomagała akcję w sto-
licy województwa.

– W  niedzielę wolonta-
riusze kwestowali na ulicach 
miasta od rana do wieczora. 
Limitem była jedynie godzina 
21.00, do której wszyscy mu-
sieli dotrzeć na Targ Węglowy 
i rozliczyć swoje puszki w od-
dziale Banku PEKAO, gdzie 
pracownicy na bieżąco liczyli 
pieniądze. Najwięcej do swo-
jej puszki uzbierała uczenni-
ca Julia Orluk, która zebrała 
aż 2265,63 złotych. Wszyscy 
gdańscy wolontariusze w swo-
ich puszkach mieli dokładnie 
288651,76 złotych – informuje 
Alicja Kaczmarek z Regional-
nego Centrum Wolontariatu 
w Gdańsku.

Poza zbiórką do puszek pro-
wadzono także różnego ro-
dzaju licytacje, by wspomnieć 
chociażby o kolacji z Katarzy-
ną Figurą (zlicytowana za 310 
zł), gadżetach Lechii (1000 
zł), czy treningu z siatkarkami 
PGE Atom Sopot (700 zł).

– Dodatkowo trwają licyta-
cje na stronie Allegro miasta 
Gdańsk z  ponad 20 aukcjami 
unikatowych przedmiotów, 
usług i  gadżetów związanych 
z  Gdańskiem – dodaje Alicja 
Kaczmarek.

Licytowane są m.in. zega-
rek rajdowca Kajetana Ka-
jetanowicza, zaproszenie na 
mecz Lechii w loży VIP z ca-

teringiem i  atrakcjami w Fun 
Arena, czy rejs żaglowcem 
Generał Zaruski. Dopiero po 
ich zakończeniu przekonamy 
się czy suma 529 tys. zł, którą 

zebrano w 2014 roku, została 
pobita. 

Przypomnijmy tylko, że 
w tym roku pieniądze są zbie-
rane na oddziały pediatrycz-

ne i onkologiczne szpitali, ale 
również na opiekę medyczną 
dla seniorów.

(Gr)

>> Orkiestra nie mogła zagrać bez gdańskich zawodników futbolu 
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konkurs
nagrodzono najpiękniejsze szopki

– Jury pod przewodnic-
twem sopockiej rzeźbiar-
ki Izabeli Smolany, wybrało 
najpiękniejsze prace zgło-
szone do szóstej edycji kon-
kursu plastycznego „Sopocka 
Szopka Bożonarodzeniowa”. 
Oryginalne prace z wykorzy-
staniem różnorodnych ma-
teriałów przygotowały oso-
by niepełnosprawne z  całego 
województwa – informuje 
Agnieszka Niedałtowska 
z Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sopocie.

Konkurs „Sopocka Szop-
ka Bożonarodzeniowa” już 
po raz 6. zorganizował Śro-
dowiskowy Dom Samopo-
mocy – Ośrodek Adaptacyj-
ny, działający przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Sopocie. 

– Szopki przygotowane 
przez osoby niepełnospraw-
ne, prezentowały oryginalne 
połączenie tradycyjnej Szop-
ki Bożonarodzeniowej z  ele-
mentami zabytkowej oraz 

współczesnej architektury So-
potu, a  także elementy mor-
skie. Prace wykonane zostały 
z  różnych materiałów, takich 
jak: muszle, drewno, cera-
mika, papier, a nawet guziki, 
i  różnymi technikami. Iza-
bela Smolany, sopocka rzeź-
biarka, która przewodniczyła 
jury, podkreśliła, że szopki 
są w  tym roku wyjątkowe, 
nowatorskie i zachwycają po-
mysłowością. Jury miało więc 
trudne zadanie, aby wybrać 
te najpiękniejsze – przyznaje 
Agnieszka Niedałtowska.

Pierwszą nagrodę otrzymał 
obraz przestrzenny z  tkani-
ny wykonany przez Ludmi-
łę Meksiak i  Marię Orczyk 
z  Domu Pomocy Społecznej 
w  Sopocie. 2. miejsce otrzy-
mała praca z  papieru autor-
stwa Daniela Balawandera 
z  Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej Diament przy Polskim 
Stowarzyszeniu na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umy-
słowym (PSOUU) w  Słup-

sku. 3. nagrodę otrzymała cie-
kawa szopka w szkatułce wy-
konana przez Marlenę Krysz-
tofiak z  Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej w  Łapinie. 
Jury przyznało również 3 wy-
różnienia. Publiczność nagro-
dziła pracę zbiorową przygo-
towaną przez uczniów Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 5 
w  Sopocie. Jacek Gieorgica 
z  Domu Pomocy Społecznej 
w  Sopocie, za pracę namalo-
waną na szkle, otrzymał na-
grodę specjalną prezydenta 
Sopotu.

– Każdy z  uczestników 
otrzymał pamiątkowy dy-
plom, wręczono również spe-
cjalne statuetki oraz świece 
z wosku pszczelego wykonane 
przez uczestników Środowi-
skowego Domu Samopomo-
cy – Ośrodka Adaptacyjnego 
w Sopocie – dodaje Agnieszka 
Niedałtowska. 

(kl)

serca Gwiazd

radziwiłowicz 
w Sopocie

Charytatywna akcja 
„Serca Gwiazd” to znane 
już w  Trójmieście przed-
sięwzięcie, które cieszy się 
niesłabnącym zaintere-
sowaniem. Już 25 stycz-
nia do sopockiej Zatoki 
Sztuki zawita aktor Jerzy 
Radziwiłowicz. 

Jak informuje organiza-
tor akcji Przemysław Sza-
liński, spotkanie z  akto-
rem rozpocznie się o godz. 
15.00. 

– Jest to jeden z najwybitniejszych aktorów teatralnych, fil-
mowych i  telewizyjnych. Zagrał między innymi w filmach: 
„Człowiek z  marmuru”, „Człowiek z  żelaza”, „Pokłosie”, 
czy serialach „Glina” i „Bez tajemnic” – dodaje Przemysław 
Szaliński.

Przypomnijmy, że od jakiegoś czasu Przemysław Szaliń-
ski wraz z Komitetem Pomocy Dzieciom wspierają rodzinę 
8-letniego Pawełka z  Gdańska, chorującego na rdzeniowy 
zanik mięśni. 

– W mieszkaniu istnieje wiele barier architektonicznych, 
ale też stary, kaflowy piec. Podczas spotkania będą zbierane 
środki na remont, by dostosować mieszkanie do potrzeb Paw-
ła – tłumaczy pomysłodawca akcji „Serca Gwiazd”. 

Przypomnijmy, że do tej pory gośćmi tego cyklu byli: Kaba-
ret Limo, Leonard Pietraszak, Andrzej Grabowski, Krystyna 
Janda, Edward Hulewicz, Marek Siudym, Marzena Trybała, 
Krzysztof Tyniec, Tadeusz Ross, Kabaret Młodych Panów, 
Karol Strasburger, Ania Wyszkoni, Zbigniew Wodecki, An-
drzej Rybiński, Artur Gadowski, Paweł Małaszyński, bra-
cia Cugowscy, Maciej Damięcki, Zbigniew Zamachowski, 
Magdalena Zawadzka, Grupa VOX, Jerzy Kryszak.

Dodajmy, że ilość miejsc jest ograniczona. Wejściówki – 
w formie cegiełek – nabyć można w cenie 15 zł, a zamówić 
je można pod numerem telefonu 512 811 973 lub w recepcji 
Zatoki Sztuki.

(kl)

>> Spotkania  
z gwiazdami zawsze 

gromadzą tłumy

budŻet obywatelski

zielona inwestycja w Sopocie
Sopocianie, w  ramach Bu-

dżetu Obywatelskiego, wy-
brali projekt dotyczący opra-
cowania dokumentacji tech-
nicznej zagospodarowania 
wód opadowych i  roztopo-

wych zlewni Potoku Kamien-
nego. Dokumentacja już jest, 
a  samą inwestycję prawdo-
podobnie uda się w tym roku 
także sfinalizować.

– Gmina stara się włączyć 
to przedsięwzięcie do kolej-
nego etapu inwestycji pro-
wadzonych w  celu uporząd-
kowania odprowadzania wód 
opadowych i  roztopowych 
na terenie miasta i  pozyskać 
na ten cel środki z  Fundu-
szu Spójności w  wysokości 
ponad 11 milionów złotych. 
Cała inwestycja powinna za-
mknąć się w kwocie około 20 
milionów złotych – wylicza 
Anna Dyksińska z  sopockie-
go magistratu.

Na terenie Kamiennego 
Potoku zostanie wykonana 
nie tylko modernizacja Sta-
wu Obodrzyców, ale również 
ścieżka rowerowa. Zrewitali-
zowany zostanie również te-
ren rekreacyjny. Dzięki temu 
zwiększy się także retencja, 
więc woda po obfitych opa-
dach deszczu szybciej zostanie 
odprowadzona.

W  ramach inwestycji zo-
stanie wykonana część hydro-
techniczna, zakładająca prze-
budowę otwartego koryta Po-
toku Kamiennego na długości 
648 m, przebudowę urządzeń 
wodnych zbiornika retencyj-
nego Staw Obodrzyców, wy-
konanie nowego, podziem-

nego zbiornika retencyjnego 
Wejherowska na terenie skwe-
ru przy zbiegu ulic Obodrzy-
ców i Wejherowska.

Część instalacyjna inwesty-
cji obejmować będzie wyko-
nanie kanalizacji deszczowej 
w  ul. Obodrzyców, przebu-
dowę kanalizacji deszczowej 
w  ul. Łużyckiej oraz mon-
taż zespołów podczyszcza-
jących. Inwestycja obejmo-
wać będzie również roboty 
drogowe: przebudowę ulicy 
Obodrzyców, budowę ścieżki 
rowerowej.

(kl)

pięknieJsze sopockie kamienice

dofinansowanie remontów budynków
Jak informuje Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej 
w Sopocie, od blisko 17 lat miejscowy magistrat dofinansowuje remonty 
zabytkowych budynków sopockich wspólnot mieszkaniowych objętych 
ochroną konserwatorską.

– Na ten cel wydatkowano 
około 60 milionów złotych, 
z  czego 18 milionów to pie-
niądze pochodzące z  budże-
tu miasta. Swój dawny blask 
odzyskały 374 budynki. Od 
tego roku Sopot wprowadza 
kolejny program. Od stycznia 
można otrzymać także refun-
dacje części kosztów zagospo-
darowania posesji wspólnot 
mieszkaniowych. Z  dofinan-
sowania będą mogły skorzy-
stać wspólnoty mieszkaniowe, 
które dzierżawią, współdzier-
żawią,  bądź wydzierżawią do 
31 marca grunt gminy wokół 
budynku i  zamierzają przy-
stąpić do zagospodarowa-
nia wokół posesji. Program 

nie dotyczy posesji sprzeda-
nych z gruntem lub będących 
w użytkowaniu wieczystym – 
tłumaczy Anna Dyksińska.

Program ma na celu upięk-
szenie otoczenia sopockich 
budynków mieszkalnych 
wspólnot mieszkaniowych 
oraz utworzenie atrakcyjnego 
i  przyjaznego dla mieszkań-
ców otoczenia.

– Wnioski, wraz z komple-
tem załączników, przyjmowa-
ne są do 30 kwietnia. Doku-
menty należy adresować do 
Wydziału Strategii Rozwoju 
Miasta i składać w Kancelarii 
Ogólnej urzędu, w pokoju 16. 
Wszystkie prace przewidziane 
w  projekcie powinny zostać 

wykonane do końca paździer-
nika 2015 roku – dodaje Anna 
Dyksińska.

Ostateczną decyzję o  wy-
sokości udzielonej refundacji 
podejmuje prezydent Sopotu. 
Szczegółowe informacje uzy-

skać można u  Hanny Cha-
bierskiej w Wydziale Strategii 
i Rozwoju Miasta (tel. 58 521 
37 99).

(Gr)

>> Wyremon-
towane sopoc-

kie budynki  
prezentują 

się niezwykle 
okazale
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Administracja Osiedla Nr 4 
PSM „Przymorze” posiada wolne 

lokale do wynajęcia”:

OGŁOSZENIE

- Lokal usytuowany na parterze w falowcu 
przy ulicy: Obrońców Wybrzeża 6A  
o pow. 17m2 , co, zw, cw, wc.

- Lokal usytuowany w Pawilonie 
Handlowo-Usługowym na I piętrze 
przy ul. Obrońców Wybrzeża 12.

- Lokal o pow. 14m2, co, wc – wspólne - Lokal o pow. 14m2, co, wc – wspólne 
na korytarzu.                                                                                                      

Informację udzielane są w Administracji 
Osiedla Nr 4 przy ul. Kołobrzeskiej 59, 

pok. nr 3 w godz. 7.00 – 15.00 lub 
telefonicznie 58 553 04 13 wew. 41 

albo 667 629 555. W razie pytań proszę
 o kontakt pod  nr 667 629 555.

ferie na przymorzu

Koncertowo  
w „Bolku i lolku”

Uczniowie gdańskich szkół odliczają dni do zimowych 
ferii. Dla tych, którzy nie wyjadą na narciarskie szaleństwo 
w góry, specjalne zajęcia przygotował Osiedlowy Klub „Bolek 
i Lolek”.

W momencie zamykania tego wydania „Panoramy” jesz-
cze nie znaliśmy dokładnego harmonogramu zajęć w „Bolku 
i Lolku”.

– Wiadomo, że dzieciaki zabierzemy do Europejskiego 
Centrum Solidarności. Wybierzemy się oczywiście do Heve-
lianum oraz Edu-Parku. Atrakcji nie zabraknie. Jeżeli tylko 
dopisze pogoda i spadnie śnieg, to wybierzemy się na kulig. 
Zajęcia, które odbywać się będą od 2 do 13 lutego w godz. 
8.30 – 15.00, przygotowujemy dla dzieci w  wieku 7 – 12 
lat – informuje Piotr Szczepański, kierownik klubu „Bolek 
i Lolek”.

W  zajęciach proponowanych przez przymorski klub 
uczestniczyć może 30 osób. Ci, którzy nie wiedzą co robić 
w czasie ferii, mogą je spędzić z „Bolkiem i Lolkiem”. Szcze-
góły otrzymać można bezpośrednio w klubie, który mieści się 
przy ulicy Kołobrzeskiej 59 lub telefonicznie – 58 553 17 65.

W miniony poniedziałek, 19 stycznia, w klubie przy Ko-
łobrzeskiej odbył się koncert pieśni żydowskiej w wykonaniu 
Volodymyra Bilokura.

(lubek)

>> Volodymyr Bilokur już nie pierwszy raz 
koncertował w „Bolku i Lolku”
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buferyJne propozycJe „maciusia i”

zapraszamy na walentynkowy koncert
Pełną parą na Przymorzu 

działa Osiedlowy Klub „Ma-
ciuś I”, który nie tylko orga-
nizuje własne zajęcia oraz im-
prezy, ale też przyłącza się do 
wielkich akcji charytatywnych.

– Podczas Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy odbył 
się w Galerii Przymorze „Kon-
cert Noworoczny”, w  którym 
wystąpiła Małgorzata Szcze-
pańska-Stankiewicz ze swo-
imi wychowankami ze Studia 
Piosenki. Na scenie wystąpiły 
m.in.: Anna Stankiewicz, Jo-
anna Ciecholewska, Jakub Ma-
ślak, Iga Kasperowicz, Laura 
Dubieńska, Aleksandra Mal-
kowska – laureaci wielu nagród 
na Wojewódzkich i  Ogólno-
polskich Konkursach i  Festi-
walach Piosenki. Publiczności 
zaprezentowały się również 
dzieci z  zespołu tanecznego 
„Mini MIX” prowadzonego 
przez Joannę Ciecholewską. 
Koncert cieszył się dużym za-
interesowaniem mieszkańców 
Przymorza – informuje Urszu-
la Lisowska, kierownik Osie-
dlowego Klubu „Maciuś I”.

Zajęcia organizowane będą 
tu również w czasie zimowych 
ferii. Na 6 lutego (piątek) za-
planowano turniej gier świe-
tlicowych, a  początek zmagań 

przewidziano na godz. 10.00. 
Z  kolei we wtorek, 10 lute-
go o godz. 16.00 odbędzie się 
konkurs plastyczny „Pocz-
tówka na Walentynki”. Dzień 
później – 11 lutego wszystkie 
chętne dzieci mogą przyjść na 
zabawę walentynkową, która 
rozpocznie się o  godz. 10.00. 
13 lutego o godz. 16.00 zapla-

nowano natomiast początek 
Turnieju Tenisa Stołowego, 
w  którym uczestniczyć mogą 
dzieci i młodzież.

– Klub „Maciuś I” i  Gale-
ria Przymorze zapraszają na 
koncert „Piosenki o  miłości”, 
który zorganizujemy z  okazji 
Walentynek. W imprezie weź-
mie udział Małgorzata Szcze-

pańska-Stankiewicz, laureatka 
I edycji X-Faktor. W koncercie 
zaprezentują się również soliści 
ze Studia Piosenki. Koncert 
odbędzie się 15 lutego o godz. 
14.00 w  Galerii Przymorze – 
dodaje Urszula Lisowska.

(lubek)

>> Dzieci i młodzież z klubu „Maciuś I” wystąpiły z Koncertem Noworocznym 
w Galerii Przymorze
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propozycJe klubu „piastuŚ”

ferie pod znakiem warsztatów i teatru
Niemal przez cały rok działa Osiedlowy Klub „Piastuś”, który jedyną krótką 
przerwę ma podczas letnich wakacji. Klub nie będzie zamknięty podczas 
ferii, a w tym czasie – poza stałymi zajęciami – zaplanowano kilka dodatko-
wych atrakcji.

– Jeszcze przed rozpoczęciem zimowych ferii wszystkie dzie-
ciaki zapraszamy 28 stycznia na przedstawienie teatralne „Po-
dróże pana Kalafiora” w wykonaniu aktorów Teatru Echo z Bia-
łegostoku. Spektakl rozpocznie się punktualnie o godz. 12.00 – 
mówi „Panoramie” Ewa Abramowska, kierownik Osiedlowego 
Klubu „Piastuś”.

Natomiast podczas zimowej przerwy od zajęć szkolnych klub 
proponuje dzieciom, które pozostaną w Gdańsku, cztery rodzaje 
warsztatów:
– ceramiczne, które odbywać się będą we wtorki 3 i 10 lutego o 
godz. 16.30,
– plastyczne (środa i piątek – 4, 6, 11 i 13 lutego) o godz. 16.30,
– sztuk walki (wtorek i piątek – 3, 6, 10, 13 lutego) o godz. 17.00,
– muzyczne (poniedziałek i czwartek – 2 i 5 lutego) o godz. 
15.00.

Jak podaje nam Ewa Abramowska, to nie koniec niespodzia-
nek przygotowanych na tegoroczne ferie.

– W środę, 4 lutego, zapraszamy dzieci na przedstawienie te-
atralne „Cudowna lampa Aladyna” w wykonaniu Teatru Art.-Re 
z Krakowa, a już 11 lutego będzie można obejrzeć kolejny spek-
takl krakowskich artystów. Tym razem będzie to „Czerwony 
Kapturek” – dodaje kierownik „Piastusia”. – Dorosłych miesz-
kańców naszego osiedla zapraszamy 21 lutego na koncert „Pod 
dachami Paryża”. Będzie to koncert piosenki francuskiej z re-
pertuaru Edith Piaf i Juliette Greco, a rozpocznie się o godz. 
17.00.

Wszyscy, którzy są zainteresowani propozycjami „Piastusia” 
mogą pytać o szczegóły bezpośrednio w klubie, który mieści się 
przy ulicy Piastowskiej 98A albo też dzwonić pod numer 58 553 
23 81.

(kl)

>> Imprezy organizowane w klubie „Piastuś”  
zawsze cieszą się dużą popularnością
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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

dni młodzieŻy

Goście z całego świata
Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26-31 lipca 

2016 roku w Krakowie, ale będą one poprzedzone kilkudnio-
wym pobytem gości w diecezjach całej Polski (20-25 lipca).

– Szacuje się, że w tym czasie Gdańsk odwiedzi nawet 
dziesięć tysięcy młodych osób z całego świata – podkreśla 
Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska, który jest koordy-
natorem przygotowań miasta i pobytu młodzieży w naszym 
mieście. – To duże wyzwanie logistyczne, któremu nauczeni 
doświadczeniem wizyt papieskich i EURO 2012 sprostamy. 
Młodzież mieszkać będzie w większości u otwartych i goto-
wych na przyjęcie rodzin. Po niemal tygodniowym pobycie 
młodzież przemieści się do Krakowa, który w 2016 roku bę-
dzie gospodarzem Światowych Dni Młodzieży.

(Gr)

bĄdŹ czuJny

uwaga na oszusta 
Amatorzy łatwego zarobku próbują różnych sztuczek, żeby 

szybko i łatwo zarobić pieniądze, a przy tym niewiele się na-
pracować. Często jest to nielegalne zajęcie, a ofiarami padają 
naiwne osoby.

Na nielegalny i szybki sposób zarobku wpadł pewien mło-
dy mężczyzna, który w  okresie świątecznym w  sklepach 
w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, podawał się za pracownika 
Zarządu Transportu Miejskiego. 

– Mężczyzna przedstawiał się jako Nikodem Deląg. Za-
pamiętano go jako osobę młodą, o szczupłej budowie ciała, 
średniego wzrostu, o  twarzy pociągłej. Mężczyzna wzbu-
dzał zaufanie. Oferował doładowania kart miejskich biletem 
okresowym, pobierając za to stosowną opłatę. Apelujemy, by 
w razie stwierdzenia próby wyłudzenia pieniędzy na rzekome 
doładowanie karty, natychmiast powiadomić policję lub inne 
służby porządkowe – informuje Zygmunt Gołąb, rzecznik 
prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. 

Korzystając z  okazji przypominamy, że gdańską kartę 
miejską, zarówno imienną, jak i na okaziciela, można doła-
dować biletem okresowym na trzy sposoby.

Można to zrobić w  kilkunastu punktach, których adresy 
podane są na stronie www.ztm.gda.pl. Punkty zajmują się 
również zbieraniem wniosków do kart miejskich imiennych 
oraz doładowywaniem kart miejskich imiennych i na okazi-
ciela biletami okresowymi.

– Kartę miejską doładować można również w  każdym 
z 50 biletomatów działających na terenie Gdańska i Pruszcza 
Gdańskiego. Lista ich aktualnych lokalizacji także dostępna 
jest na naszej stronie internetowej – dodaje rzecznik ZTM.

Dodajmy, że miejską kartę doładować można także przez 
internet. Przypominamy również, że ważność karty miejskiej 
można sprawdzić w każdym z punktów doładowań oraz we 
wszystkich automatach biletowych. Ważność karty można 
przedłużyć w każdym z punktów doładowań. 

– Żaden pracownik Zarządu Transportu Miejskiego 
w Gdańsku nigdy nie oferował możliwości doładowania bi-
letem okresowym karty miejskiej, za pobraniem stosownej 
opłaty, w  miejscu nie będącym Punktem Obsługi Klien-
ta ZTM w  Gdańsku ani placówką współpracującą z  ZTM 
w  Gdańsku – mówi Jerzy Dobaczewski, dyrektor zarządu 
Transportu Miejskiego w Gdańsku. – Apelujemy do naszych 
pasażerów o to, by byli czujni na wszelkie próby wyłudzenia 
od nich pieniędzy. Doładować karty można jedynie w Punk-
tach Obsługi Klienta ZTM w Gdańsku oraz współpracują-
cych z nami placówkach, przez internet oraz w biletomatach. 
Podkreślę raz jeszcze: jakakolwiek próba oferowania dołado-
wania karty miejskiej biletem okresowym przez napotkaną 
na ulicy czy w  sklepie osobę, za pobraniem opłaty, stanowi 
jawną próbę oszustwa. Prosimy zgłaszać takie przypadki od 
razu na policję – dodaje Jerzy Dobaczewski. 

(kl)

sztuka dla kaŻdeGo

zapraszamy do oliwskiej akademii
Fundacja Wspólnota Gdań-

ska prowadzi Oliwską Aka-
demię Sztuki od 2012 roku. 
Jest to nieformalna uczelnia, 
która obecnie zrzesza kilkuset 
słuchaczy w  różnym wieku. 
Bezpłatne wykłady, warsztaty, 
spotkania autorskie są dedy-
kowane wszystkim zaintere-
sowanym szeroko rozumianą 
kulturą i sztuką.

– Naszą ideą jest propago-
wanie sztuki w  najróżniej-
szych jej przejawach, przy jed-
noczesnym uwrażliwianiu na 

zjawiska kulturalne. Słucha-
cze Oliwskiej Akademii Sztu-
ki to ludzie otwarci, kreatyw-
ni, chcący przeżywać sztu-
kę i  poszerzać swoją wiedzę. 
Prowadzący zajęcia to profe-
sjonaliści w  swych branżach: 
artyści, rzemieślnicy, pedago-
dzy – mówi Natalia Filipionek
-Rybińska, koordynator dzia-
łań promocyjnych Fundacji 
Wspólnota Gdańska.

Inicjatorzy przedsięwzięcia 
starają się poszerzać formułę 
i  zakres akademii, wprowa-

dzając co roku nowe wydzia-
ły. W 2015 roku uczestniczyć 
można w  zajęciach w  kilku 
wydziałach (plastyczny; przy-
rodniczy; robót ręcznych; oli-
wistyki – Katedra Wiedzy, 
Emocji, Wizji; mody i urody; 
literatury – Katedra Reporta-
żu, Poezji, Prozy, Literatury 
Dziecięcej i Międzywydziało-
wy Instytut Rodzinny).

– Wszystkie zajęcia są 
nieodpłatne i  odbywają się 
w  Świetlicy w  Rybnym, 
w  Oliwie przy ul. Opata Jac-

ka Rybińskiego 25 oraz sie-
dzibach partnerów na tere-
nie Oliwy – dodaje Natalia 
Filipionek-Rybińska.

Rekrutacja na poszczegól-
ne zajęcia odbywa się elektro-
nicznie poprzez stronę www.
oas.edu.pl. Aby dokonać re-
zerwacji miejsca, należy się 
zarejestrować i  założyć kon-
to na stronie projektu. Zapisy 
rozpoczynają się pierwszego 
dnia tego miesiąca.

(Gr)

stosuJ się do przepisÓw

zimowe obowiązki mieszkańców
Zima to nie tylko sielskie obrazki, ale również obowiązki, których szczegól-
nie przestrzegać muszą właściciele i administratorzy budynków mieszkal-
nych. Przypomina o tym także gdańska Straż Miejska. Dodajmy przy okazji, 
że ustanowiono przepisy, które regulują zachowanie zasad bezpieczeństwa 
i obowiązki porządkowe podczas zimy.

Właściciele nieruchomości 
mają obowiązek uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i  innych 
zanieczyszczeń z  części nie-
ruchomości udostępnionej 
do użytku publicznego oraz 
z  chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, co po-
winno być wykonane codzien-
nie do godz. 8.00, a  w  przy-
padku intensywnych opadów 
śniegu w  ciągu 6 godzin od 
ustania opadów. Należy od-
garnąć śnieg i  błoto pośnie-
gowe, aby nie zakłócać ruchu 
pieszych. 

– Zabrania się uprzątania 
śniegu, lodu, błota i  innych 
zanieczyszczeń z  chodników 
na jezdnię oraz składowania 
pod drzewami śniegu, lodu, 

błota pośniegowego, zawiera-
jących środki chemiczne uży-
wane do usuwania śliskości 
– informuje Miłosz Jurgiele-
wicz, rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej w Gdańsku.

Jak podaje Miłosz Jurgie-
lewicz niedopełnienie tych 
obowiązków ciążących na 
właścicielach nieruchomości 
zagrożone jest karą grzywny 
w postępowaniu mandatowym 
w wysokości 100 zł. To jednak 
nie wszystko, ponieważ osoba, 
która się poślizgnie i  dozna 
uszczerbku na zdrowiu, może 
żądać rekompensaty na dro-
dze cywilnej.

(kl) >> Takiego sprzętu do odśnieżania chodników za-
zdrości na pewno nie jeden mieszkaniec Gdańska
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lodowisko mieJskie w Gdańsku. plac zebrań ludowych

Sport, taniec, dobra zabawa i rodzinna rozrywka, 
czyli ślizgawki na lodowisku miejskim w Gdańsku
Wraz z pierwszym powiewem zimy od kilku lat Miasto Gdańsk w swoim krajobrazie zyskuje charakterystyczny 
obiekt o kosmicznym kształcie – popularnie nazywany „balonem”. Nie tylko dla wtajemniczonych wszystko staje 
się wówczas jasne: na Placu Zebrań Ludowych rozpoczyna się sezon łyżwiarski. Każdego roku od początku listopa-
da do końca lutego Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury zachęca w ten sposób wszystkich miłośników 
aktywnego wypoczynku do codziennych wizyt na Lodowisku Miejskim w Gdańsku.

Lodowisko Miejskie w Gdań-
sku to bardzo popularny w  se-
zonie zimowym obiekt miejski 
zarządzany od roku 2008 przez 
Scenę Muzyczną Gdańskiego 
Archipelagu Kultury. Każde-
go roku z  myślą o  mieszkań-
cach Gdańska i  okolic 2 listo-
pada Scena Muzyczna Gdańsk 
przekazuje do dyspozycji  mi-
łośników zimowego szaleństwa 
pełnowymiarową ślizgawkę, 
miejsce wspaniałej zabawy  i re-
kreacji dla całych rodzin i zor-
ganizowanych grup szkolnych. 
Statystyki mówią same za siebie 
– codziennie obiekt odwiedza 
prawie 1000 osób, co oznacza 
ponad 20  000 osób w  miesią-
cu i prawie 100 000 w sezonie, 
trwającym od listopada do koń-
ca lutego!

Wykorzystując możliwości 
techniczne i  potencjał prze-
strzeni, oprócz działalności sta-
łej,  pod „gdańskim balonem” 
organizowane są również cy-
kliczne imprezy okolicznościo-
we m. in.: Halloween na Lodo-
wisku, Mikołajki na Lodowisku 
i  Walentynki na Lodowisku, 
podczas których obiekt zyskuje 
specjalnie na te okazje przygo-
towywane stylowe dekoracje, 
efektowne świetlne aranżacje 
a w  jego wnętrzu rozbrzmiewa  
muzyka na żywo. W  ostatnim 
sezonie na popularności zysku-
ją również urządzane na Lo-
dowisku integracyjne imprezy 
firmowe. 

Na szczególną uwagę za-
sługują ponadto, prowadzone 
przez Gdański Curling Club na 
specjalnie w tym celu wybudo-
wanym torze, zajęcia z  curlin-
gu, inaczej zwanego „szachami 

na lodzie”. Tę wyjątkową dys-
cyplinę uprawia zarówno mło-
dzież, jak i  dorośli, a  spośród 
uczestników zajęć instruktorzy 
wypatrują kandydatów do dru-
żyn. Kto wie, czy z toru curlin-
gowego pod „balonem” nie bę-
dzie prowadziła prosta droga na 
kolejną zimową olimpiadę? 

W  najbliższym czasie, 
w  okresie ferii zimowych 
(31.01.2015 – 15.02.2015), 
wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom uczącej się młodzieży, 
organizatorzy wprowadzili do 
sprzedaży specjalne bilety dla 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjum, szkół ponadgim-
nazjalnych i studentów w cenie 
7 zł.

Z myślą natomiast o wszyst-
kich zakochanych, na sobotę  
14 lutego 2015 roku, planowana 
jest impreza Walentynki w  sty-
lu retro, o  której szczegółowo 
poinformujemy w  najbliższym 
wydaniu Panoramy Pomorza.

„Łyżwiarstwo to nie tylko 
sport, ale kapitalny sposób na 
aktywne spędzenie czasu wol-
nego w  szczególności dla ro-
dzin z dziećmi” – informuje nas 
Tomasz Kowaliński, kierow-
nik Lodowiska. I  zaraz doda-
je: „U nas nie musimy martwić 
się o zimową aurę. Nie potrze-
bujemy ani śniegu, ani mrozu, 
żeby zapewnić naszym gościom 
świetną zabawę. Dzięki spraw-
nej pracy agregatów chłodzą-
cych u nas zawsze panuje zima” 
– żartuje.

Tegoroczny sezon zimowy na 
Lodowisku Miejskim potrwa 
do 1 marca 2015 roku.

(t.h./a.p.)

HARMONOGRAM WEJŚĆ 
poniedziałek (grupy zorganizowane, szkółki nauki jaz-
dy na łyżwach) 
wtorek – piątek (goście indywidualni) 
14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30 
sobota, niedziela i dni wolne od nauki (goście indywi-
dualni): 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00, 20:30

na dodatkowym torze:
CURLING - SZACHY NA LODZIE 
niedziela 
12:00 - 13:30 dzieci 
14:00 - 15:30 dorośli 
poniedziałki i piątki 
16:30 – 18:00

CENNIK 
Bilet normalny - 11 zł 
Bilet studencki/ponadgimnazjalny - 10 zł 
Bilet ulgowy - 7 zł 
Bilet dla osób niepełnosprawnych - 5 zł  
Karnet normalny - 110 zł 
Karnet studencki/ponadgimnazjalny - 100 zł 
Karnet ulgowy - 70 zł 
Ostrzenie/wypożyczenie łyżew - 7 zł  
Karnet ostrzenie/wypożyczenie łyżew - 70 zł 
Bilet rodzinny - 29 zł, Bilet curling - 15 zł
Wypożyczenie kasku i szatnia na terenie lodowiska jest bezpłat-
na. Kasa honoruje karty Multisport i Fitprofit jako bilet wstępu. 
Nie zwalnia ona jednak z konieczności opłaty za wypożyczenie 
łyżew, za które zapłacimy 7 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące  
obiektu znajdziecie Państwo na:  

www.scenamuzyczna.pl/lodowisko 

KONTAKT 
e-mail: lodowisko@scenamuzyczna.pl 

telefon kontaktowy: 58 341 69 64
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hot spot
100 miejsc

– Na terenie Gdańska jest 
już 100 hot-spotów, czyli 
miejsc z  bezpłatnym, bez-
przewodowym dostępem 
do internetu. Z  końcem 
2014 roku sieć GdańskWi-
Fi została rozbudowana 
o  28 nowych miejsc, które 
powstały z uwzględnieniem 
rekomendacji zgłoszonych 
przez rady dzielnic oraz 
mieszkańców w  Budżecie 
Obywatelskim – informuje 
Michał Piotrowski z  Biura 
Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.

We wszystkich miej-
scach w  sieci GdańskWiFi 
obowiązują ograniczenia 
nałożone przez Prezesa 
Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej, czyli czas trwa-
nia każdego pojedynczego 
połączenia nie może być 
dłuższy niż 60 minut. Po 
tym czasie następuje rozłą-
czenie i  konieczne jest po-
nowne logowanie na stronie 
startowej. Prędkość pobie-
rania i  wysyłania danych 
jest nadal ograniczona do 
0,5 Mb/s.

Strona informacyjna za-
wierająca interaktywną 
mapę wszystkich lokaliza-
cji hot-spotów dostępna jest 
pod adresem www.gdan-
skwifi.pl.

(kl)

będĄ szantowe niespodzianki

rok 40-lecia trzech majtków
Rok 2016 zapowiada się 

szczególnie wyjątkowo dla ze-
społu szantowego „Trzy Majt-
ki”, bowiem wydana ma być 
autorska płyta kapeli, której 
członkowie obchodzą 40-lecie.

– Niektórzy pomyśleli pew-
nie, że to 40 lat naszej działal-
ności na scenie. Tak dobrze to 
jeszcze nie jest i nie wiadomo 
czy kiedyś będzie. To raczej 
zależy od słuchaczy, czy wy-
trzymają nasze granie do tego 
czasu – żartują muzycy. – Na 
razie chcemy po prostu święto-
wać nasze 40 urodziny. Nasze, 
czyli Edka, Witka i Pawła. 

Z  tej okazji „Trzy Majtki” 
planują liczne koncerty, m.in. 
w Trójmieście. 

– Na ten rok planujemy co 
najmniej dwie niespodzian-
ki. Mamy nadzieję, że przy-
padną Wam do gustu. Tak 
więc zaglądajcie na naszą 
stronę i koncerty – zapraszają 
muzycy.

Zespół „Trzy Majtki” po-
wstał w 1999 roku z potrzeby 
i chęci wspólnego grania, mu-
zykowania, śpiewania. Szan-
ty były naturalnym wyborem 
z  powodu bliskości morza 

i  pewnych, niespełnionych, 
ale stabilnych inklinacji że-
glarskich. Zespół cieszy się 
dużą popularnością. Regular-
nie koncertuje w  Trójmieście 
i w Warszawie. W maju 2004 
zespół wydał płytę „Z  Prą-
dem”, złożoną głównie z naj-
bardziej znanych i  lubianych 
współczesnych pieśni żeglar-
skich, ale zawierającą też trzy 
autorskie kompozycje Edka 
Hańczy, z  których najbar-

dziej wyróżniał się „Ląd Ir-
landii”. Wydał również singiel 
„Zima”, a  także wziął udział 
w  trzypłytowym albumie 
„Zobaczyć Morze”. W  przy-
gotowaniu jest kolejna, w peł-
ni autorska płyta, która nie-
bawem ujrzy światło dzienne. 
Zespół nadal rozwija własny 
repertuar, pracując nad aran-
żacją, brzmieniem. Pomimo 
mijających lat, jest to nadal ra-
dosna i żywiołowa grupa. 

– Szantowanie ciągle jest 
zabawą, przyjemnością, od-
skocznią od codzienności 
i pracy zawodowej. To na pew-
no nigdy się nie zmieni – pod-
sumowują „Trzy Majtki”.

Więcej informacji na temat 
zespołu i  koncertów znaleźć 
można na stronie

www.trzymajtki.gda.pl.

(Gr)

>> Koncerty zespołu „Trzy Majtki” nieustannie gromadzą tłumy fanów szant

Fo
t. A

rch
iwu

m 
ze

sp
ołu

edukacyJna „zabawa z Językiem anGielskim”

„oKo” i „ad-rem” organizują ferie dla dzieci
Zimowe ferie w mieście mogą być ciekawe, a o to na pewno postarają się chociażby kluby osiedlowe, działające pod 
auspicjami Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”: „Ad-Rem” i „OKO”.

Oba kluby, o czym już nie-
jednokrotnie informowali-
śmy na łamach „Panoramy”, 
aktywnie działają na swoich 
osiedlach, zachęcając dzieci 
i młodzież do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Każde-
go roku zarówno „OKO”, jak 
i „Ad-Rem” organizują też za-
jęcia w trakcie zimowych ferii 
i letnich wakacji.

– Drzwi naszego klubu 
otwarte są przede wszystkim 
dla dzieci młodszych – uczą-
cych się jeszcze w  podsta-
wówce – z  naszego osiedla. 
Nie będziemy jednak stwarzać 
problemów, jeśli odwiedzą 
nas młodzi z  innych dzielnic 
albo miast, którzy właśnie 
z  nami chcieliby spędzić fe-
rie. Jedynym warunkiem musi 
być podpisane przez rodziców 
oświadczenie, aby ci mieli 
pewność, że ich pociecha jest 
pod opieką naszego klubu – 
mówi nam Dariusz Lulewicz, 
kierownik Oliwskiego Klubu 

Osiedlowego „OKO”.
Zajęcia w  klubie odbywać 

się będą od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00 – 14.00. 
W  tym czasie dzieci będą 
mogły spróbować swoich sił 
w  grach planszowych (war-
caby, szachy, chińczyk) albo 
też w  konkursach plastycz-
nych, w  których spodziewać 
się można nagród. Odbędą się 
również turnieje piłkarzyków 
i tenisa stołowego.

– Znalezienie sponsorów 
jest coraz trudniejszym zada-
niem. Nasze działania wspie-
rają: Robotnicza Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Budowla-
ni”, Miejski Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji w  Gdańsku oraz 
Gdyński Ośrodek Sportu 
i  Rekreacji – dodaje Dariusz 
Lulewicz.

Oliwski klub otwarty jest 
niemal przez cały rok. Nie-
ustannie organizowane są 
tu różnego rodzaju zajęcia. 
W  tym miejscu warto wspo-

mnieć chociażby o  „zabawie 
z językiem angielskim”.

– Mieliśmy to szczęście, 
że udało nam się porozumieć 
z  osobą, która za darmo pro-
wadzi zajęcia angielskiego 

z dziećmi. Prowadzone są one 
w  formie gier i  zabawy. Har-
monogram zajęć ustalany jest 
na bieżąco, dlatego rodzice 
dzieci, które chciałyby uczyć 
się tego języka, muszą pytać 

o  terminy spotkań w  naszym 
klubie – wyjaśnia kierownik 
oliwskiego klubu.

Dodajmy, że klub „OKO” 
znajduje się przy alei Grun-
waldzkiej 611. Ci, którzy 

chcieliby czegoś więcej dowie-
dzieć się na temat zajęć, mogą 
pytać bezpośrednio Dariusza 
Lulewicza, dzwoniąc pod nu-
mer 504 945 290.

w „ad-remie”  
na sportowo

Zimowe zajęcia o charakte-
rze sportowym organizuje jak 
zwykle Osiedlowy Klub „Ad
-Rem”, zlokalizowany przy 
ulicy Czyżewskiego 12.

– Tego roku połączyliśmy 
siły z  Zespołem Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjal-
nego nr 17 w  Oliwie – mówi 
Ryszard Riviera, kierow-
nik Osiedlowego Klubu „Ad
-Rem”. – Od poniedziałku do 
czwartku w  siedzibie naszego 
klubu organizować będziemy 
gry świetlicowe. Natomiast 
w  sali sportowej przy ulicy 
Cystersów 13 przeprowadzane 
będą turnieje sportowe. Mogą 
w  nich uczestniczyć dzieci 
roczników 1999 – 2003.

3 lutego w  sali przy Cy-
stersów odbędzie się konkurs 
piłkarski, natomiast 5 lutego 
w  siedzibie klubu zaplano-
wano turnieje zręcznościowe. 
Z kolei 6 lutego rozegrany zo-
stanie turniej piłkarski rocz-
ników 1999 i  młodsi. Turniej 
tenisa stołowego odbędzie się 
we wtorek – 10 lutego, a  12 
lutego kolejne zawody w  sie-
dzibie „Ad-Remu”. 13 lutego 
zaplanowano kolejne zmaga-
nia młodych adeptów futbo-
lu roczników 1999 i  młodsi. 
Wszystkie turnieje i konkursy 
rozpoczną się o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje do-
tyczące atrakcji przygotowa-
nych przez „Ad-Rem” uzyskać 
można u Ryszarda Riviery (tel. 
660 519 370).

(lubek)

>> od niedawna w klubie 
„oKo” organizowane są dla 
dzieci „zabawy z językiem 

angielskim”
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WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE OGŁASZA
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH    WYMIAR CZASU PRACY-1 ETAT

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Posiadanie pełnej zdolności prawnych i korzystanie z pełni praw 
    publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
    lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe.4. Wykształcenie wyższe.
5. Staż pracy - minimum 2 lata pracy w zamówieniach publicznych 
    oraz minimum rok na stanowiskach związanych z realizacją inwestycji.
6. Znajomość ustaw prawo zamówień publicznych, prawo 
    budowlane, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych
    oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy.
2. Doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia procesu 
    inwestycyjnego.
3. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
4. Uczciwość, staranność, odpowiedzialność.
5. Samodzielność, kreatywność i komunikatywność.5. Samodzielność, kreatywność i komunikatywność.
6. Wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań:
1. Sporządzanie dokumentacji przetargowej.
2. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Publikacja ogłoszeń o zamówieniu, o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
    o udzieleniu zamówień publicznych.
4. Udział w pracach komisji przetargowej.
5. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 5. Prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
    publicznego.
6. Przygotowanie i przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym
    Wspólnot Europejskich ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych
    w zakresie i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 
    publicznych.
7. Sporządzanie rocznej sprawodawczości o udzielonych zamówieniach 
    publicznych.    publicznych.
8. Przygotowanie wytworzonej na stanowisku pracy dokumentacji
    i przekazanie jej do archiwizacji. 
Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2. Życiorys, CV wraz ze zdjęciem.
3. List motywacyjny.
4. Kopie dokumentów poświadczające wyższe wykształcenie.
5. Kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe 
    kandydata.    kandydata.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych 
    i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
    osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do 
    realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. 
    o ochronie danych osobowych (Dz. U 2014 poz. 1182 z późn. zm. ).

Wymagane dokumenty należy składać w pokoju nr 19 (sekretariat)
Urzędu Gminy Trąbki Wielkie w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych”.
Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do 22 stycznia 2015r.
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trąbki Wielkie) pod adresem:
Urząd Gminy ul. Gdańska 12, 83-034 Trąbki Wielkie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.trabkiw.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy www.trabkiw.ug.gov.pl w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu głównym Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Dodatkowych informacji udziela: Krystyna Stępniewska - Sekretarz Gminy tel.: 58 683-70-16 

przewodnik
o remontach

Poprawa jakości remon-
tów oraz edukacja – głównie 
przez graficzne pokazanie 
zarówno dobrych, jak i złych 
przykładów tworzenia prze-
strzeni, która nas otacza – to 
główne cele internetowe-
go „Przewodnika dobrych 
praktyk remontowych”, któ-
ry powstał w Referacie Este-
tyzacji Miasta Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku. 

Przewodnik jest publika-
cją internetową (www.do-
bryremont.gdansk.pl), która 
zawiera zbiór podstawowej 
wiedzy dla każdego właści-
ciela mieszkania lub domu, 
niebędącego specjalistą od 
architektury. Zawarte w niej 
informacje ułatwią podej-
mowanie decyzji dotyczą-
cych remontów, termomo-
dernizacji, użycia kolorów 
i  detali architektonicznych. 
Znajdziemy tam opis pro-
cedur wymaganych przed 
podjęciem remontu, kon-
takty do odpowiednich in-
stytucji i  urzędników oraz 
wiele praktycznych wska-
zówek, w  jaki sposób za-
planować remont, z  kim 
należy go uzgodnić, boga-
to ilustrowanych zdjęciowo 
przykładami. 

(kl)

Jedyny taki obiekt w polsce

Podziemne planetarium w Gdańsku
Pierwsze podziemne planetarium w Polsce powstanie w Gdańsku. Pod koniec ubiegłego roku 
dowiedzieliśmy się jak będzie ono wyglądać, budowa ruszyć ma jeszcze w tym roku, a pierwsi 
goście mają pojawić się w gdańskim planetarium już pod koniec 2017 roku.

Magdalena Szymańska 
z  Centrum Hewelianum – 
gdzie zlokalizowano inwesty-
cję – mówi, że planetarium 
nosić będzie łacińską nazwę 
„Stellaeburgum”. 

– Tak właśnie Jan Heweliusz 
nazwał swoje obserwatorium, 
które w  XVII wieku powstało 
na dachach trzech połączonych 
ze sobą budynków przy ulicy 
Korzennej w  Gdańsku. Teraz 
„Gdańszczanin Tysiąclecia” 
patronuje gdańskiemu centrum 
nauki – Hewelianum – wyja-
śnia Magdalena Szymańska.

W  ramach planowanej in-
westycji, w  wale biegnącym 
wzdłuż suchej fosy pomiędzy 
Kaponierą Południową a  Ga-
lerią Strzelecką powstanie 
podziemny obiekt, w  którym 
znajdzie się planetarium, sala 
projekcyjna, przestrzeń eks-
pozycyjna, sala dydaktyczna 
oraz pomieszczenia biurowe 
i techniczne.

Odtworzony zostanie tak-
że odcinek muru Carnot’a, 
który w  przeszłości otaczał 
umocnienia Góry Gradowej. 
Sala projekcyjna planetarium 
wzniesiona zostanie na planie 
koła ze sklepieniem w kształ-
cie półsfery. Pomieści ok. 79 
osób. Poza prezentacją nieba, 
uczestnicy pokazów będą mo-
gli zobaczyć projekcje filmów. 
Będzie także możliwość orga-
nizacji koncertów czy też po-
kazów naukowych.

– Planetarium wzbogaci 
ofertę Centrum Hewelianum. 
Będzie ono otwarte dla miesz-
kańców Gdańska, uczniów 
szkół i  przedszkoli oraz oczy-
wiście dla turystów. Zdajemy 
sobie sprawę z  dużego zain-
teresowania astronomią i  sta-
ramy się odpowiadać na to 
zapotrzebowanie – wyjaśnia 
Przemysław Guzow, dyrektor 
Centrum Hewelianum.

We wrześniu ogłoszono 

konkurs na koncepcję architek-
toniczną planetarium. Zgłosiło 
się 11 pracowni projektowych, 
a  do udziału w  konkursie do-
puszczono siedem z  nich. 
Ostatecznie wpłynęły trzy pra-
ce. Zwycięską okazała się kon-
cepcja wrocławskiej pracow-
ni Arc2 Fabryka Projektowa. 
Autorzy koncepcji proponują 

wpisany w  historyczny nasyp, 
trzykondygnacyjny współ-
czesny obiekt z  przestronnym 
wnętrzem i  czytelnym ukła-
dem komunikacyjnym. 

– W tym roku zostanie opra-
cowana dokumentacja i  ruszy 
budowa. Koszt inwestycji sza-
cowany jest na 12 milionów 
złotych. 85 procent tej kwoty 

Centrum Hewelianum pragnie 
uzyskać z  unijnych funduszy. 
Poszukiwani są też partnerzy 
tego przedsięwzięcia. Jednym 
z nich ma być Polska Agencja 
Kosmiczna, która powstanie 
w  Gdańsku – mówi dyrektor 
Guzow. 

(Gr)

>> Tak wyglądać ma gdańskie planetarium
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specJalista na maila

Skorzystaj  
z netporadni

Swoją działalność wznowiła NETporadnia – poradnia 
internetowa, która umożliwia konsultacje psychologiczne 
w formie mailowej. Wyjaśnień na poruszone problemy udzie-
lają psycholodzy, pedagodzy, terapeuci Gdańskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień. Porady są bezpłatne.

Monika Piotrzkowska-Dziamska z  gdańskiego centrum 
mówi, że osoby, które się zgłaszają, mogą spodziewać się po-
rady albo przynajmniej informacji. 

– Chętnie podpowiadamy, gdzie w okolicy szukać profe-
sjonalnej pomocy w trudnych życiowych sytuacjach. W na-
szej pracy korzystamy z  posiadanej wiedzy w  zakresie uza-
leżnień, doświadczenia w pracy z młodzieżą oraz z wykształ-
cenia psychologiczno-pedagogicznego – dodaje Monika 
Piotrzkowska-Dziamska.

Aby skorzystać z  internetowej poradni wystarczy napisać 
wiadomość na adres NETporadnia@gcpu.pl, która odebrana 
zostanie przez jednego ze specjalistów. Odbiorca maila zasta-
nowi się, jak może pomóc i w możliwie najkrótszym czasie 
odpowie na wiadomość. Odpowiedzi można się spodziewać 
w ciągu 2 – 3 dni roboczych.

Pomoc jest całkowicie bezpłatna, a dodajmy, że Gdańskie 
Centrum Profilaktyki Uzależnień zajmuje się głównie pro-
blematyką uzależnień i dlatego chętnie pomoże w sprawach 
związanych z: alkoholem, papierosami, narkotykami, dopala-
czami, lekami, hazardem, uzależnieniem od internetu, ale też 
innymi uzależnieniami behawioralnymi. Jednak poruszane 
problemy mogą wykraczać poza te tematy. Specjaliści zachę-
cają do korzystania z konsultacji również w przypadku, gdy 
w rodzinie dzieje się coś niepokojącego, gdy dana osoba ma 
kłopoty w szkole, pracy, związku, relacjach z innymi lub gdy 
jest jej po prostu trudno w życiu. Wysyłając wiadomość, nie 
trzeba podawać danych osobowych – poradnia gwarantuje 
pełną dyskrecję.

(kl)

urzędnicy doręczycielami

Przyniosą decyzję
Ruszyła dystrybucja decyzji podatkowych. Po raz siódmy 

dostarczają je pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
– Zgodnie z  przepisami prawa, pisma, w  tym decyzje, 

mogą być doręczane podatnikom przez operatora poczto-
wego lub pracowników organu podatkowego. Zatem decyzje 
podatkowe roznoszone są przez pracowników naszego magi-
stratu – informuje Magdalena Kuczyńska z Biura Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W  tym miejscu warto pamiętać, że doręczyciele, a  więc 
pracownicy gdańskiego urzędu, nie mają prawa pobierać od 
mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych.

– Na żądanie podatnika zobowiązani są również do przed-
stawienia legitymacji służbowej. Doręczanie może odbywać 
się w  dni powszednie po godzinach pracy urzędnika lub 
w  czasie wolnym od pracy oraz w  soboty pomiędzy godzi-
nami 9.00 a 20.00. Osoby odbierające przesyłki proszone są 
o  składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru 
– tłumaczy Magdalena Kuczyńska.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa do 11 lutego. Po 
tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały 
doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem 
operatora pocztowego.

Wpłat podatku – bez prowizji – dokonywać można w od-
działach Banku PEKAO S.A. na terenie Gdańska: al. Grun-
waldzka 92/98, ul. Balcerskiego 14D, ul. Beniowskiego 5, ul. 
Cieszyńskiego 36, ul. Dmowskiego 6/2, ul. Garncarska 23, 
ul. Hynka 6, ul. Kołobrzeska 43, ul. 3 Maja 9, ul. Marynar-
ki Polskiej 15, ul. Milskiego 1, ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. 
Ogarna 116, ul. Partyzantów 74, ul. Rakoczego 17, ul. Stary 
Rynek Oliwski 16, ul. Uphagena 27, ul. Wały Piastowskie 1, 
ul. Wilanowska 2.

(Gr)

wyJŚć poza szkolne schematy

rusza konkurs dla uczniów
Buty ładujące telefon komór-

kowy i pozdrowienia przysłane 
z przyszłości pojawiły się w po-
przednich edycjach konkursu 
„Energia Przyszłości”. Co wy-
myślą uczestnicy i która szkoła 
wywalczy cenne nagrody w tym 
roku, dowiemy się podczas 
kwietniowego finału.  Żeby się 
w nim znaleźć trzeba najpierw 
podjąć decyzję o starcie. Grupa 
Energa, organizator konkur-
su, właśnie ogłosiła  nabór do 
pierwszego etapu. 

W  tegorocznej, czwartej 
edycji konkursu „Energia Przy-
szłości”, uczestnicy – ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych 
o  profilu elektrycznym i  ener-
getycznym z  całej Polski – 
zmierzą się z tematem „Czy da 
się zmagazynować energię?”. 
Laureatami poprzedniej edy-
cji są uczniowie Zespołu Szkół 
Elektrycznych we Włocławku, 
którzy najlepiej poradzili sobie 
z  pytaniem o  przyszłość poli-
generacji i kogeneracji. 

Do konkursu mogą przy-
stąpić zespoły ze szkół w  ca-
łej Polsce składające się z  3 
uczniów pod opieką nauczycie-
la. Każda szkoła może zgłosić 
dowolną liczbę zespołów, pod 
warunkiem, że jeden nauczy-
ciel będzie się opiekował tylko 
jednym zespołem. Zgłoszenia 
można dokonać przez stronę

www.actaenergetica.org.
Konkurs składa się z dwóch 

etapów – pierwszy polega na 
przygotowaniu przez zespół 
pracy pisemnej „Energia Przy-
szłości. Czy da się zmagazyno-
wać energię?”. Termin ich nad-
syłania upływa 6 marca. 

–  Jury, oceniając prace kon-
kursowe weźmie pod uwagę 
merytoryczny poziom opra-
cowania, nowatorskie ujęcie 
problemu, a  także potencjalną 
możliwość zastosowania oma-
wianych zagadnień w przemy-
śle i  nauce. Zależy nam, aby 
wyzwolić w młodych ludziach 
kreatywność opartą na wiedzy 

zdobytej również poza szkol-
nym programem – mówi Rafał 
Hyrzyński, dyrektor Depar-
tamentu Rozwoju i  Regulacji 
w Energa SA. 

W  drugim, finałowym eta-
pie pięć zespołów, których 
prace zostaną ocenione najwy-
żej, zaprezentuje swoje projek-
ty.  Finałowe prezentacje od-
będą się 17 kwietnia w Gdań-
sku.  Trzy najlepsze zespoły 
oraz ich opiekunowie zostaną 
wyróżnieni nagrodami rzeczo-
wymi, a  ich szkoły otrzymają 
pieniądze na zakup pomocy 
naukowych. 

– Z  roku na rok uczniowie 
podnoszą poprzeczkę. Oce-
niając poprzednie edycje kon-
kursu, wiemy jak twórczy po-
trafią być uczniowie, jeśli tyl-
ko pozwoli się im wyjść poza 
szkolny schemat – mówi Rafał 
Hyrzyński. – Chodzi nie tylko 
o  ponadstandardową wiedzę, 
ale również oryginalne pomy-
sły i sposoby ich prezentacji.

Przykładami takich rozwią-
zań z poprzednich edycji mogą 
być świecąca piłka, buty ładu-
jące telefon komórkowy czy 
nagranie z  pozdrowieniami 
z  przyszłości. Organizatorzy 
są przekonani, że i w tym roku 
nie zabraknie interesujących 
pomysłów. 

Oto nagrody, o  które będą 
walczyć finaliści: 

* 1. miejsce  – laptopy dla 
każdego członka zespołu 
(w tym dla opiekuna) oraz na-
groda pieniężna w  wysokości 
12000 zł dla szkoły reprezen-
towanej przez zwycięski zespół 
na zakup pomocy naukowych 
dla uczniów.

 * 2. miejsce – tablety dla ze-
społu oraz 8000 zł dla szkoły.

  * 3. miejsce – smartfony 
dla zespołu  oraz 5000 zł dla 
szkoły.

(bo)

wzięli sprawy w swoJe ręce

Bardzo aktywne Przymorze
– Przed nami kolejny rok – czas aktywnych działań na Przymorzu. Serdecz-
nie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do aktywnego 
włączania się w wydarzenia i akcje przygotowywane przez aktywnych 
mieszkańców Przymorza skupionych wokół Partnerstwa Przymorze – zachę-
ca Krzysztof Skrzypski, gdański działacz społeczny.

Do 14 lutego trwa kolej-
na edycja ogólnopolskiej akcji 
„EKO Walentynki”. Ideą ak-
cji jest edukowanie już od naj-
młodszych lat, iż recykling od-
padów jest bardzo ważną czyn-
nością dnia codziennego. 

– Przymorska odsłona ak-
cji ma już swoją trzecią edycję 
i  polega na zbieraniu zuży-
tych baterii w  przymorskich 
szkołach. W  dniach od 16 
do 20 lutego będę odwiedzał 
placówki, które włączyły się 
w  akcję i  będę dawał każde-
mu uczniowi lizaka w kształcie 
serduszka jako podziękowanie 
za udział w  akcji. Dodatkowo 
w  tym roku zorganizowany 
został konkurs plastyczny dla 
uczniów szkół podstawowych 
polegający na narysowaniu ko-
miksu, w  którym główną rolę 
miała zagrać bateria – dodaje 
Krzysztof Skrzypski, koordy-
nator wydarzenia „EKO Wa-
lentynki na Przymorzu”.

Rozstrzygnięcie konkur-
su zaplanowano na 20 lutego, 
a  jego wyniki zostaną podane 
na profilu Facebook Partner-

stwa Przymorze. Drugą ważną 
akcją jest trwająca od sierpnia 
2014 roku zbiórka podpisów 
pod wnioskiem o  utworzenie 
na Przymorzu rad dzielnic. 

– Ogromnie się cieszę, że 
wreszcie zawiązała się grupa 
mieszkańców naszej dzielnicy, 
która bezinteresownie, spo-
łecznie angażuje swój prywatny 
czas, aby zebrać potrzebną ilość 
podpisów – cieszy się Krzysztof 
Skrzypski, inicjator powsta-
nia grupy. – Jest to o tyle cen-

na inicjatywa, że właśnie sami 
mieszkańcy rozpoczęli ten 
proces. W  tej chwili potrze-
ba nam wsparcia – większego 
zaangażowania mieszkańców, 
gdyż ogromna ilość podpisów 
jest jeszcze do zebrania. Chce-
my, aby powstały rady dzielnic 
zarówno na Przymorzu Ma-
łym, jak i Przymorzu Dużym. 
Dlatego zachęcamy i zaprasza-
my do współpracy. Na Facebo-
oku założyliśmy profile „Rada 
Dzielnicy Przymorze Małe 

2015” oraz „Rada Dzielnicy 
Przymorze Wielkie 2015” – 
dodaje gdański społecznik.

Spotkanie poświęcone two-
rzeniu rad dzielnic odbędzie się 
29 stycznia o godz. 18.00 w sie-
dzibie Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z  Upośle-
dzeniem Umysłowym Koło 
w  Gdańsku przy ul. Jagielloń-
skiej 11 (budynek po X LO). 
Zainteresowani tą ideą mogą 
bezpośrednio kontaktować się 
z Krzysztofem Skrzypskim pod 
numerem telefonu 508 186 023 
lub mailowo: rada@przymorze-
wielkie.pl.

– Tylko wspólną pracą może 
się nam udać powołanie rad 
dzielnic na Przymorzu, dzięki 
którym będziemy mieli swo-
ich przedstawicieli gotowych 
do rozmowy z  urzędem mia-
sta, radą miasta czy przedsta-
wicielami spółdzielni miesz-
kaniowych znajdujących się na 
terenie Przymorza – podkreśla 
gdańszczanin.

(kl)

>> Przymorze jest jedną z nielicznych dzielnic, 
która nie ma swojej rady
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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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odliczaJĄ dni do wakacJi

ferie na osiedlu, lato w Skandynawii
O  swoich młodych miesz-

kańcach podczas zimo-
wych ferii nie zapomniała 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe”, która jak zwy-
kle przygotowała blok zajęć 
sportowych.

– Podczas ferii odbędą się 
turnieje piłki nożnej w  róż-
nych grupach wiekowych 
oraz zawody bowlingowe. 
Nie zabraknie również zajęć 
aktywności twórczej, a  więc 
warsztatów plastycznych 
i  technicznych. W  naszych 
planach uwzględniliśmy tak-
że wyjazd do kina i  na kulig 
– oczywiście w zależności od 
warunków atmosferycznych. 
Liczymy jednak, że pogoda 
nam dopisze i będziemy mogli 
zabrać dzieci na zimowy kulig 
– mówi „Panoramie” Franci-
szek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”. 

Zajęcia odbywać się będą 
w  sali gimnastycznej Zespo-
łu Kształcenia Podstawowe-
go i  Gimnazjalnego nr 6 na 
Oruni Górnej przy ulicy Emi-
lii Hoene oraz w  obiektach 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. 

Niektórzy jednak z  jesz-
cze większym zniecierpliwie-
niem czekają na koniec roku 
szkolnego i  letnie wakacje. 
Myśli o  tym również Franci-
szek Wantuch, który już pla-
nuje letnie wyprawy oruńskiej 
dziatwy.

– Kolejny raz chcemy się 
wybrać w daleką podróż. Pla-
nujemy bowiem wycieczkę za-
graniczną, która odbyć się ma 
w dniach 26 czerwca – 1 lipca. 

Tym razem chcemy pojechać 
do Kopenhagi, a  przy okazji 
odwiedzić Legoland. Zapla-
nowaliśmy także rejs promem 
do Karlskrony. Podczas wy-
cieczki chcemy zwiedzić sto-
licę Danii, Oceanarium Błę-
kitna Planeta, najstarszy Park 
Rozrywki – Tivoli, Roskil-
de i  Muzeum Łodzi Wikin-
gów, ale przejedziemy się też 
mostami pomiędzy wyspami 
duńskimi. Wybierzemy się do 

Safari Park Givskud na zajęcia 
„Bliskie spotkania ze zwierzę-
tami”, a  całodzienną zabawę 
zaplanowaliśmy w  Legolan-
dzie – mówi o letnich planach 
Franciszek Wantuch.

Więcej szczegółów na temat 
zimowych ferii i letniej wypra-
wy do Skandynawii uzyskać 
można w siedzibie Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.

(lubek)

>> W roku ubiegłym dzieci z Oruni Górnej bawiły się na tropikalnej wyspie 
pod Berlinem
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karnawałowa impreza

charytatywny Bal
Już od prawie 10 lat Katarzyna Michalska (Sobkowiak) orga-

nizuje charytatywne bale karnawałowe. Każdego roku dochód 
z imprezy przeznaczany jest na szczytny cel. W tym roku pienią-
dze zebrane podczas balu przeznaczone zostaną dla rodziny z Mi-
szewka pod Gdańskiem.

Pierwsze charytatywne bale karnawałowe odbywały się w klu-
bie „ALF” na Chełmie. Tym razem impreza odbędzie się w cen-
trum Gdańska.

– Kolejny już raz zapraszam na bal karnawałowy. Tym razem 
połączymy całe rodziny w  jednej wielkiej zabawie. Wszystkie 
przebrania dozwolone – zachęca Katarzyna Michalska, organiza-
torka balu. – Zapraszam 24 stycznia na ul. Chmielną 53 do spi-
chlerza „Błękitny Baranek”, czyli Centrum Edukacji Archeolo-
gicznej „Błękitny Lew” na godzinę 15.00.

Na gości czekają nie tylko konkursy z nagrodami, ale też gry 
i zabawy dla dzieci, a za najlepsze przebranie wśród mam i tatu-
siów wręczone zostaną korony króla i królowej balu.

– Nasze bale mają zawsze szczytny cel. W tym roku zbieramy do 
puszki pieniądze dla 8-osobowej rodziny z Miszewka pod Gdań-
skiem, której ojciec uległ poważnemu wypadkowi, co odebrało mu 
możliwość chodzenia i pracy – dodaje organizatorka balu.

Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w  balu muszą – jeszcze 
przed imprezą – wpłacić 35 zł od osoby dorosłej na dane:

Kasia Michalska
eKonto Numer rachunku:
50 1140 2004 0000 3802 03265384
z dopiskiem „FAMILIJNY BAL PRZEBIERAŃCÓW” 
– Należy podać nazwisko osoby za jaką dokonano wpłaty oraz 

liczbę osób dorosłych i dzieci, które bawią się za darmo. Napoje 
i posiłki na wspólnie zastawione stoły przynosimy ze sobą. Prosi-
my jednak o umiarkowanie w kwestii słodyczy i  chipsów. Przy-
prowadźcie całe rodziny, babcie i dziadków, ciocie i wujków, sio-
stry i braci – zachęca Katarzyna Michalska.

(lubek)

podsumowali 2014 rok

odebrali ponad milion telefonów
Ponad 1 milion zgłoszeń przyjęli w 2014 roku operatorzy numeru alarmo-
wego 112. Tak wynika z raportu Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Gdańsku, które podsumowało miniony rok.

Roman Nowak, rzecznik 
wojewody pomorskiego przy-
znaje, że niepokoić niestety 
może nadal ogromna liczba 
zgłoszeń fałszywych i  bezza-
sadnych, które w  roku 2014 
stanowiły około 70 proc. 
wszystkich połączeń odebra-
nych przez WCPR.

– Statystyka pokazuje, że 
nie wszyscy zdają sobie spra-
wę z tego, że numer alarmowy 
112 służyć ma ratowaniu ludz-
kiego zdrowia i życia. Nieste-
ty duża liczba dzwoniących 
traktuje WCPR jak centrum 
informacji, w  którym dowie-
dzieć się można np. o  lokali-
zacji postojów taksówek czy 
rozkładzie jazdy pociągów. 
Warto pamiętać, że blokowa-
nie numeru alarmowego może 
utrudnić udzielenie pomo-
cy osobie, która naprawdę jej 
potrzebuje – przypomina Ro-
man Nowak. 

Spośród zgłoszeń zasad-
nych, wymagających pilnej 
interwencji służb, najwięcej – 
bo ponad 14 proc. – dotyczy-

ło zdarzeń wymagających in-
terwencji policji. Niespełna 9 
proc. dzwoniących oczekiwa-
ło pomocy służb medycznych.

– Zdarzenia, do których – 
za pośrednictwem WCPR – 
wzywano pomorskich straża-
ków stanowiły ponad 1,3 proc. 
wszystkich połączeń. Ponad 
6 proc. wybierających numer 

alarmowy 112 potrzebowało 
pomocy innych służb. 

Najwięcej, bo niemal 281 
tysięcy zgłoszeń odebrano 
w WCPR w trzecim kwartale 
2014 roku, czyli w miesiącach: 
lipiec, sierpień, wrzesień. 
W  pozostałych trzech kwar-
tałach liczba połączeń z  nu-
merem 112 wynosiła od nie-

spełna 231 tysięcy do ponad 
258 tysięcy – podaje rzecznik 
wojewody pomorskiego.

Operatorom WCPR życzy-
my, aby w tym roku nie musie-
li odbierać tak dużo telefonów 
– szczególnie tych z fałszywy-
mi alarmami.

(Gr)

>> Ponad 1 milion telefonów odebrali w 2014 roku operatorzy  
Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Fo
t. P

an
ora

ma
 Po

mo
rza



styczeń 2015    news@panoramapomorza.pl 13rozmaitości

kreatywna europa

ewolucja kultury 
europejskiej

Rozpoczęto realizację projektu partycypacyjnego, współ-
finansowanego przez program Unii Europejskiej Kreatywna 
Europa: The People’s Smart Sculpture. 

– Sztuka społecznie zaangażowana w przestrzeniach euro-
pejskich to projekt polegający na kreatywnych i  innowacyj-
nych badaniach dotyczących ewolucji kulturalnej europejskie-
go miasta przyszłości. Odnosi się do rosnącej złożoności życia 
w  dzisiejszych przestrzeniach miejskich oraz nadciągających 
wyzwań wobec rozwoju środowisk urbanistycznych – infor-
muje Katarzyna Gumowska z  Gdańskiej Galerii Miejskiej, 
która jest jednym z partnerów międzynarodowego projektu.

Dwunastu partnerów – wśród których znajdują się uniwer-
sytety, muzea, galerie, teatry oraz instytuty badawcze – zor-
ganizuje w 8 krajach europejskich 11 połączonych otwartych 
laboratoriów integrujących sztukę najnowszą, projektowanie, 
naukę, inteligentne technologie oraz kulturę użytkową w celu 
partycypacyjnego przeprojektowania przestrzeni publicznej. 

– Budżet projektu to 2 miliony euro. Projekt jest finansowany 
przez Komisję Europejską. Projekt połączy ludzi i zapoczątku-
je wymianę pomysłów na temat i na rzecz inteligentnych miast. 
Zapewni podstawę do nawiązania najnowocześniejszych form 
komunikacji pomiędzy nauką i  sztuką, artystami, twórcami, 
projektantami oraz obywatelami, a  ich samorządami. Jedno-
cześnie spowoduje rozpowszechnienie nowych umiejętności, 
wiedzy projektowej oraz rozszerzenie świadomości społecznej 
niezbędnej do nowego myślenia o urbanistyce – dodaje Kata-
rzyna Gumowska.

Liderem projektu jest Uniwersytet Sztuk Stosowanych 
w  Bremie. Z  kolei partnerami projektu są: Metropolital-
ny Uniwersytet Nauk Stosowanych w  Helsinkach, Instytut 
GAUSS, Instytut Narodowy i Muzeum w Bitoli, Uniwersytet 
w  Kristianstad, Warehouse9, Muzeum Zerwanych Więzów, 
Muzeum Dziecięce w Oslo, Uniwersytet Nauk Stosowanych 
w Düsseldorfie, Gdańska Galeria Miejska.

(Gr)

reGionalny system ostrzeGania

dowiesz się o zagrożeniu
Ostrzeżenia o nawałnicach, 

powodzi czy innych zdarze-
niach, mogących zagrażać 
naszemu życiu lub zdrowiu, 
od 1 stycznia można zobaczyć 
w  telefonach komórkowych 
(smartfonach) i na ekranie te-
lewizorów. Umożliwił to Re-
gionalny System Ostrzegania 
(RSO). 

Jak podaje Artur Kozio-
łek, rzecznik prasowy Mini-
sterstwa Administracji i  Cy-
fryzacji, Regionalny System 
Ostrzegania to usługa powia-
damiania obywateli o  lokal-
nych zagrożeniach nie tylko 
na stronach internetowych 
urzędów wojewódzkich, ale 
też w telewizji i aplikacjach na 
komórki. Komunikaty doty-

czą różnego rodzaju lokalnych 
zagrożeń, jak np. klęski ży-
wiołowe i sytuacje na drogach. 

– Chciałbym podkreślić, że 
komunikaty generowane za 
pomocą Regionalnego Syste-
mu Ostrzegania będą doty-
czyły tylko naprawdę istot-
nych zdarzeń. Nie będzie tam 
ostrzeżeń dotyczących np. 
niewielkiego korka, utrudnień 
na drogach czy przymrozków 
– powiedział Andrzej Ha-
licki, minister administracji 
i cyfryzacji.

Minister Halicki zapowia-
da również, że już wkrótce 
w aplikacji na telefony komór-
kowe pojawi się opcja „push”, 
dzięki której powiadomie-
nia z  ostrzeżeniami będą się 

pojawiały na telefonach bez 
konieczności „wchodzenia” 
w aplikację. 

– Dotyczy to oczywiście 
osób, które posiadają zainsta-
lowaną aplikację RSO w swo-
ich urządzeniach mobilnych – 
dodał minister.

Komunikat tworzy woje-
wódzkie centrum zarządzania 
kryzysowego. 

Ostrzeżenie pojawia się: na 
stronach internetowych urzę-
dów wojewódzkich, w  TVP 
Regionalnej (telegazeta od str. 
430, platforma hybrydowa, na-
pisy DVB) oraz w aplikacji mo-
bilnej (systemy operacyjne An-
droid, iOS, WindowsPhone).

Artur Koziołek informuje 
też, że aktualnie trwają prace 

nad uruchomieniem systemu 
wysyłania ostrzeżeń za pomo-
cą SMS-ów. 

Dodajmy, że 1 lipca RSO 
obejmie wszystkie kanały TVP 
nadawane w naziemnej telewi-
zji cyfrowej. Regionalny Sys-
tem Ostrzegania w ramach pi-
lotażu został przetestowany we 
wszystkich województwach. 
Pilotaż zakończył się 31 sierp-
nia 2014 r. Jego realizacja była 
możliwa dzięki wdrożeniu Na-
ziemnej Telewizji Cyfrowej, 
a  także współpracy pomiędzy 
Telewizją Polską SA, Mini-
sterstwem Administracji i Cy-
fryzacji oraz IMGW.

(Gr)

na GnilneJ i aksamitneJ

utrudnienia w ruchu
Do piątku 23 stycznia po-

trwają utrudnienia na ul. Gnil-
nej i Aksamitnej w Gdańsku.

– W  związku z  awaryjną 
naprawą kanalizacji deszczo-
wej w  ciągu ul. Łagiewniki 
w  rejonie skrzyżowania z  ul. 
Gnilną i Aksamitną, jesteśmy 
zmuszeni wprowadzić pewne 
zmiany w  ruchu – informuje 

Katarzyna Kaczmarek, rzecz-
nik prasowy Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdańsku.

Do 21 stycznia zawężona 
będzie jezdnia ul. Gnilnej. 
Wprowadzony jest tam ruch 
jednokierunkowy – z  ul. Ła-
giewniki przejechać będzie 
można wyłącznie w relacji do 
ul. Rajskiej. Ul. Gnilna – bez 

wyjazdu (możliwość dojazdu 
wyłącznie do wysokości ko-
ścioła). Ul. Aksamitna – jed-
nokierunkowa w relacji do ul. 
Łagiewniki. 

Od 21 do 23 stycznia zawę-
żona będzie jezdnia ul. Aksa-
mitnej. Nadal obowiązywać 
będzie ruch jednokierunkowy 
– z ul. Łagiewniki przejechać 

będzie można wyłącznie w re-
lacji do ul. Rajskiej. Ul. Gnil-
na – bez wyjazdu (możliwość 
dojazdu wyłącznie do wyso-
kości kościoła). Ul. Aksamit-
na – jednokierunkowa w rela-
cji do ul. Łagiewniki. 

(Gr)
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Krimar
Salon mody
Krystyna kolka

Gdańsk-Wrzeszcz 
ul.Partyzantów 13c

tel. 58 345 56 06  
tel.kom. 601 63 90 39

www.krimar-bis.pl 
www.akcesoriakomunijne.pl
e-mail: krystynakolka1@wp.pl

I Komunia
alby, sukienki, garnitury,
torebki, wianki, obuwie,
różańce, świece,
stroiki, książeczki,
pamiątki komunijne

ChChrzest 
szatki, ubranka, świece, 
zaproszenia, pamiątki

poJechali na białoruŚ

Sopockie wsparcie 
dla Polaków

Przedstawiciele sopockiego samorządu i oddziału Wspól-
noty Polskiej, wspólnie z Caritas pojechali na Białoruś z no-
worocznymi podarunkami dla mieszkających tam Polaków.

– Nasi rodacy otrzymają głównie pomoce edukacyjne oraz 
potrzebne produkty zebrane przez sopockich przedsiębior-
ców, mieszkańców i sopockie szkoły. Wsparcia udzieliło wie-
le sopockich firm, m.in. Delikatesy Maciej Mroziński czy 
firma Fota-Groblewski, pożyczając samochód do przewozu 
darów – informuje Magdalena Czarzyńska-Jachim, rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Sopot.

W  programie zaplanowane są także warsztaty edukacyj-
ne prowadzone przez sopockich nauczycieli dla nauczycieli 
polskich z Białorusi, których odwiedzi sam Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu.

– Od wielu lat realizujemy wielką ideę Macieja Płażyńskie-
go i wspieramy Polaków mieszkających na Białorusi – mówi 
Jacek Karnowski. – W Sopocie gościmy co roku dzieci z tam-
tych terenów oraz działaczy Związku Polaków na Białoru-
si, a na początku roku jedziemy z podarunkami od sopocian. 
Poza wsparciem materialnym bardzo istotne są warsztaty po-
kazujące system funkcjonowania w naszym kraju demokracji 
na szczeblu lokalnym oraz warsztaty edukacyjne dla nauczy-
cieli z polskich szkół na Białorusi.

Dodajmy, że sopocka delegacja zawiozła dary do Grodna, 
Jezior, Wołkowyska oraz Brześcia.

(Gr)

rozeGraJĄ mistrzostwa polski

Gdański boulodrom gościć 
będzie mistrzów

Na gdańskim boulodro-
mie zlokalizowanym w  Par-
ku Nadmorskim odbędą się 
Mistrzostwa Polski, a  dzień 
wcześniej rozegrane zostaną 
Mistrzostwa Gdańska o  Pu-
char Prezydenta Miasta.

Jak podkreśla Katarzyna 
Kaczmarek, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg i  Zieleni 
w  Gdańsku, impreza zosta-
ła przyznana naszemu mia-
stu dzięki liftingowi, jaki 
przeszedł ostatnio gdański 
boulodrom. 

– Gra zyskuje coraz wię-
cej zwolenników. W  Gdań-
sku działa Stowarzyszenie 
Petanque Gdańskie Boule, 
które zwróciło się do miasta 
o  pomoc przy przygotowaniu 
boulodromu do planowanych 
w  przyszłym roku ważnych 
rozgrywek. Właśnie skoń-
czyły się odbiory – wykona-
no nowe obramowanie bo-
iska – informuje Katarzyna 
Kaczmarek. 

Wzmocniono i  podwyż-
szono obudowę boulodro-
mu, montując belki z  tzw. 
wtórnych tworzyw sztucz-
nych powstałych w  wyniku 
recyklingu.

– Efekt jest niesamowi-
ty – ocenia Mariusz Jargieło, 

wiceprezes Stowarzyszenia 
Petanque Gdańskie Boule. 
– Materiał i  wysokość obra-
mowania są idealne. Kule nie 
będą się niszczyć, ponieważ 
materiał wspaniale amorty-
zuje uderzenia. Wysokość 
zapewni bezpieczeństwo za-
równo korzystającym z  tego 
boiska, jak i  spacerowiczom 
– dodaje.

Miasto Gdańsk od kilku 
już lat wspiera Klub Gdańskie 
Boule, organizując wspólnie 
coroczne turnieje petanque 

o  Puchar Prezydenta Miasta 
Gdańska. 

– W  tym roku turniej od-
będzie się 13 czerwca. Na tym 
nie koniec, bo jeszcze w trak-
cie prac modernizacyjnych, 
boisko zostało zgłoszone do 
konkursu na organizatora 
czerwcowych drużynowych 
Mistrzostw Polski Mężczyzn, 
Kobiet i  Juniorów w  Pe-
tanque – dodaje Katarzyna 
Kaczmarek.

Decyzja zapadła. Klub 
Gdańskie Boule będzie orga-

nizatorem tegorocznych mi-
strzostw, które odbędą się 14 
czerwca.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
podczas remontu obok bo-
ulodromu ustawiona zosta-
ła także tablica informacyjna 
– instrukcja gry w  petanque. 
Dodatkowo, w sezonie, w po-
bliżu boiska ustawiona zosta-
nie przenośna toaleta.

(kl)

>> W czerwcu rozegrane zostaną mistrzostwa Polski Petanque

ocalili przed zniszczeniem

Schron trafił do muzeum
W miniony piątek, 16 stycz-

nia, jednoosobowy schron 
wartowniczy z  ulicy Wiosny 
Ludów w  Gdańsku trafił do 
Muzeum Marynarki Wojennej 
w  Gdyni. Wojenny obiekt po 
remoncie nabrzeża Motławy 
mógł być zniszczony, ale został 
ocalony dzięki akcji Fundacji 
Kulturalne Pomorze.

– Ein Mann Bunker z  ul. 
Wiosny Ludów w Gdańsku to 
jednoosobowy schron żelbeto-
wy z czasów II wojny światowej. 
Obiekt, produkowany masowo 
w fabrykach betonu III Rzeszy 
w latach 1938 – 1945, ma formę 
walca i  zakończony jest stoż-
kowatym dachem. W  polskiej 
terminologii fortyfikacyjnej 
jest nazywany „schronem typu 
ołówek”, w  niemieckiej zaś 
„Ein Mann Bunker Splitter-
schutzbauten”. Pełnił on funk-
cje obserwacyjne i  wartowni-
cze. Ustawiano go jako gotowy 
element na terenach portów, 
stoczni, fabryk i  ważniejszych 

obiektów przemysłowych – 
wyjaśnia Bartosz Gondek, mi-
łośnik historii z Fundacji Kul-
turalne Pomorze.

W  Gdańsku i  Gdyni za-
chowało się takich schronów 
kilkanaście, z reguły już prze-
niesionych z oryginalnej loka-

lizacji, ponieważ popularnie 
zwane Einmannki, stały się 
ciekawymi obiektami kolek-
cjonerskimi i muzealnymi.

– Fundacja Kulturalne 
Pomorze przy współpracy 
z Urzędem Morskim w Gdy-
ni, Pomorskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabyt-
ków oraz firmą transporto-
wą MIBOR, mając na uwa-
dze ochronę bunkra przed 
zniszczeniem, dokonała jego 
przeniesienia. W  czasie, gdy 
schron bezpiecznie przeby-
wał na terenie firmy MIBOR 
w Rusocinie, członkowie Fun-
dacji Kulturalne Pomorze szu-
kali mu właściwego miejsca 
docelowego – dodaje Bartosz 
Gondek.

I tak też się stało. Od piątku 
schron wzbogaca zbiory Mu-
zeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni.

(Gr)

>> Jednoosobowy bunkier wartowniczy trafił  
do Muzeum Marynarki Wojennej
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Grand priX pwzbs Gdańsk

Brydżowy memoriał
Już po raz piętnasty odbędzie się Turniej Brydżowy po-

święcony pamięci znakomitego brydżysty, mieszkańca 
Pruszcza Gdańskiego, Mieczysława Goczewskiego. Impreza 
traktowana jest jako Grand Prix PWZBS Gdańsk.

Mieczysław Goczewski był lekarzem i arcymistrzem bry-
dżowym. Największym jego sukcesem sportowym było wi-
cemistrzostwo Europy seniorów zdobyte na I mistrzostwach 
Europy w Monte Carlo. W 1989 roku wraz z Emilem Stokło-
sa zdobył 2. miejsce na V Mistrzostwach Europy Par w Salso-
maggiore. W 1969 roku wygrał także Międzynarodowy Kon-
gres Bałtycki, w którym uczestniczyło kilkuset brydżystów 
z różnych krajów. Był także członkiem drużyny brydżowej, 
która zajęła 1. i 3. miejsce w Drużynowych Mistrzostwach 
Polski. Zmarł 26 lutego 2000 roku.

Memoriał im. M. Goczewskiego odbędzie się 25 stycznia 
(niedziela) o  godzinie 10.00 w  sali widowiskowej Centrum 
Kultury i  Sportu w  Pruszczu Gdańskim. Będzie to dwu-
sesyjny turniej par na „maksy” – 50 rozdań. Turniej będzie 
miał formułę otwartą i  każdy chętny będzie mógł wziąć 
w nim udział. Wpisowe wynosi 30 zł dla członków Polskie-
go Związku Brydża Sportowego oraz zawodników z  terenu 
powiatu gdańskiego, 20 zł dla seniorów (powyżej 65 lat) i ju-
niorów (do 25 lat), 5 zł dla młodzieży szkolnej i  40 zł dla 
pozostałych chętnych.

(kl)

ruszyły zapisy
1. Pzu Gdańsk maraton

Kilka dni temu wystartowały zapisy do najnowszej propo-
zycji biegowej naszego miasta, jaką jest 1. PZU Gdańsk Ma-
raton. Impreza odbędzie się dopiero 17 maja, ale jak informu-
je Grzegorz Pawelec – rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gdańsku – warto zapisać się już teraz, 
bowiem pierwsi uczestnicy zapłacą za rejestrację jedynie 49 
złotych.

– Wychodząc naprzeciw olbrzymiemu zainteresowaniu 
imprezami biegowymi w Gdańsku, postanowiliśmy zorgani-
zować wyjątkową imprezę, którą – mamy nadzieję – każdy 
uczestnik będzie miło wspominał. Naszą ambicją jest moc-
ne wejście w kalendarz najważniejszych wydarzeń biegowych 
w Polsce. Ta propozycja, wraz z półmaratonem, który zade-
biutował w październiku 2014 roku oraz tradycyjnym Biegiem 
Westerplatte na 10 km, stworzą kompletną ofertę startów dla 
miłośników biegania w naszym mieście. Dla tych najbardziej 
zdecydowanych podjąć wyzwanie zmierzenia się z  ponad 
42-kilometrową trasą, przygotowaliśmy specjalne wpisowe 
w wysokości 49 złotych – deklaruje Leszek Paszkowski, dy-
rektor MOSiR w Gdańsku (organizator maratonu). 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że do organizacji imprezy 
włączył się PZU, który został Sponsorem Tytularnym debiu-
tującej imprezy.

– Od kilku lat, zgodnie z ideą wspierania zdrowia i kondy-
cji fizycznej Polaków, PZU angażuje się w promocję imprez 
biegowych. PZU Gdańsk Maraton jest jednak dla nas wyjąt-
kowym przedsięwzięciem. Dzięki niemu znacząco wzmoc-
nimy swoją obecność na biegowej mapie Polski, a Pomorze 
zyska imprezę na najwyższym europejskim poziomie. Jestem 
szczęśliwy i pełen satysfakcji, że pierwszy oficjalny maraton 
Gdańska odbędzie się wspólnie z nami – mówi Piotr Glen 
z PZU.

Grzegorz Pawelec zauważa wyjątkowość biegowej impre-
zy, bowiem trasa będzie wiodła przez najbardziej charakte-
rystyczne i  atrakcyjne miejsca na mapie Gdańska: Starów-
kę z ulicą Długą, Długi Targ z Fontanną Neptuna, Pomnik 
Poległych Stoczniowców, Europejskie Centrum Solidarno-
ści, PGE Arenę czy Park Nadmorski im. R. Reagana. Start 
i meta będą umiejscowione w hali targowej Amber Expo przy 
ul. Żaglowej 11.

Szczegółowe informacje i  formularz zgłoszeniowy moż-
na znaleźć na stronach internetowych pzugdanskmaraton.pl 
oraz mosir.gda.pl.

(kl)

złoto dla sp 20

2 ognie usportowione
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej zakończył rozgrywki 

dwóch ogni usportowionych chłopców. Mistrzami Gdańska 
zostali zawodnicy Szkoły Podstawowej nr 20.

Na gościnnym parkiecie Pozytywnej Szkoły Podstawowej 
stanęły najlepsze cztery szkolne zespoły chłopców, które w 
drodze do finałowego turnieju musiały przebrnąć eliminacje, 
do których stanęło 46 drużyn.

Mistrzami Gdańska dwóch ogni usportowionych zostali 
chłopcy z „dwudziestki”, którzy w wielkim finale 2:0 poko-
nali rówieśników ze Szkoły Podstawowej nr 27. Brązowymi 
medalami musiała zadowolić się reprezentacja gospodarzy 
(Pozytywna Szkoła Podstawowa), która po zaciętym i wy-
równanym widowisku 2:1 pokonała zespół Szkoły Podstawo-
wej nr 42.

Najlepszym zespołom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów na sportowych arenach.

(Gr)

sopot sportem stoi

wybrano najlepszych sportowców
Kolejny raz wręczono nagrody najlepszym sopockim sportowcom, trenerom, 
drużynom i imprezom roku 2014. Tytuły przyznano w dziewięciu katego-
riach. Sportsmenką Roku została Izabela Bełcik – kapitan PGE Atomu Trefla 
Sopot. Tytuł Sportowca Roku przyznano Przemysławowi Miarczyńskiemu, 
który jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem windsurfingu olimpijskie-
go w Polsce, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy oraz Świata 
klasy olimpijskiej.

Justyna Mazur z  sopoc-
kiego magistratu podaje, że 
najlepszych z  najlepszych 
w  tajnym głosowaniu wybra-
ła kapituła, do której łącznie 
zaproszono ponad 30 osób 
– przedstawicieli mediów, 
sopockich klubów, instytu-
cji sportowych oraz Urzędu 
Miasta Sopotu. Kluby spor-
towe zgłosiły kandydatów do 
nagród Prezydenta Miasta 
Sopotu w  dziedzinie Kultury 
Fizycznej i Sportu oraz tytułu 
Mecenasa Sportu za 2014 rok. 

– W  kategorii Rekreacyj-
na Impreza Roku zwyciężył 
Rajd Kobiet organizowany 
przez Sopockie Stowarzysze-
nie Sportowe Automobilklub 
Orski. Impreza odbyła się 4 
października w  nowej, atrak-
cyjnej odsłonie jako impreza 
towarzysząca EFNI Sopot 
2014. Rajd Kobiet to rywali-
zacja i  integracja w  żeńskim, 
ale nie tylko w  tym, gronie. 
Tym razem panowie zasiedli 
na prawym fotelu, a  za kie-
rownicą – panie – przypomina 
Justyna Mazur.

Sportową Imprezą Roku zo-
stały IAAF Halowe Mistrzo-
stwa Świata w  Lekkoatletyce 
Sopot 2014, które odbywały 
się w Sopocie w dniach 7 – 9 
marca. Ta największa impreza 
w  Sopocie zgromadziła łącz-
nie 22 tys. widzów na trybu-
nach, na bieżni w Ergo Arenie 
padło 13 najlepszych wyni-
ków świata, 1 rekord świata 
i  51 krajowych oraz 6 rekor-
dów stref. 

– Tytuł Młodzieżowej 
Sportsmenki Roku otrzymała 
Magdalena Damaske – najlep-
sza przyjmująca Mistrzostw 
Polski Juniorek 2014, która 
koncertowo rozpoczęła ka-
rierę seniorską. W swoim de-
biucie w Orlen Lidze 18-letnia 
siatkarka otrzymała statuetkę 
MVP dla najbardziej warto-
ściowej zawodniczki meczu. 
Określana jest mianem siat-
karskiego diamentu, na miarę 
Małgorzaty Glinki-Mogenta-
le – informuje Justyna Mazur.

Z  kolei Młodzieżowym 
Sportowcem Roku został Pa-
weł Tarnowski – nadzieja pol-
skiego windsurfingu olimpij-
skiego. Tegoroczny zwycięz-

ca Pucharu Eurosaf w  Me-
demblik i  najlepszy żeglarz 
klasyfikacji młodzieżowców 
Mistrzostw Europy RS:X. 
Trefl Sopot został natomiast 
Drużyną Roku. Zespół w  fe-
nomenalnym stylu zdobył Su-
perpuchar Polski, pokonując 
mistrza Polski oraz zdobył 
brązowy medal Mistrzostw 
Polski Tauron Basket Ligi. 
Tytuł Trenera Roku przyzna-
no Dariusowi Maskoliunaso-
wi, wybitnemu szkoleniow-
cowi z  wieloletnim doświad-
czeniem międzynarodowym, 
pierwszemu trenerowi Trefla 
Sopot, selekcjonerowi repre-
zentacji Litwy, który wraz 
z  sopockim zespołem zdobył 
Superpuchar Polski oraz brą-
zowy medal Mistrzostw Pol-
ski w ramach rozgrywek Tau-
ron Basket Ligi. 

Sportsmenką Roku została 
Izabela Bełcik, kapitan PGE 
Atomu Trefla Sopot, która 
czwarty sezon z  rzędu w  so-
pockiej ekipie zakończyła nie 
tylko wywalczeniem brązo-
wego medalu ligi, ale także 
okolicznościowym setnym 
meczem w  zielono-niebie-
skich barwach. Jako zawod-
niczka PGE Atomu Trefla 
pomogła kadrze wywalczyć 
awans do mistrzostw Europy. 

Sportowcem Roku został 
Przemysław Miarczyński – 
najbardziej utytułowany za-
wodnik windsurfingu olimpij-
skiego w  Polsce, wielokrotny 
medalista Mistrzostw Pol-
ski, Europy oraz Świata kla-
sy olimpijskiej. W  tym roku 
zdobył między innymi srebr-
ny medal Mistrzostw Świata 
klasy RS:X. 

– Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i  wyróżnionym. 
Wielki międzynarodowy suk-
ces Halowych Mistrzostw 
Świata oraz liczne medale 
i  tytuły naszych drużyn i  in-
dywidualnych sportowców 
potwierdzają, że Sopot jest 
miastem, w którym sport jest 
na bardzo wysokim poziomie. 
Miastem, które stwarza swo-
im sportowcom odpowiednie 
warunki do sięgania po naj-
wyższe zwycięstwa – mówił 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu. 

Podczas gali wyróżnio-
no także Ninę Andrukiewicz 
– zawodniczkę Sopockiego 
Klubu Karate, która zdobyła 
tytuł Mistrza Świata w Kara-

te w kategorii wiekowej 9 – 10 
lat. Mecenasem Sportu 2014 
roku została Grupa Energa za 
pomoc w  organizacji IAAF 
Halowych Mistrzostw Świata 
w  Lekkoatletyce Sopot 2014, 
wpieranie działalności Sopoc-
kiego Klubu Lekkoatletyczne-
go oraz współrealizator i spon-
sor projektu „Energa Athletic 
Cup”, którego głównym zało-
żeniem jest przekonanie dzieci 
i  młodzieży do szeroko rozu-
mianej aktywności sportowej. 

Wszystkim sopockim spor-
towcom gratulujemy i  życzy-
my kolejnych sukcesów na kra-
jowych i  międzynarodowych 
arenach. 

(Gr)

>> Izabela 
Bełcik, siat-
karka PGE 

Atomu Trefla 
Sopot została 
uhonorowa-
na tytułem 

Sportsmenki 
Roku
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W Trzepowie, raju sportów zimowych, prawdziwa przy-
jemność czeka na wszystkich. To nie tylko szybki 

dojazd z Gdańska, Sopotu, Gdyni czy Pruszcza 
Gdańskiego, ale również doskonale utrzyma-

ny stok narciarski dla wszystkich poziomów 
zaawansowania i bardzo dobry stosunek 
ceny do jakości oferowanych usług. 
Doświadczeni narciarze będą się tu świetnie 
czuć, a dzieci ze swoimi rodzicami pozna-
ją pierwsze tajniki szusowania w szkółce 
narciarskiej. Na zziębniętych czeka też bar 
z gorącymi posiłkami i przednimi napitkami, 
gdzie na pewno nabierzemy siły przed kolejnymi 

narciarskimi popisami na stoku. 
Amatorów dobrej zabawy na stoku ucieszy zapewne 

wiadomość, że właśnie w Trzepowie do ich dyspozy-
cji pozostaje najdłuższy w północnej Polsce tor do 

snowtubingu, a więc jazdy na śnieżnej dętce. Taka za-
bawa na pewno poprawi humor i samopoczucie osoby 

w każdym przedziale wiekowym.

BIAŁE SZALEŃSTWO 
      W TRZEPOWIE

Trzepowo – miejscowość zlokalizowana 35 km od centrum Gdańska. Położona przy trasie Gdańsk 
- Kościerzyna.
Do Państwa dyspozycji oddajemy: 
• dwa wyciągi narciarskie orczykowe o dł. 300m,
• dwa wyciągi do snowtubingu (śnieżnych opon) z najdłuższym torem zjazdowym na Pomorzu,
• wyciąg do nauki jazdy na nartach i snowboardzie o dł. 100m,
• snowpark.
Stok jest sztucznie naśnieżany, ratrakowany i bardzo dobrze oświetlony. Na miejscu istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu narciarskiego wraz z profesjonalnym serwisem. Stok jest monitorowany i w każdej 
chwili można podejrzeć jakie panują tam warunki narciarskie. 
Swoisty mikroklimat panujący w naszym regionie zapewnia zimą dobre warunki narciarskie mimo tem-
peratur dodatnich  w Gdańsku. Dzięki sztucznemu naśnieżaniu, śnieg na naszych stokach utrzymuje się 
znacznie dłużej i nie topniej tak szybko jak w mieście.

KONTAKT
TELEFON: 606 657 660

E.MAIL: BIURO@NARTYKASZUBY.PL 

CZYNNE:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK OD 10:00 DO 22:00

SOBOTA I NIEDZIELA OD 9:00 DO 22:00 

www.nartykaszuby.pl
     /nartytrzepowo 
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