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FlashFlash

STR. 6

Grudzień to jeden z najmilszych miesięcy w roku. Niedawno 
obchodziliśmy mikołajki, za parę chwil będziemy świętować Boże 
Narodzenie. W tym szczególnym czasie warto również pomyśleć o 
innych, którzy nie będą mieli tyle szczęścia, by zasiąść do wigilijnego 
stołu, a potem odpakowywać świąteczne prezenty.

Zbieramy zabawki dla dzieci, które 
przebywają w szpitalach 
- Przemek Szaliński

Oddajmy zabawki dla chorych dzieci

STR. 13
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OD DRUGIEJ STRONY

• 3 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy

• 17 grudnia (sobota), mecz Trefl Sopot – 
Polfarmex Kutno, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 17 grudnia (sobota), Muzyka Pink Floyd 
w blasku księżyca, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 18 grudnia (niedziela), Bracia Akustycznie 
& Krzysztof Cugowski, godz. 19.00, 
klub Pokład w Gdyni, Skwer Kościuszki

• 19 grudnia (poniedziałek), Boto – 
Bluesowy poniedziałek, godz. 21.00, Teatr 
Boto w Sopocie, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 54B

• 21 grudnia (środa), Jezioro Łabędzie, godz. 
16.30 i 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 26 – 30 grudnia, Metropolia jest okey

• 30 grudnia (piątek), Gala Sylwestrowa – 
Włoska noc, godz. 19.00, Opera Bałtycka  
w Gdańsku, al. Zwycięstwa 15

• 1 stycznia (niedziela), Koncert Noworoczny, 
Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 4 stycznia (środa), Bolero Berlin, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 6 stycznia (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.00 oraz 20.00, scena 
teatralna NOT, ul. Rajska 6

• 7 stycznia (sobota), mecz Trefl Sopot – 
Asseco Gdynia, godz. 18.00, Ergo Arena

• 7 – 8 stycznia (sobota – niedziela), Halowe 
Zawody w Skokach – Jump Off, godz.  
8.00 – 19.00, Hipodrom w Sopocie

• 19 stycznia (czwartek), mecz Trefl Sopot – 
Anwil Włocławek, godz. 18.00, Hala Ergo 
Arena

• 19 – 21 stycznia (czwartek – sobota), 
Smerfy, godz. 11.00, 15.00, 16.00 i 18.00, 
Hala Ergo Arena

• 29 stycznia (niedziela), Ale Kino! 
Największe przeboje muzyki filmowej, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 1 lutego (środa), José González 
& The String Theory, godz. 20.00, 
Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 3 lutego (piątek), 4 Gala Stand up Comedy, 
godz. 19.30, Hala Ergo Arena

• 22 lutego (środa), Skunk Anansie, godz. 
19.00, klub B90, ul. Doki 1

• 27 lutego (poniedziałek), Sabaton, godz. 
20.00, Ergo Arena

• 23 kwietnia (niedziela), Edyta Geppert, 
godz. 18.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9 

• 9 lipca (niedziela), Elton John, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12

Nasze kalendariumPOMAGAJĄ POTRZEBUJĄCYM SĄSIADOM

Świątecznie w klubie 
„Piastuś”
Jak na początek grudnia przystało, klub „Piastuś” odwiedził 
Mikołaj, a tańce i zabawy towarzyszyły dzieciom przez całe 
spotkanie. Na koniec Mikołaj obdarował dzieci paczkami i zgo-
dził się na sesję zdjęciową.

Od 3 lat pracownia Mansarda 
prowadzi w klubie warsztaty 
ceramiczne dla dzieci. 
– Wyjątkowe są to zajęcia i 
przepiękne prace wykonywane 
przez dzieci pod okiem Moni-
ki Urbańskiej-Ileckiej. W tym 
roku zaprosiliśmy młodych 
uczestników zajęć na przed-
świąteczne spotkanie oraz wer-
nisaż prac ceramicznych dzieci, 
uczestniczących w warsztatach 
nie tylko w naszym klubie, ale 
też z zaprzyjaźnionego klubu 
„Feluka” z Żabianki i pracow-
ni Mansarda –mówi nam Ewa 
Abramowska, kierownik klubu 
„Piastuś”.
Stałym elementem impre-
zowego kalendarza są koncer-
ty organizowane w „Piastusiu”. 
Grudniowe koncerty kolęd i 
pastorałek w wykonaniu mu-
zycznie uzdolnionej młodzieży, 
którą w klubie zajmuje się Ja-
goda Wesołowska, zawsze gro-
madzą pełną widownię. 
– Co roku zachęcamy miesz-
kańców do wspólnego kolędo-
wania, dlatego też 17 grudnia 
o godz. 17.00 zapraszamy do 
klubu na koncert kolęd. Mamy 
nadzieję, że będzie to chwila 
wyciszenia, która wprowadzi w 
prawdziwie świąteczny nastrój 
– dodaje Ewa Abramowska. 
– Jak zwykle w grudniu orga-
nizujemy świąteczny konkurs 
plastyczny, a jego tematem były 
anioły. Wzięło w nim udział 50 
uczestników reprezentujących 
przedszkola i szkoły podstawo-
we. Rozstrzygnięcie konkursu 
i wręczenie nagród planujemy 
na 21 grudnia na godz. 10.30, 
a o wynikach poinformujemy w 
następnym wydaniu gazety.
Podobnie jak w latach 

ubiegłych, klub zorganizował 
zbiórkę żywności i słodyczy dla 
najbardziej potrzebujących ro-
dzin z osiedla. 
– Zajęci codziennymi sprawa-
mi, zabiegani, nie zawsze do-
strzegamy tych, dla których 
codzienność jest trudna, osoby 
samotne, chore, wielodzietne 
rodziny. Od wielu lat robimy w 
naszym klubie zbiórki dla po-
trzebujących, zbieraliśmy dary 
dla hospicjum, osób dotknię-
tych przez zdarzenia losowe, 
powodzian. Teraz uważniej 
przyglądamy się mieszkańcom 
naszego osiedla i widzimy, że 
jest wiele osób, które potrze-
bują wsparcia. Postanowiliśmy 
wspomagać 
naszych sąsiadów, którzy nie 
proszą o pomoc, a my do-
brze wiemy, że ta pomoc jest 

wskazana – wyjaśnia kierownik 
przymorskiego klubu.
Dzięki hojności mieszkańców 
i sponsora uda się obdarować 
świątecznymi paczkami 50 
osób. 
– Dziękuję tym mieszkańcom, 
którym los naszych potrzebują-
cych sąsiadów nie jest obojętny 
– dziękuje Ewa Abramowska. 
– Korzystając z okazji, życzę 
mieszkańcom Przymorza i na-
szego pięknego Gdańska, aby 
czas świąt Bożego Narodzenia 
był pełen radości, wytchnienia 
i zatrzymania od codziennego 
pędu. Życzę, by święty Mikołaj 
przyniósł wszystkim najpięk-
niejszy prezent – dużo miłości. 
Wesołych świąt!

(GR)

  Święty Mikołaj odwiedził niedawno klub „Piastuś”
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Wiadomości z Sejmu
„Deforma” systemu oświaty w Polsce
Jestem przeciwna reformie wprowadzanej w tak 
chaotyczny i ekspresowy sposób

Obecny rząd zaproponował 
projekt oświatowej re-
wolucji autorstwa Minister 
Edukacji Anny Zalewskiej.
Przypominam, że zgodnie 
z proponowanymi przez 
rząd ustawami w miejsce 
obecnych szkół mają być 
wprowadzone:
8-letnia podstawówka, 
4-letnie liceum i 5-letnie 
technikum oraz dwustop-
niowe szkoły branżowe, a 
gimnazja mają zostać zlik-
widowane. Zmiany miały-
by się rozpocząć od roku 
szkolnego 2017/2018.
To zbyt krótki czas na 
tak dużą i ważną reformę. 
Powoduje to chaos, który z 
pewnością nie będzie z ko-
rzyścią dla rozwoju naszych 
dzieci. 
Gdy rząd szykuje się 
do tych zmian, rodzice, 
nauczyciele, uczniowie, 
samorządowcy, eksperci, 

przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i ZNP pro-
testują pod hasłem „Nie dla 
chaosu w szkole”. W sobotę 
19 listopada w Warszawie 
protestowało wiele tysięcy 
osób przeciwko tej reformie. 
To nie jest reforma łatwa, 
nawet gdybyśmy byli do 
niej przekonani. Potrzebny 
jest czas, rozmowy, zaan-
gażowanie. Pani minister 
zapowiedziała karkołomne 
tempo prac nad ustawami. 
Samorządy będą musiały od 
stycznia do końca marca st-
worzyć zupełnie nową sieć 
szkół – już bez gimnazjów.
Miejmy świadomość, że sz-
koły są po to żeby wyksz-
tałcić nasze dzieci, żeby były 
równie wykształcone jak 
dzieci z innych krajów Unii 
Europejskiej. Wprowadza-
jąc reformy zna wzór tych z 
okresu „słusznie minionego” 
cofamy rozwój naszych dzie-

SŁABE PUNKTY ZMIAN W OŚWIACIE:
1. Brak podstaw programowych – cały czas nie wiadomo, czego i jak mają być po reformie uczone dzieci, bo podstawy 
programowe nie zostały przygotowane. Wydawcy alarmują, że nie zdążą przygotować podręczników.
2. Zwolnienia nauczycieli – Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, w wyniku reformy pracę stracić może nawet 35 
tysięcy nauczycieli i drugie tyle pracowników administracyjnych.
3. Co z budynkami? Samorządowcy zwracają uwagę na problem z budynkami likwidowanych gimnazjów; czy zajmą je 
podstawówki, czy licea i kto będzie o tym decydował.
4. Koszty reformy – Rząd oszacował je na 900 mln złotych, w tym z budżetu państwa 300 mln zł zostanie przeznaczone na 
przystosowanie budynków. Samorządy twierdzą, że to za mało. Szacują, że na wdrożenie reformy będą potrzebowały nawet 
1,5 mld zł.

ci. Przecież powinniśmy dbać 
o to, by nasze dzieci były tak 
dobrze wyedukowane, żeby 
były konkurencyjne dla dzie-
ci z innych krajów. 
Przeprowadzenie reformy 
od gimnazjum nie ma sensu. 
Jeżeli reformować to od klas 
pierwszych.
Reformy są potrzebne, ale 
muszą być najpierw do-
brze przygotowane, a tu 
brak nawet podstawy pro-
gramowej, podręczników, 
rozporządzeń…

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel

Poseł
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LOKALE MOŻNA OGLĄDAĆ

Wyremontuj i 
zamieszkaj 
Sopoccy urzędnicy wyznaczy-
li 10 mieszkań przeznaczo-
nych do wynajmu w zamian za 
ich wyremontowanie. 
– Tym samym, osoby, które z 
różnych przyczyn nie mogą 
sobie pozwolić na kupno 
mieszkania, a nie chcą czekać 
w kolejce na przydział lokalu 
komunalnego, mogą starać się 
o jego przyznanie, pod warun-
kiem, że we własnym zakresie 
je wyremontują i przystosują 
do zamieszkania – przypomi-
na Anna Dyksińska z Urzędu 
Miasta Sopot. – Aby otrzy-
mać takie mieszkanie, trzeba 
spełniać określone kryteria. 
Preferowane są małżeństwa 
lub osoby wychowujące dzieci, 
mieszkające w Sopocie, które 
nie posiadają własnego miesz-
kania, osiągające określony 
miesięczny dochód.
Przypomnijmy, że jest to 
druga już edycja sopockiego 
programu „mieszkań do sa-
moremontu”. Program cie-
szył się dużą popularnością 
wśród mieszkańców – świad-
czy o tym liczba chętnych, 

którzy zadeklarowali swój 
udział w programie, a było 
to ponad 5 chętnych na jedno 
mieszkanie.
Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu podkreśla, 
że miasto stworzyło dogodną 
alternatywę, szczególnie dla 
młodych rodzin, rozpoczyna-
jących wspólne życie, których 
nie stać na zakup mieszkania 
na wolnym rynku, nie mają 
zdolności kredytowej, a ich 
marzeniem jest mieszkanie w 
Sopocie. 
– Robimy wszystko, aby za-
trzymać w mieście tych, któ-
rzy chcą w Sopocie mieszkać, 
rozwijać się, być szczęśliwy-
mi. Bo Sopot to doskonałe 
miejsce do życia – mówi Mar-
cin Skwierawski, odpowie-
dzialny za politykę mieszka-
niową w mieście.
Dodajmy, że wnioski nale-
ży składać od 1 marca do 15 
kwietnia 2017 roku. Przyj-
mowane one będą w kance-
larii Urzędu Miasta Sopotu 
(pokój 16).

TERMIN OGLĄDANIA LOKALI:
– ul. Winieckiego 23/2a udostępnia Administracja Bu-
dynków „Lidom” przy ul. Helskiej 18 (tel. 58 551 38 23) w 
dniach: 20 grudzień (godz. 9.00 – 10.00), 10 (godz. 14.00 
– 15.00) i 23 stycznia (16.00 – 17.00) oraz 7 (godz. 8.00 – 
9.00) i 20 lutego (16.00 – 17.00). 
– ul. Armii Krajowej 65/5, ul Armii Krajowej 74/5, Al. Nie-
podległości 784/5, ul. Kościuszki 68/1, ul. 3 Maja 5/4 i 3 
Maja9/3 udostępnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Miesz-
kaniowej przy ul. Grottgera 8A (tel. 58 551 32 18) w dniach: 
19 grudnia (godz. 13.00 – 14.00, 14.30 – 15.30, 16.00 – 
17.00) kolejno lokale: ul. Armii Krajowej 65/5, Armii Kra-
jowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5, 20 grudnia (godz. 
8.00 – 9.00, 9.30 – 10.30, 11.00 – 12.00) kolejno lokale: ul. 
Kościuszki 68/1; 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3, 10 stycznia (godz. 
8.00 – 9.00, 9.30 – 10.30, 11.00 – 12.00) lokale: Armii Kra-
jowej 65/5, Armii Krajowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5, 
11 stycznia (godz. 8.00 – 9.00, 9.30 – 10.30, 11.00 – 12.00) 
lokale: Kościuszki 68/1, 3 Maja 5/4 i 3 Maja 9/3, 23 stycz-
nia (13.00 – 14.00, 14.30 – 15.30, 16.00 – 17.00) lokale: ul. 
Kościuszki 68/1, ul 3 Maja 5/4 i ul. 3 Maja 9/3, 24 stycznia 
(godz. 12.00 – 13.00, 13.30 – 14.30, 15.00 – 16.00) lokale: 
Armii Krajowej 65/5, Armii Krajowej 74/5 i Al. Niepod-
ległości 784/5, 7 grudnia (godz. 8.00 – 9.00, 9.30 – 10.30, 
11.00 – 12.00) lokale przy Armii Krajowej 65/5, Armii Kra-
jowej 74/5 i Al. Niepodległości 784/5, 8 lutego (godz. 8.00 – 
9.00, 9.30 – 10.30, 11.00 – 12.00) lokale przy ul. Kościuszki 
68/1, ul. 3 Maja 5/4 i ul. 3 Maja 9/3 oraz 20 lutego (godz. 
12.00 – 13.00, 13.30 – 14.30, 15.00 – 16.00) lokale przy 
ul Amii. Krajowej 65/5, ul. Armii Krajowej 74/5 i Al. Nie-
podległości 784/5 i 21 lutego (godz. 12.00 – 13.00, 13.30 – 
14.30, 15.00 – 16.00) lokale przy ul. Kościuszki 68/1, ul. 3 
Maja 5/4 i ul. 3 Maja 9/3.

(GR)

PREMIERA FILMU

„Śmiertelne życie”
Za nami premiera filmu o księdzu 
Janie Kaczkowskim „Śmiertelne ży-
cie” w reżyserii Tadeusza Pawlickie-
go, która miała miejsce w Sopocie.
„Śmiertelne życie” to zapis rozmo-
wy o życiu, śmierci, ważnych spra-
wach młodego aktora Antoniego 
Pawlickiego z księdzem Janem 
Kaczkowskim.

Dokument pokazuje zderzenie 
dwóch przeciwstawnych światów: 
świata młodych aktorów, celebrytów 
żyjących w rzeczywistości pozornej, 
częściowo tworzonej przez historie 
postaci, które odtwarzają. Drugi to 
świat młodego księdza, jego pracy 
w stworzonym przez siebie hospi-
cjum, w którym styka się na co dzień 
z najważniejszymi tematami życia 
ludzkiego. (JM)

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

BĘDZIE TANIEJ ZA OGRZEWANIE

Górny Sopot korzysta z ciepła GPEC
Mieszkańcy Górnego Sopotu mogą wreszcie czuć się zadowoleni, ponieważ ich 
mieszkania zostały w końcu podłączone do sieci ciepłowniczej GPEC. Inwestycja 
kosztowała 50 mln zł.

Temat podłączenia Górnego 
Sopotu do sieci ciepłowniczej 
GPEC pojawił się w naszej ga-
zecie 2,5 roku temu. Właśnie 
wtedy napisał do nas Wojciech 
Kubicki ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Kamienny Potok”.
– Temat podłączenia górne-
go tarasu Sopotu pojawiał się 
jako największa inwestycja dla 
mieszkańców, zaraz po budo-
wie tunelu drogowego pod So-
potem. Dziś z pewnością mo-
żemy powiedzieć jedno. Zaan-
gażowanie mieszkańców oraz 
odrobina dobrej woli ze stro-
ny miasta mogą poskutkować 
wielkimi przedsięwzięciami – 
pisał wtedy Wojciech Kubicki.
I faktycznie, na efekty nie trze-
ba było długo czekać. Prace 
przy budowie sieci ciepłowni-
czej rozpoczęły się na początku 
roku i trwały 8 miesięcy. Teraz 
większość mieszkańców Gór-
nego Sopotu cieszy się efek-
tywnym, bezpiecznym i ekolo-
gicznym ciepłem systemowym. 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu mówi, że doprowa-
dzenie ciepła systemowego do 
sopockich osiedli i obniżenie 
kosztów ponoszonych przez 
mieszkańców było jednym z 
głównych założeń strategii 
miasta. 
– Mieszkańcy zyskali niższe 
rachunki za ogrzewanie oraz 
większy komfort, a miasto ma 
gwarancję bezpieczeństwa do-
staw – dodaje Jacek Karnowski.
Magdalena Czarzyńska-Jachim, 

rzecznik prasowy Urzędu Mia-
sta Sopot informuje, że o ska-
li zrealizowanej przez Grupę 
GPEC inwestycji świadczą 
liczby. 
– W zaledwie 8 miesięcy po-
wstała nowa sieć ciepłownicza 
o długości 17 kilometrów, która 
obejmuje ponad 100 budynków 
i niemal 6000 mieszkań na te-
renie m.in. takich osiedli, jak: 
Brodwino, Kamienny Potok, 

Kraszewskiego oraz Dolny 
Sopot. W grudniu sieć dotrze 
także na osiedle Mickiewi-
cza. Prace wymagały łącznie 
położenia 35 kilometrów rur i 
wykorzystania do ich zespawa-
nia 150 tysięcy elektrod, które 
ustawione jedna za drugą mają 
aż 6000 kilometrów, a więc 
niemal tyle, co promień Ziemi 
– mówi rzecznik sopockiego 
magistratu.

Docelowo, po zakończeniu 
prac na osiedlu Mickiewicza, 
uruchomionych będzie łącznie 
około 170 węzłów cieplnych w 
Sopocie Górnym. Nowa sieć 
ogrzeje ponad 15000 miesz-
kańców na terenie 11 sopockich 
osiedli.

(GR)

   Mieszkańcy Górnego Sopotu mają już ciepło systemowe, a tym samym  
tańsze rachunki za ogrzewanie

ZIELONY SOPOT

Odzyskany Park Herbstów
– Wiosną 2016 roku odby-
ły się konsultacje społeczne, 
które stały się materiałem 
wyjściowym do pracy projek-
towej dla studentów z Sopoc-
kiej Szkoły Wyższej. Studen-
ci zebrali opinie mieszkańców 
i przedstawili dwie koncep-
cje zagospodarowania tere-
nu – mówi Anna Dyksińska, 
rzecznik prasowy sopockiego 
magistratu. – W obu koncep-
cjach na obszarze objętym 
rewitalizacją pojawił się po-
dobny układ ścieżek, nawią-
zujący do znajdującego się 
niegdyś przed pałacem koła 
najazdowego. 
Postanowiono częściowo 
wykonać koncepcję zapro-
ponowaną przez studentów 
wykonując ścieżki, przycinkę 
zieleni oraz usuwając drzewa, 
oddzielające odzyskany frag-
ment od reszty parku, usta-
wiając ławki oraz sadząc róże 

  Prace porządkowo-budowlane trwały od 17 października. Już 
teraz możemy podziwiać efekty tych prac
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i rododendrony.
Marcin Skwierawski, wicepre-
zydent Sopotu dodaje zaś, że 
kolejnym etapem rewitalizacji 
będzie przedstawienie miesz-
kańcom elementów małej ar-
chitektury, czyli stylizowanej 
karuzeli czy altany parkowej 
lub różnych rodzajów kwiatów 
i krzewów. 

– Wszystkie sprzęty lub nasa-
dzenia będą uzupełniać park. 
O tym, jakie rzeczy się tam 
znajdą, zadecydują mieszkań-
cy podczas kolejnego etapu 
konsultacji na początku 2017 
roku – informuje wiceprezy-
dent Sopotu. 

(GR)

ZNÓW W TRASIE

Tournée 
koncertowe 
Włochy-Niemcy-Luksembur-
g-Polska – Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot znowu w tra-
sie. Orkiestra Wojciecha Raj-
skiego w ciągu dwóch tygodni 
odwiedziła trzy kraje europej-
skie i aż osiem różnych miast.
Podczas tournée muzycznego 
PFK Sopot towarzyszyli wybit-
ni soliści: wiolonczelista Bene-
dict Klockner, flecistka Anissa 
Baniahmad oraz Liv Hansen, 
grająca na harfie. Muzycy wy-
stąpili we włoskim Bruneck, 
a także w Esch-sur-Alzette w 
Luksemburgu. W Niemczech 
PFK Sopot zagrała m.in. w 
Dortmundzie i Bayreuth. Tra-
sę przypieczętował koncert 
w Warszawie, gdzie orkiestra 
wraz z wybitną młodą flecist-
ką Antoniną Styczeń, zagrała 
w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN. Koncert pro-
mował, wydany w listopadzie 
nakładem wydawnictwa TA-
CET, album z utworami Mie-
czysława Wajnberga.

(GR)



GRUDZIEŃ 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 5PSM PRZYMORZE

  Anielski happening na Przymorzu przyciągnął setki osób
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JUŻ PROWADZĄ ZAPISY NA FERIE

Anioły opanowały Przymorze
6 grudnia dużym i małym kojarzy się z Mikołajkami. Przymorski 
klub „Bolek i Lolek” tego roku zorganizował happening, którego 
bohaterami nie byli Mikołaje, ale anioły.

– Szóstego grudnia niemal 
wszystkie drzewa rosnące w są-
siedztwie naszego klubu przy-
ozdobione zostały aniołami – 
mówi nam Piotr Szczepański, 
kierownik osiedlowego klubu.
Zorganizowanie imprezy nie 
byłoby możliwe, gdyby nie gru-
pa senioralna „Sprawne ręce” 
działająca właśnie przy przy-
morskim klubie. Grupa, któ-
rej przewodzi Helena Różań-
ska, otrzymała bowiem grant z 
funduszu senioralnego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku na zor-
ganizowanie akcji „Anielskie 
Przymorze”.
– Podczas siedmiu spotkań zaj-
mowaliśmy się malowaniem 
drewnianych aniołów, które po-
tem ozdobiły wszystkie okolicz-
ne drzewa. Na mieszkańców, 

którzy włączyli się w aniel-
ski happening, czekała gorąca 
kawa i herbata. Głodni mo-
gli posilić się pajdą chleba ze 
smalcem i kiszonym ogórkiem. 
Chcieliśmy, aby mieszkańcy 
naszego osiedla zostawili kap-
cie w mieszkaniu i spotkali się 
ze swoimi sąsiadami na naszej 
akcji – mówi Anna Boużyk z 
klubu „Bolek i Lolek”.
W akcji klubu uczestniczyli 
również uczniowie młodszych 
klas Szkoły Podstawowej nr 79, 
którzy obdarowani zostali słod-
kimi upominkami. Warto przy 
okazji powiedzieć, że na grud-
niową imprezę poseł Jerzy Bo-
rowczak zorganizował puzzle 
dla najmłodszych. Gadżety na 
imprezę przekazał również rad-
ny miejski, Przemysław Ryś.

– Korzystając z okazji chciał-
bym jeszcze zaprosić na koncert 
kolęd i pastorałek, który od-
będzie się w naszym klubie 12 
stycznia – zaprasza Piotr Szcze-
pański, który już teraz zachęca 
dzieci i młodzież do zapisywa-
nia się na zajęcia organizowane 
w czasie zimowych ferii.
Akcja „Zimowe wyprawy z 
Bolkiem i Lolkiem” rozpocz-
nie się już 16 stycznia, a zapisy 
uczestników już są prowadzone 
w siedzibie klubu, który mieści 
się przy ulicy Kołobrzeskiej 59. 
Warto jednak wiedzieć, że ilość 
miejsc jest ograniczona, dlatego 
już teraz warto zgłosić swój ak-
ces do zimowej akcji.

(lubek)
 Mikołaja nie mogło zabraknąć w klubie „Maciuś I”
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WALCZYLI O ZŁOTY MIKROFON

Sukcesy śpiewaków „Maciusia”
Jednym z najstarszych konkursów organizowanych przez 
Osiedlowy Klub „Maciuś I” jest Konkurs Piosenki Retro o „Złoty 
Mikrofon”, który odbył się już po raz 18.

Jury oceniało uczestników w 
dwóch kategoriach. Wśród 
osób, które śpiewały z akompa-
niamentem bezkonkurencyjny 
okazał się Zbigniew Konfer-
ski. Kolejne miejsca przyzna-
no: Jackowi Gieorgica, Anecie 
Maternickiej i Irenie Klebba. 
Natomiast w kategorii soli-
stów występujących a’capella 
zwyciężyła Irena Szurzyńska. 
Poza tym przyznano dwa 2. 
miejsca (Halina Sułkowska i 
Janina Sobolewska) oraz czte-
ry 3. miejsca (Maria Krawczyk, 
Zofia Myślak, Irena Dejna i 
Irena Białobrzeska). Wśród 
wyróżnionych znaleźli się na-
tomiast: Klara Chmielińska, 
Genowefa Grodek, Zdzisława 
Sikora, Urszula Sołdek i Hali-
na Żydowicz. Z kolei nagrodę 
publiczności przyznano Janinie 
Sobolewskiej.
– Jury podkreśliło wysoki, 

wyrównany poziom wyko-
nawców. Korzystając z okazji, 
dziękujemy wszystkim za przy-
bycie, gratulujemy występów i 
zapraszamy do udziału w przy-
szłym roku – zaprasza Urszu-
la Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”.
Warto w tym miejscu wspo-
mnieć również o sukcesach 
uczestników studia piosenki, 
które działa przy klubie. 
– W Pałacu Młodzieży odbył 
się Miejski Konkurs Piosenki 
Patriotycznej, w którym Idze 
Kasperowicz oraz Aleksan-
drze Wróblewskiej przypadło 
w udziale pierwsze miejsce w 
kategorii klas O – II, natomiast 
drugie miejsce zajęła Patrycja 
Cichocka. W kategorii klas III 
– IV na drugim miejscu zna-
lazła się Paulina Pawelska. W 
kategorii klas V – VI pierwsze 
miejsce zajęła Laura Dubieńska 

– informuje Urszula Lisowska.
Podobny festiwal odbył się w 
Malborku, gdzie w kategorii 
soliści – wokaliści (6 – 9 lat) 
pierwsze miejsce zdobyła Iga 
Kasperowicz, na trzecim miej-
scu w tej samej kategorii zna-
lazła się Aleksandra Wróblew-
ska, a wyróżnieniem nagrodzo-
na została Patrycja Cichocka. 
W starszej kategorii trzecie 
miejsce wyśpiewała Laura 
Dubieńska. 
– Z kolei w minioną sobotę 
nasze zdolne solistki ze studia 
piosenki wzięły udział w VIII 
Wojewódzkim Konkursie Pio-
senki Patriotycznej w Gdyni. 
Jury przyznało 1. miejsce w 
kategorii klas IV – VI Lau-
rze Dubieńskiej i 3. miejsce 
Idze Kasperowicz w kategorii 
klas I – III – dodaje Urszula 
Lisowska. 

(GR)
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UCZELNIA, KTÓRA STAWIA NA NAUKĘ

AWFiS nabiera wiatru w żagle
Rok 2016 możemy już właściwie uznać za zakończony, zatem pora na podsumowania. Z rektorem Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku – prof. nadzw. dr. hab. Waldemarem Moską – rozmawia Krzysztof Lubański

- Od kilku lat obserwujemy 
pozytywne zmiany zwią-
zane z bazą sportową i 
dydaktyczną na gdańskiej 
uczelni.
- Musimy nadrobić stracony 
czas. Tydzień temu otworzy-
liśmy chociażby nowocze-
sne, pełnowymiarowe bo-
isko piłkarskie ze sztuczną 
nawierzchnią. Stare boisko, 
które praktycznie nie nada-
wało się nawet do treningów, 
zostało zdemontowane, a w 
to miejsce powstał nowy, wy-
sokiej klasy obiekt. Na mo-
dernizację boiska wydaliśmy 
ponad 1,7 miliona złotych, 
a środki pochodziły z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki 
oraz Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
To nie wszystko, ponieważ 
mamy zabezpieczone środ-
ki na dokończenie budowy 
hali dla gimnastyków. Przy-
pomnę, że początkowo miała 
ona wyglądać zupełnie ina-
czej niż w obecnym projek-
cie, a co za tym idzie, jej koszt 
miał być mniejszy. Postano-
wiliśmy jednak zainwestować 
nieco więcej, by uruchomić w 
hali Centrum Innowacyjno-
-Wdrożeniowe. Porozumie-
liśmy się z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki oraz Mi-
nisterstwem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, z którymi 
podpisaliśmy stosowne umo-
wy na dofinansowanie nasze-
go projektu. 
- Czemu ma służyć Centrum 
Innowacjno-Wdrożeniowe?
- W przyszłym roku chciał-
bym wyposażyć halę w naj-
nowocześniejszą aparaturę do 
diagnostyki obrazowej tera-
pii dysfunkcji aparatu ruchu. 
Dzięki temu można będzie 
prowadzić terapie: zimnem, 
ciepłem, uderzeniową falami 
radiowymi i laserami wyso-
kiej częstotliwości oraz uci-
skową. Zakupimy również 
urządzenia do diagnostyki 
obrazowej. Część tego sprzętu 
już posiadamy i jesteśmy jedy-
nym ośrodkiem w tej części 
Europy, który może korzystać 
z tak nowoczesnej aparatury. 
Jako jedyni w Polsce dyspo-
nować będziemy urządzeniem 
EOS, czyli aparatem rentge-
nowskim do wykonywania 
zdjęć w 3D całego szkieletu 
ludzkiego.
To jednak nie wszystko, po-
nieważ główny gmach uczelni 
wyposażony będzie w ultra-
nowoczesny sprzęt potrzeb-
ny do nauk przyrodniczych. 
Całe przedsięwzięcie koszto-
wać ma 18 milionów złotych. 
Jeżeli chcemy pozyskiwać 

OKAŻMY LUDZKĄ ŻYCZLIWOŚĆ

Wigilia oliwska i szopka z piasku
– Fundacja Wspólnota Gdań-
ska wraz z partnerami zapra-
sza na czwartą edycję Wigilii 
Oliwskiej i odsłonięcie gdań-
skiej szopki z piasku. 17 grud-
nia o godz. 15.00 zapraszamy 
do Oliwy na plac przy ulicy 
Opata Jacka Rybińskiego 25 
wszystkich ludzi dobrej woli: 
wierzących, agnostyków i ate-
istów, chrześcijan, muzułma-
nów i żydów, biednych i bo-
gatych, młodych i starszych. 
Nasze hasło brzmi „Okażmy 
sobie ludzką życzliwość” – za-
prasza Natalia Filipionek-Ry-
bińska z Fundacji Wspólnota 
Gdańska.
Wigilia rozpocznie się bło-
gosławieństwem udzielonym 
przez ks. kanonika Waldema-
ra Waluka, proboszcza parafii 
archikatedralnej pw. Trójcy 
Świętej oraz o. Albina Jaro-
sława Chorążego, proboszcza 
parafii Matki Bożej Królo-
wej Korony Polskiej. Potra-
wy na wigilijny stół dostarczą 
oliwscy gastronomicy i firma 
Doraco. 
– W tym roku szopka zasko-
czy nowymi elementami. Bę-
dzie ona bardzo gdańska. Na 
przykład święta rodzina spo-
cznie u stóp katedry oliwskiej. 
Co jeszcze? Tajemnicę od-
kryjemy w sobotę, 17 grudnia 

  Prace nad szopką prowadzone są od 8 grudnia 
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– mówi tajemniczo Natalia 
Filipionek-Rybińska. 
Prace nad szopką rozpoczęły się 
w ubiegłym tygodniu. Czworo 
artystów-rzeźbiarzy w ciągu 
9 dni stworzy wielką rzeźbę z 
90 ton piasku. Zaprojektował 

ją gdański artysta Mariusz 
Otta. Wraz z nim będą rzeź-
bili: Maciej Krause, Dominika 
Kuczkowska i Katarzyna Mi-
kłasz. Wszyscy są absolwenta-
mi Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Iluminacja szopki 

jest planowana na godzinę 
15.00. Na zakończenie wigi-
lii posłuchamy polskich kolęd 
w wykonaniu chóru Empire 
Music School z Osowej.

(GR)

studentów z zagranicy, musi-
my stawiać na innowacyjność.
- Studenci jakich kra-
jów wybierają Akademię 
Wychowania Fizycznego i 
Sportu?
- Nie mamy problemów z po-
zyskaniem studentów z Chin, 
Indonezji, Ukrainy czy Biało-
rusi, ale studentów z Zachodu 
Europy – mimo, że mamy co-
raz lepszych wykładowców – 
nie jesteśmy w stanie ściągnąć. 
Dlatego też musimy inwesto-
wać w bazę i sprzęt, żebyśmy 
dogonili Europę i przyjmowa-
li w naszej uczelni studentów 
z Wielkiej Brytanii, Niemiec 
czy Francji. Nasza infrastruk-
tura jest teraz w opłakanym 
stanie, ale staram się prze-
konać ministrów i marszałka 
województwa pomorskiego, że 
warto w nas inwestować. Przy-
gotowałem analizę statystycz-
ną jakości naukowej i możli-
wości podejmowania oraz wy-
konywania badań naukowych 
na uczelniach na Pomorzu i w 
kraju. Okazało się, że rzeczy-
wistość jest inna, aniżeli poka-
zują to rankingi. Nasza aka-
demia plasuje się w czołówce 
uczelni wyższych w Polsce, 
przede wszystkim pod wzglę-
dem efektywności naukowej. 
- Wiem, że kolejne pomysły 
rodzą się w tym gabine-
cie niemal jak grzyby po 
deszczu. Czy moglibyśmy 
powiedzieć przynajmniej 
o jednym?
- Jestem w trakcie rozmów z 
koncernem energetycznym, 
ponieważ na terenie uczel-
ni chcę stworzyć fit boxy, w 
których znajdą się ergometry 
wioślarskie i bieżnie inercyj-
ne. Ćwiczący na tych urządze-
niach sami będą produkować 
energię do utrzymania obiek-
tu, w którym będą się znajdo-
wać. Będzie on więc ogrzewa-
ny i oświetlany siłą ludzkich 
mięśni. Dodatkowo urządze-
nie będzie automatycznie mie-
rzyło ciśnienie krwi, poziom 
cukru we krwi i tętno. A do-
celowo fit boxy mają obni-
żyć koszty energii i napędzać 
energetycznie informatycz-
ną bibliotekę, a pozostałości 
energii mają być przesyłane 
do dostawcy energii, dzięki 
czemu będziemy mieli niższe 
rachunki. 
- Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu kojarzy 
się raczej z uczelnią, która 
kształci fachowców od 
robienia fikołków, a więc 
nauczycieli wychowania 
fizycznego. 
- Są to dwa z pięciu kierun-
ków, jakie proponuje nasza 

uczelnia. Oprócz wychowania 
fizycznego oraz sportu, mamy 
jeszcze turystykę i rekreację, 
terapię zajęciową oraz fizjo-
terapię. Planujemy natomiast 
wprowadzić jeszcze inne kie-
runki, by wspomnieć chociaż-
by o badaniach naukowych w 
sporcie czy fizjoterapii i terapii 
zajęciowej w języku angiel-
skim oraz dietetyce lub żywie-
niu. Warto jednak powiedzieć, 
że mimo braku wakatów w 
zawodzie nauczyciela wycho-
wania fizycznego, nasi absol-
wenci nie mają żadnego pro-
blemu ze znalezieniem pracy. 
Co więcej, nasi absolwenci w 
ogóle nie występują w danych 
dotyczących bezrobocia wśród 
absolwentów szkół wyższych, 
przygotowanych przez GUS. 
Szczególnie cenieni są fizjote-
rapeuci, a potrzebnych będzie 
ich jeszcze więcej, ponieważ 
Polacy się starzeją i coraz czę-
ściej uprawiają różnego rodza-
ju sporty.
- Do Gdańska udaje się Panu 
ściągnąć coraz lepszych 
naukowców z całego kraju. 

Jakich używa Pan argu-
mentów, by nakłonić ich 
do współpracy z gdańską 
akademią?
- Chcą pracować w Gdań-
sku, ponieważ magnesem są 
dla nich nowoczesne labora-
toria, które uruchomiliśmy w 
ostatnim czasie. Skoro posta-
wiliśmy na naukę, to osoby 

zainteresowane badaniami 
aktywności fizycznej pracu-
ją tam, gdzie taka możliwość 
jest – w naszej uczelni. Jeszcze 
kilka lat temu AWFiS tkwiła 
w zapaści, ale to się zmieniło. 
Nie należy tylko spłacać dłu-
gów i dryfować. Trzeba też 
podejmować odważne kroki, 
aby nabrać wiatru w żagle. W 

kraju coraz głośniej mówi się 
o tym, że nasza infrastruktu-
ra poprawia się z każdym mie-
siącem i to także przyciąga do 
nas najlepszych naukowców w 
kraju. Na tym jednak nie po-
przestaniemy i będziemy in-
westować w dalszy rozwój na-
szej uczelni.
- Dziękuję za rozmowę.

   Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska,  
rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
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AKTYWNA ZIMA W MIEŚCIE

Nowa odsłona 
Karty Turysty
– Gdańska Organizacja Tu-
rystyczna z myślą zarówno 
o turystach, jak i aktyw-
nych mieszkańcach naszego 
miasta, przygotowała spe-
cjalny pakiet zimowy Karty 
Turysty, z którego korzy-
stać można do 23 grudnia. 
Wszystko po to, by zachę-
cić do aktywnego spędzenia 
czasu w przedświątecznej 
atmosferze właśnie w Gdań-
sku – informuje Michał 
Brandt z Gdańskiej Organi-
zacji Turystycznej.

Każdy, kto kupi Kartę Tu-
rysty, w zimowym zestawie 
otrzyma pakiet rozrywek, 
dzięki którym czas spę-
dzony w Gdańsku będzie 
niezapomniany. 
– Kto bowiem nie chciałby 
zwiedzić bezpłatnie oliwskie-
go ZOO, Ratusza Główne-
go Miasta, majestatycznego 
Żurawia, rozwiązać tajemni-
ce pokoju pełnego zagadek, 
poszaleć na gokartach czy 
poskakać na trampolinach 
wewnątrz najpiękniejszego 
stadionu w Polsce? A to nie 
wszystko – zachęca Michał 
Brandt. – W ramach jarmar-
ku będzie można skorzystać 
ze zniżek na koło widokowe 
AmberSky i znajdujące się tuż 
obok lodowisko. W okolicz-
nych kramach będzie zaś oka-
zja do nabycia popularnego 
grzanego wina w okoliczno-
ściowym kubku, ozdobnych 
pierników czy świątecznych 
bombek. 
Z kolei spragnieni narciar-
skich wrażeń za okazaniem 

Karty Turysty uzyskają rabat 
na przejazd po sztucznym 
stoku narciarskim Skimondo. 
Pomysłem na chłodne grud-
niowe wieczory może okazać 
się oferta kulturalna Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej lub 
kolacja w jednej z ośmiu part-
nerskich restauracji. 
– Gdańska Organizacja Tu-
rystyczna pomyślała też o 
osobach, które nie wybrały 
jeszcze miejsca zakwatero-
wania. Z pomocą przychodzi 
Hotel Puro Gdańsk, który na 
okres jarmarku honoruje Kar-
tę Turysty. Sprawne porusza-
nie się po mieście gwarantuje 
natomiast City Neptun Taxi – 
dodaje Michał Brandt.
Pakiet Zimowy dostępny jest 
w trzech opcjach czasowych, 
a więc 24 h, 72 h oraz 120 h. 
Na czas Jarmarku Bożonaro-
dzeniowego obowiązują pro-
mocyjne ceny. Szczegóły do-
stępne na www.visitgdansk.
com. Przypominamy, że Kar-
tę Turysty można nabyć w 
sklepie internetowym sklep.
visitgdansk.com oraz w punk-
tach Informacji Turystycznej 
na terenie Gdańska: Porcie 
Lotniczym im. Lecha Wałęsy 
(ul. Słowackiego 200), tunelu 
przy Dworcu Głównym PKP 
(ul. Podwale Grodzkie 8), 
Gdańskim Centrum Infor-
macji Turystycznej (ul. Długi 
Targ 28/29) i punkcie Infor-
macji Turystycznej podczas 
Jarmarku Bożonarodzenio-
wego (ul. Targ Węglowy). 

(GR) 

PODPISALI LIST INTENCYJNY

Pierwszy poważny krok już zrobiono 
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przedstawiciele gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański oraz Gdańska i samorządu 
województwa pomorskiego podpisali list intencyjny w sprawie rozbudowy węzła w Kowalach. 

Temat węzła, a właściwie wę-
złów w Kowalach i Szadół-
kach, jak bumerang każdego 
miesiąca powraca w naszej 
gazecie. 
Tym razem samorządowcy 
podpisali list intencyjny, w 
którym napisano, że strony 
zgodnie oświadczają, iż podej-
mą wspólne działania na rzecz 
rozbudowy układu drogowego 
na odcinku pomiędzy Węzłem 
Południe a Węzłem Szadółki 
Obwodnicy Trójmiasta (S6), 
co wpłynie na lepsze skomu-
nikowanie mieszkańców re-
gionu, a także umożliwi roz-
wój terenów znajdujących się 
w obszarze planowanej in-
westycji. Dodajmy, że przed-
miotem listu jest wskazanie 
podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację poszczególnych 
zadań wchodzących w zakres 
projektu.
– Rozbudowanie układu dro-
gowego węzła Kowale moż-
liwe będzie wyłącznie przy 
zaangażowaniu i współpra-
cy wszystkich interesariuszy, 
dlatego list intencyjny podpi-
sali marszałkowie Mieczysław 
Struk i Ryszard Świlski, a tak-
że przedstawiciele samorzą-
dów: gminy Kolbudy, gminy 
Pruszcz Gdański oraz Gdań-
ska – podkreśla Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

Mieczysław Struk przyznał, 
że porozumienie otwiera dro-
gę do tego, aby w końcu zmo-
dernizować drogę wojewódz-
ką z Gdańska do Kościerzyny.
– Mam nadzieję, że wszyst-
kie zainteresowane samorzą-
dy z jednakowym zaangażo-
waniem włączą się w reali-
zację tej inwestycji. Wierzę, 
że nasze działania zachęcą 
z kolei Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad 
do zmodernizowania odcin-
ka obwodnicy z Szadółek do 
Kowal, upraszczając zjazdy i 
wjazdy w każdym kierunku. 
Poza tym bardziej atrakcyjne 
staną się tereny inwestycyj-
ne sąsiadujące z obwodnicą – 
mówił marszałek. 
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
słusznie podkreśliła, że wła-
śnie ten rejon w ostatnim cza-
sie bardzo dynamicznie roz-
winął się, a ilość mieszkań-
ców zwielokrotniła się.
– Myślę, że jest to ostatni 
moment na udrożnienie znaj-
dujących się tam ciągów ko-
munikacyjnych. Za moment 
ich przepustowość będzie 
praktycznie żadna – zauważa 
Magdalena Kołodziejczak. 
Z kolei Leszek Grombala, 
wójt gminy Kolbudy przyznał, 
że jest to jeden z lepszych dni 
dla mieszkańców Kowal i in-
nych wsi tego rejonu.

– Śmiało mogę powiedzieć, 
że 90 procent mieszkańców 
naszej gminy korzysta z dro-
gi wojewódzkiej oraz węzłów 
Kowale i Szadółki. Cieszy-
my się, że w końcu oba węzły 
zostaną rozbudowane, a przy 
okazji powstaną drogi wypro-
wadzające ruch z osiedli bez-
pośrednio na obwodnicę. 
Planowana inwestycja układu 
komunikacyjnego obejmuje 
m.in. rozbudowę węzłów Ko-
wale i Szadółki, budowę dróg 
zbiorczo-rozprowadzających 
od Węzła Południe do Wę-
zła Szadółki oraz rozbudo-
wę odcinka drogi wojewódz-
kiej 221 od Nowej Karczmy, 

która docelowo ma łączyć się 
z ul. Nową Świętokrzyską. 
Przetarg na wykonanie do-
kumentacji projektowej już 
ogłoszono.
Dodajmy, że projekt zakła-
da przebudowę drogi woje-
wódzkiej, na której pojawią 
się dwa pasy ruchu w obie 
strony, rozbudowany będzie 
węzeł Kowale, a do tego po-
wstaną drogi wyprowadzające 
ruch z osiedli bezpośrednio 
na obwodnicę. 

(KL)

   W sprawie budowy węzła Kowale jest pełna zgodność samorządowców
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POŁUDNIE”

Mikołaj zawitał na Orunię Górną
Święty Mikołaj niedawno gościł w Gdańsku. Jak co roku, nie zapomniał również o dzieciach mieszkających na Oruni Górnej, 
obdarowując ich słodkimi upominkami. 

Od kilku lat pogoda nie dopi-
suje Mikołajowi, dlatego trud-
no spodziewać się, że przybę-
dzie saniami w zaprzęgu re-
niferów. Jeszcze do niedawna 
świętego podwozili oruńscy 
policjanci, ale w tym roku Mi-
kołaj przybył niepostrzeżenie. 
– Swoją wizytę na Oruni 

Górnej nasz gość rozpoczął 
od spotkania z zarządem 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. W miłej i przed-
świątecznej atmosferze dys-
kutowano o wielu ważnych 
sprawach – mówi nam Fran-
ciszek Wantuch, główny ko-
ordynator przyjazdu Mikołaja 

na Orunię Górną.
Po spotkaniu znany na świecie 
święty – Mikołaj spotkał się z 
najmłodszymi.
– Podczas spotkania nie za-
brakło wspólnego śpiewania 
kolęd. Swoje artystyczne umie-
jętności zaprezentowali naj-
młodsi – dzieci z przedszkola 

„Parkowe Wzgórze” pod kie-
rownictwem Krystyny Kiełkie-
wicz dyrektor przedszkola. A 
specjalny koncert kolęd przed-
stawił zespół No-Sajnt, które-
go kierownikiem artystycznym 
jest Katarzyna Laszkowska – 
dodaje Franciszek Wantuch. 
– Po rozdaniu wszystkich pre-
zentów nasz gość odjechał do 
kolejnych czekających dzieci. 
Zapewnił jednak, że za rok 
ponownie nas odwiedzi. Prosił 
jedynie, aby dzieci wysłały do 
niego zaproszenie, by w natło-
ku obowiązków nie zapomniał 
o naszym osiedlu i maluchach, 
które tak serdecznie przyjęły go 
w tym roku.

(KL)
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TEATR ZAWITAŁ NA ORUNIĘ GÓRNĄ

Teatr jest dla wszystkich 
Niejeden raz informowa-
liśmy o wydarzeniach or-
ganizowanych w pawilo-
nie sportowym Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” 
przy ul. Nad Potokiem 13. 
Tym razem obiekt zamienił 
się w teatr, a na scenie zapre-
zentowali się aktorzy Grupy 
Teatralnej „Śliwka w kom-
pot” z Gimnazjum nr 7 na 
Orunii.

Młodzi aktorzy z oruńskiego 
gimnazjum zaprezentowali 
przed przedpremierowy spek-
takl „Boska komedia Dante-
go? Co takiego???” w reżyse-
rii Marzeny Nieczuji-Urbań-
skiej, aktorki z gdańskiego 
Teatru Wybrzeże. Liderem 
grupy jest Mirosława Lenar-
towicz, która współpracowała 
z Jadwigą Słopiecką – obie są 

nauczycielkami ZKPiG nr 6 na 
Oruni Górnej. Przedstawienie 
zostało ciepło przyjęte, młodzi 
aktorzy sprawdzili się podczas 
występu przed publicznością.
Dodajmy, że uczniowie z Gim-
nazjum nr 7 zakwalifikowali 
się do projektu edukacyjnego 
„Teatralny pasjans”, organizo-
wanego przez Gdański Teatr 
Szekspirowski. Była to dru-
ga edycja projektu, w którym 
wzięło udział 6 grup z Pomorza: 
uczniowie, osoby z niepełno-
sprawnościami i seniorzy. Jego 
celem była integracja różnych 
grup społecznych i aktywizacja 
twórcza. Grupy teatralne przy-
gotowywały spektakle oparte o 
„Balladynę” Juliusza Słowac-
kiego lub „Boską komedię” 
Dantego Alighieri. Atmosfera 
projektu była pełna życzliwo-
ści i radosnego oczekiwania na 
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przegląd finałowy. Zadaniem 
uczestników było zaprezen-
towanie efektów swojej pracy 
w społecznościach lokalnych 
podczas tzw. prapremier. 
Uroczysty finał odbył się na 
scenie Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego. Uczniowie 
mieli okazję rozwijać swoje 
zdolności, poszerzyć wiedzę o 
teatrze, współpracować z do-
świadczonym reżyserem oraz 
wystąpić na scenie prawdzi-
wego teatru, co dostarczyło 
im wspaniałych przeżyć. Mo-
gli też podziwiać efekty pracy 
innych grup, porozmawiać, 
wymienić się swoimi reflek-
sjami i przeżyciami. Wielu z 
nich przekonało się, że teatr 
jest dla wszystkich.

(NN)
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ZAPRASZAMY NA KURS TANGA

Mikołaj w Domu Kultury
Okres przedświąteczny to czas spotkań z Mikołajem. W Domu Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66B „święty” gościł w minioną niedzielę.

– Spotkanie z Mikołajem nie 
było jedyną niespodzianką, 
jaką zaplanowaliśmy tego dnia 
dla naszych najmłodszych 
mieszkańców. Ze spektaklem 
„Królowa śniegu” wystąpili 
także aktorzy Teatru Art-Re z 
Krakowa – mówi nam Barbara 
Imianowska, kierownik Domu 
Kultury.
Dodać jeszcze należy, że dzie-
ciaki, które w niedzielne popo-
łudnie zawitały do przymor-
skiego Domu Kultury, obda-
rowane zostały słodkościami, 
które ufundowali członkowie 
Związku Byłych Więźniów Po-
litycznych. Warto podkreślić, 
że takie prezenty członkowie 
związku przygotowują bardzo 
regularnie. 
– Poza dobrą zabawą i pre-
zentami przygotowaliśmy dla 
dzieci specjalną niespodziankę. 
Już teraz warto powiedzieć, że 
za miesiąc rozpoczynają się na 
Pomorzu ferie zimowe. Jak co 
roku, „Akcję zima” przeprowa-
dzi przymorski Dom Kultury. 
Dokładny harmonogram zajęć 
nie jest jeszcze znany, ale wia-
domo, że zajęcia prowadzone 

będą w pierwszym tygodniu 
ferii i już teraz prowadzone są 
zapisy osób, które chciałyby 
uczestniczyć w zajęciach przy-
gotowanych przez Dom Kultu-
ry. Dodajmy jeszcze tylko, że w 
drugiej połowie stycznia przy 
Śląskiej 66B odbędzie się kon-
cert kolęd. 

– Korzystając z okazji, zapra-
szam chętnych mieszkańców 
do uczestnictwa w zajęciach or-
ganizowanych przez nasze sek-
cje i koła. Szczególnie polecam 
sekcję plastyczną. Z kolei mi-
łośników gorących rytmów za-
praszam na kurs tańca, podczas 
którego profesjonalni tancerze 

nauczą tanga – zachęca kierow-
nik Domu Kultury.
Osoby zainteresowane zaję-
ciami organizowanymi przez 
Dom Kultury odsyłamy do jego 
siedziby przy ul. Śląskiej 66B, 
można też dzwonić (58 556 41 
51).

(KL)
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  Pamiątkowe zdjęcie podczas spotkania z Mikołajem

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS

Sopocka szopka
W Sopocie nagrodzono naj-
piękniejsze szopki bożona-
rodzeniowe wykonane przez 
osoby niepełnosprawne in-
telektualnie. Do konkursu, 
który już po raz ósmy zorga-
nizował Środowiskowy Dom 
Samopomocy-Ośrodek Ada-
ptacyjny, działający w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, zgłoszono 
prace z całego województwa 
pomorskiego.
– Zaczynaliśmy kilka lat temu 
skromnie od kilku prac, a w 
tym roku do konkursu zgło-
szono 23 prace z 12 ośrodków 
wspierających osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie z 
całego województwa – mówi 
Anna Jarosz, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie. 
Jury pod przewodnictwem 
sopockiej rzeźbiarki Izabeli 
Smolany, podkreśliło orygi-
nalne, nowatorskie pomysły 
oraz ciekawe połączenie róż-
nych materiałów. 
– Uczestnicy konkursu przy-
gotowali w tym roku wy-
jątkowe szopki i jury miało 
trudne zadanie, aby wybrać te 
najpiękniejsze, dlatego przy-
znano dwie pierwsze oraz 
dwie drugie nagrody – mówi 
Krystyna Kalańska, kierow-
nik Środowiskowego Domu 

Samopomocy-Ośrodka Ada-
ptacyjnego MOPS Sopot. – 
Dla osób niepełnosprawnych 
sam proces tworzenia jest 
niezwykle ważny, ma wartość 
terapeutyczną i rozwijającą, 
zarówno ich wyobraźnię, jak 
i zdolności manualne. Warto 
promować tę niezwykłą twór-
czość i pokazywać szerszej 
publiczności. 
Nagrodzone prace można 
oglądać w Urzędzie Miasta 
Sopotu do 19 grudnia w go-
dzinach pracy urzędu, a w 
siedzibie MOPS przy ul. Ko-
lejowej 14, od 20 grudnia do 5 
stycznia, w godz. 7.30 – 15.30.
1. miejsce ex aequo przyzna-
no: Marii Lipkowskiej ze 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Rybakach oraz 
Środowiskowemu Domu Sa-
mopomocy w Gdańsku Oru-
ni. Przyznano też dwa równo-
rzędne 2. miejsca, a nagrodze-
ni nimi zostali: WTZ Fun-
dacji Anny Dymnej „Mimo 
Wszystko” w Lubiatowie i 
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy „Tęcza” w Lalkowych. 
Trzecie miejsce przyznano 
natomiast Środowiskowemu 
Domu Samopomocy Fundacji 
„Żyć godnie” w Kolniku.

(GR)
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LODOWISKO MIEJSKIE W GDAŃSKU. PLAC ZEBRAŃ LUDOWYCH

Wystartowało Lodowisko Miejskie
Wraz z pierwszym powiewem zimy od kilku lat Miasto Gdańsk  
w swoim krajobrazie zyskuje charakterystyczny obiekt o kosmicznym 
kształcie – popularnie nazywany „balonem”. 

Lodowisko Miejskie w Gdańsku 
to bardzo popularny w sezonie 
zimowym obiekt miejski zarzą-
dzany od roku 2008 przez Scenę 
Muzyczną Gdańskiego Archi-
pelagu Kultury. Każdego roku  
z myślą o mieszkańcach Gdań-
ska i okolic Scena Muzyczna 
Gdańsk przekazuje do dyspozy-
cji miłośników zimowego sza-
leństwa pełnowymiarową śli-
zgawkę, miejsce wspaniałej za-
bawy i rekreacji dla całych rodzin 
i zorganizowanych grup szkol-
nych. Statystyki mówią same 
za siebie – codziennie obiekt 
odwiedza prawie 1000 osób, 
co oznacza ponad 20 000 osób 
w miesiącu i prawie 100 000  
w sezonie. Wykorzystując moż-
liwości techniczne i potencjał 
przestrzeni, oprócz działalności 
stałej, pod „gdańskim balonem” 
organizowane są również cy-
kliczne imprezy okolicznościowe 
m. in.: Mikołajki i  Walentynki 
na Lodowisku, podczas których 
obiekt zyskuje specjalnie na te 
okazje przygotowywane stylo-
we dekoracje, efektowne świetl-
ne aranżacje a w jego wnętrzu 

rozbrzmiewa muzyka na żywo.  
W ostatnim sezonie na popular-
ności zyskują również urządzane 
na Lodowisku integracyjne im-
prezy firmowe.
Na szczególną uwagę zasługu-
ją ponadto, prowadzone przez 
Gdański Curling Club na spe-
cjalnie w tym celu wybudowa-
nym torze, zajęcia z curlingu, 
inaczej zwanego „szachami na 
lodzie”. Tę wyjątkową dyscypli-
nę uprawia zarówno młodzież, 
jak i dorośli.
Wszystkich amatorów łyżew 
z Trójmiasta i okolic zaprasza-
my na Lodowisko Miejskie  
w Gdańsku. Nasz obiekt zloka-
lizowany jest w samym centrum 

miasta (Plac Zebrań Ludowych), 
co zapewnia idealne warunki 
dojazdu zarówno dla osób zmo-
toryzowanych (sąsiedztwo Ron-
da Ofiar Katynia), dla których 
zapewniamy dużą liczbę miejsc 
parkingowych, jak i dla osób 
korzystających z transportu pu-
blicznego (bezpośrednia bliskość 
przystanków tramwajowych, au-
tobusowych i dworca PKP).
Lodowisko Miejskie działa 
przez cały sezon zimowy (od 
26.11.2016 do 05.03.2017 r.). 
Ofertę naszą kierujemy zarów-
no dla osób indywidualnych, 
jak i grup zorganizowanych,  
w obu przypadkach gwarantuje-
my atrakcyjne ceny. 

(GAK)
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WYKORZYSTAJ OKAZJĘ

Zarejestruj pojazd w sobotę 
Bardzo często zdarza się, 
że nie mamy kiedy załatwić 
urzędowych spraw w cią-
gu tygodnia, a w weekendy 
niemal wszystkie biura są 

zamknięte. Gdańscy urzęd-
nicy postanowili nieco to 
zmienić.
– Chciałbym poinformować, 
że w sobotę, 17 grudnia, w 

godz. 9.00 – 13.00 w Zespole 
Obsługi Mieszkańców Nr 2 
przy ulicy Milskiego 1, będzie 
można załatwić sprawy zwią-
zane z rejestracją pojazdów 

– informuje Michał Pio-
trowski z Referatu Praso-
wego Urzędu Miejskiego  
w Gdańsku.

(GR) 

UCZYNIONO WYJĄTEK

Szpital uratowany
Wojewódzki Zespół Reumato-
logiczny w Sopocie nie będzie 
zamknięty. To efekt negocjacji 
pomorskich samorządowców, 
przedstawicieli Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz Mini-
sterstwa Zdrowia.
Ostateczna decyzja zapadła na 
początku grudnia podczas spo-
tkania w Warszawie, gdzie do 
rozmów przystąpili: Paweł Or-
łowski – wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego oraz 
Piotr Gryza – wiceminister 
zdrowia i Andrzej Jacyna, pre-
zes Narodowego Funduszu 
Zdrowia.
– Spotkanie zostało zorgani-
zowane na prośbę samorządu 
województwa pomorskiego, 
w związku z projektowanymi 
zmianami w ustawie o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicz-
nych. Jednym z poruszonych 
tematów była opieka nad pacjen-
tami, dalsze funkcjonowanie i 
finansowania świadczeń w Wo-
jewódzkim Zespole Reumato-
logicznym w Sopocie, o którego 
uwzględnienie w „sieci szpita-
li” zwracał się marszałek woje-
wództwa pomorskiego podczas 
konsultacji społecznych oraz w 
przesłanych wystąpieniach do 
Ministra Zdrowia, wskazując, 
że w ustawie brakuje określenia 
dwóch profili: reumatologia i 

rehabilitacja lecznicza – infor-
muje Małgorzata Pisarewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku. 
Na spotkaniu uzgodniono 
wspólne stanowisko pomor-
skiego samorządu, Minister-
stwa Zdrowia i NFZ dotyczą-
ce możliwości finansowania 
świadczeń reumatologicznych 
i włączenia go do sieci w dro-
dze wyjątku, przewidzianego 
w projektowanych przepisach 
ustawy.
– Przez ostatnie miesiące 
przedstawiciele pomorskiego 
oddziału Narodowego Fun-
duszu Zdrowia, ministerstwa i 
naszego samorządu analizowa-
li system zabezpieczenia zdro-
wotnego na Pomorzu i różne 
warianty finansowania świad-
czeń w poszczególnych szpita-
lach, należących do samorządu 
województwa pomorskiego. 
Ostatecznie uznano, że istnieje 
zasadność utrzymania Woje-
wódzkiego Zespołu Reumato-
logicznego w sieci w drodze wy-
jątku, tym samym podzielając 
wniosek władz samorządowych 
województwa pomorskiego o 
zabezpieczenie świadczeń reu-
matologicznych dla Pomorzan – 
dodaje Małgorzata Pisarewicz.

(GR)
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KLASYKA POŁĄCZONA Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Nowy obiekt handlowy przy Kołobrzeskiej 
Przymorze to bez wątpienia największa gdańska dzielnica. Aby życie mieszkańców było komfortowe między budynkami 
powstają nowe pawilony handlowe. Niebawem otwarty zostanie kolejny, ale nie będzie to zwykły sklep.

Według założeń inwestora 
spółki Activ Invest przy ulicy 
Kołobrzeskiej powstaje nowo-
czesny, niskoczynszowy obiekt 
handlowy, stworzony na po-
trzeby lokalnego, małego biz-
nesu. Spółka Activ Invest re-
alizuje obecnie inwestycje na 
terenie całego kraju.
Na Pomorzu ukończono dwie 
inwestycje handlowe: w Cie-
plewie przy ul. Długiej oraz 
przy ulicy Warszawskiej 59 w 
Gdańsku.
W trakcie realizacji jest kolejny 
obiekt przy ulicy Kołobrzeskiej 
na Przymorzu.
Lokale o powierzchni od 40 
m2 zaplanowano na parte-
rze handlowo–usługowe-
go budynku wolnostojącego 
o łącznej powierzchni około 
315 m2.W budynku działal-
ność prowadzić mogą:- sieci 

spożywcze,- salonik prasowy,
- piekarnia,- sklep mięsny,- 
drogeria,- apteka,- kwiaciar-
nia- sklep warzywny
Do dyspozycji klientów po-
zostanie również dodatkowy 
ogólnodostępny parking bez-
pośrednio przed budynkiem.
Ważne ,że inwestor oddaje lo-
kale w stanie deweloperskim do 
wykończenia przez najemcę wg 
jego upodobań.
Do lokalu doprowadzone będą: 
energia, woda i kanalizacja, 
ogrzewanie i to wszystko za ni-
ski czynsz w ramach wspierania 
lokalnego biznesu.
Mieszkańcy Przymorza z nie-
cierpliwością czekają na otwar-
cie nowego punktu handlowe-
go. Z jego lokalizacji z pewno-
ścią będą zadowoleni również 
dzierżawcy.

WYDARZENIA
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ZAPRASZAMY SERDECZNIE WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W ÓSMYM ORSZAKU W 
GDAŃSKU. DLA DZIECI ROZDAWANE BĘDĄ STROJE RYCERZY I DAM DWORU.

SPOTYKAMY SIĘ 6 STYCZNIA 2017 ROKU O GODZINIE 11:30 POD GŁÓWNYM 
WEJŚCIEM DO BAZYLIKI MARIACKIEJ W GDAŃSKU.

Gdański Orszak Trzech Króli to,  
wspólne, rodzinne radowanie  się  z 

Bożego Narodzenia, zabawa w centrum 
miasta. W swej formie nawiązuje on, 
do wielowiekowych tradycji jasełek 

ulicznych i kolędowania. Orszak 
to spotkanie rodzin, przyjaciół, 

Gdańszczan, w mroźnym czasie ale w 
gorącej atmosferze.

GDAŃSKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

FREGATA 
ZAPRASZA!

W SOPOCIE WODA BEZ ZMIAN

POMAGAMY POLAKOM 

Kolejny rok bez podwyżki 

„Rodacy Bohaterom” 

– Dzięki dotychczasowym 
przemyślanym i racjonalnym 
inwestycjom, w 2017 roku w 
Sopocie nie będzie podwyż-
ki opłat za wodę i ścieki – 
informuje Anna Dyksińska z 
Urzędu Miasta Sopot. 
Ceny pozostaną na poziomie 
tego roku, czyli mieszkańcy 
zapłacą za wodę 3,36zł/ m³, 
za ścieki 6,02 zł/ m³.
Dodajmy przy oka-
zji, że miejska spółka 

Czas zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia to okres 
radości i życzliwości. Już po 
raz piąty w ramach akcji „Ro-
dacy Bohaterom” mieszkańcy 
Gdańska i Pruszcza Gdań-
skiego mają możliwość bez-
pośredniej pomocy Polakom, 
żyjącym na Kresach dawnej 
Rzeczypospolitej. 
W wyniku wojennej zawie-
ruchy i ustalenia nowych gra-
nic wielu naszych rodaków 
żyje na terenie Litwy, Bia-
łorusi, Ukrainy i Kazachsta-
nu. Poprzez akcję zbierania 

AQUA-Sopot, właściciel so-
pockiej infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, zakończy-
ła realizację projektu „Upo-
rządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Uzdrowi-
sku Sopot”.
– Projekt ten jest pierwszym, 
kompleksowym i najwięk-
szym do tej pory programem 
obejmującym budowę, prze-
budowę i modernizację sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

świątecznych paczek, które 
zostaną przekazane najbar-
dziej potrzebującym, starszym 
ludziom, możemy okazać im 
naszą pamięć i słowa otuchy. 
Ich losy były i wciąż są dra-
matyczne. Dla Polaków spę-
dzających święta na dawnych 
Kresach takie wyrazy wsparcia 
i zwykłej życzliwości są bardzo 
potrzebne. Zebrane artykuły, 
wysłane na Wschód, pozwolą 
podtrzymać więzy z naszymi 
rodakami. 
Głównym organizatorem 
ogólnopolskiej akcji „Rodacy 

w Sopocie. Realizacja tak 
dużego zadania wodno-ście-
kowego sprawiła, że woda 
jest nie tylko zdrowsza, ale 
i tania. I to jest korzyść od-
czuwalna przez wszystkich 
sopocian – zauważa Anna 
Dyksińska.

(GR)

Bohaterom” jest Stowarzy-
szenie Odra-Niemen. Koor-
dynacją zbiórki w Pruszczu 
Gdańskim i Gdańsku zajmuje 
się Stowarzyszenie Traugutt 
org.
Artykuły można dostarczać 
do Gospody Chłopskiej na 
Placu Zebrań Ludowych, ul. 
Giełguda 4 (codziennie, od 
godz. 9.00 do 21.00 – od stro-
ny zaplecza) albo do Hotelu 
Chopin w Pruszczu Gdań-
skim przy ul. Chopina 28 (co-
dziennie, całą dobę).

(TJ)
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TELEFON MOŻE URATOWAĆ

Groźna zima dla 
bezdomnych 
Poruszając się po mieście, nie-
mal na każdym kroku napo-
tkać można bezdomnego, dla 
którego przetrwanie zimy jest 
nie lada wyzwaniem. 
– Dlatego jeśli zobaczysz śpią-
cą na ławce osobę, czy też w 
innym miejscu, które nie jest 
do tego przeznaczone, zgłoś 
ten fakt pracownikom Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku lub stra-
ży miejskiej. Pamiętajmy, że 
widok osoby osłabionej bądź 
nietrzeźwej to wystarczający 
sygnał do działania – apeluje 
Olimpia Schneider z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
Apel nie jest bezpodstawny, 
ponieważ służby miejskie nie 
są w stanie być wszędzie, dla-
tego tak ważna jest szybka re-
akcja mieszkańców. 
Ewa Wołczak, zastępca dy-
rektora MOPR ds. rozwoju 
wyjaśnia, że noc spędzona w 
niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych na ławce, na 
klatce schodowej, przy dodat-
kowym osłabieniu organizmu, 
może skończyć się tragicznie. 
– Jeden telefon wielokrotnie 
uratował czyjeś życie. Przy-
pominamy, że podczas zimy 

W SOPOCIE WODA BEZ ZMIAN

POMAGAMY POLAKOM 

Kolejny rok bez podwyżki 

„Rodacy Bohaterom” 

DŁUGI TARG

Światełko 
pokoju
14 grudnia o godz. 17.00 
na Długim Targu, pod 
fontanną Neptuna, odbę-
dzie się przekazanie Be-
tlejemskiego Światełka 
Pokoju delegacjom huf-
ców województwa pomor-
skiego oraz mieszkańcom 
Gdańska. 
– Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gdańska 
pod fontannę Neptuna, 
gdzie odbędzie się uro-
czyste przekazanie Betle-
jemskiego Światła Poko-
ju. Warto wziąć ze sobą 
lampiony, by przechować 
ten symbol międzynaro-
dowego pojednania aż do 
wigilijnej kolacji – mówi 
harcmistrz Artur Gleb-
ko, komendant Chorągwi 
Gdańskiej ZHP.
Polscy harcerze Betle-
jemskie Światełko ode-
brali w tym roku od swo-
ich słowackich kolegów w 
miejscowości Swit, koło 
Popradu.

(GR)

NIESTRUDZENIE POMAGA POTRZEBUJĄCYM

Oddajmy zabawki dla chorych dzieci
Grudzień to jeden z najmilszych miesięcy w roku. Niedawno 
obchodziliśmy mikołajki, za parę chwil będziemy świętować 
Boże Narodzenie. W tym szczególnym czasie warto również 
pomyśleć o innych, którzy nie będą mieli tyle szczęścia, 
by zasiąść do wigilijnego stołu, a potem odpakowywać 
świąteczne prezenty.

– Zbieramy zabawki dla dzieci, 
które przebywają w szpitalach. 
Sprawmy, aby chociaż przez 
chwilę dzieciaki zapomniały 
o chorobie, a na ich twarzach 
pojawił się uśmiech – szcze-
gólnie w czasie przedświątecz-
nym – mówi Przemek Szaliń-
ski, założyciel Fundacji Prze-
mek Dzieciom.
Przemek Szaliński znany jest 
już nie tylko w Trójmieście ze 
swojej charytatywnej działal-
ności. Mimo że sam choruje, 
pomaga innym. W jednym z 
poprzednich wydań „Panora-
my” publikowaliśmy wywiad 
z Przemkiem, który opowia-
dał o swojej działalności. Nie-
dawno założył Fundację Prze-
mek Dzieciom. Jej celem jest 
zbieranie funduszy dla cho-
rych dzieci, znajdujących się 
w trudnej sytuacji rodzinnej 
i finansowej z Trójmiasta, a 

głównie z Gdańska.
– Zakupujemy sprzęt rehabi-
litacyjny, pomagamy w przy-
stosowaniu mieszkań do po-
trzeb dziecka, organizowaniu 
turnusów rehabilitacyjnych, 
wizyty znanych artystów w 
szpitalach oraz pomagamy w 
spełnianiu marzeń potrzebu-
jących dzieci – mówi Przemek 
Szaliński. – Tym jednak razem 
zbieramy zabawki, które razem 
ze znanymi osobami wręcza-
my małym pacjentom w gdań-
skich szpitalach. Zabawki po-
winny być nowe albo używane, 
ale w dobrym stanie. Można je 
dostarczyć do recepcji Zatoki 
Sztuki w Sopocie albo umówić 
się z nami bezpośrednio.
Do tej pory gośćmi na szpi-
talnych oddziałach byli: Anna 
Wyszkoni, Magdalena Różcz-
ka, Katarzyna Żak, Patry-
cja Markowska, Magdalena 

Zawadzka, Maja Ostaszew-
ska, Mateusz Damięcki, Ra-
fał Królikowski, Cezary Żak, 
Krzysztof Skiba, Grzegorz 
Hyży, Bartłomiej Topa, Ma-
ciej Musiał, Jacek Kawalec, De 
Mono, Artur Barciś, Antoni 
Pawlicki, Andrzej Seweryn, 
VOX, Michał Koterski, Enej 
czy Krzysztof Stelmaszyk.
Szczegóły działalności funda-
cji znajdują się na jej stronie 
www.przemekdzieciom.pl. 

(KL)

  Mateusz Damięcki bardzo 
chętnie wspiera każdą akcję 

Przemka Szalińskiego

WYSTAWA W GALERII W KWADRACIE

Mistrz i jego uczniowie 
Fundacja Fale Kultury, we 
współpracy z AB Produkt 
Art., zapraszają do Galerii w 
Kwadracie na wystawę prac 
profesorów i studentów Wy-
działu Grafiki gdańskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. 
Wystawa „Grafika. Arty-
styczny potencjał” zosta-
ła zorganizowana z cyklu: 
„Sztuki piękne. Mistrz i jego 
uczniowie”, który jest galeryj-
nym projektem Fundacji Fale 
Kultury. Jest to druga wysta-
wa z cyklu, prezentująca tym 
razem Wydział Grafiki.
Na wystawie swoje prace pre-
zentują studenci z Pracowni 
Podstaw Grafiki Artystycznej 
Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, a także ich mistrzowie 
– prowadzący pracownię: dr 
hab. Magdalena Hanysz-Ste-
fańska i Kamil Kocurek oraz 
prof. Sławomir Witkowski, 
dziekan Wydziału Grafiki. 
Organizatorzy chcą swoim 
projektem umożliwić mło-
dym artystom prezentację 
własnej twórczości w sposób 
nietradycyjny – skonfronto-
wania własnych prac z twór-
czością swoich mistrzów – 
profesorów kształcących ich 
na Wydziale Grafiki ASP w 
Gdańsku. 

– Artystyczny potencjał twór-
ców zaprezentowanych grafik, 
przejawia się między innymi 
w różnorodności stosowanych 
przez nich technik. Dlatego 
też na wystawie zobaczymy: 
akwafortę, akwatintę, litogra-
fię, serigrafię, suchą igłę, lino-
ryt, kolografię, intaglio oraz 
druk cyfrowy. Każda z nich 
przepracowana w sposób indy-
widualny, zwieńczona nietu-
zinkowym dziełem sprawia, że 
spektrum graficznych poszu-
kiwań artystów wydaje się nie 
mieć końca. Techniki łączone, 
takie jak intaglio, zdają się być 
jedynie przedsionkiem tego, co 
jeszcze możemy w grafice od-
kryć. Prezentowane grafiki w 

zdecydowanej większości oscy-
lują pomiędzy symbolicznym 
przedstawieniem nurtujących 
artystów tematów, a moty-
wami zaczerpniętymi z natu-
ry – mówi Anna Maria Cza-
rzasta, prezes Fundacji Fale 
Kultury. – Nie możemy za-
pomnieć, że grafika gdańskiej 
ASP to przede wszystkim ko-
lor. I tak zebrane na wystawie 
linoryt, kolografia, akwaforta 
i akwatinta oraz inne techniki 
– od koloru nie uciekają. Feeria 
barw zdaje się zacierać granice 
pomiędzy technikami graficz-
nymi i niejednokrotnie należa-
łoby wnikliwie obejrzeć pracę, 
by np. kolografii nie pomylić z 
linorytem. Takie doznanie na 

  Na wernisażu wystawy pojawiło się wielu znamienitych gości
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pewno zainteresuje nie tylko 
miłośników grafiki. 
Wystawa jest też próbą stwo-
rzenia kolejnej platformy dia-
logu, w jakiej zostanie poru-
szona kwestia specyficznej 
relacji mistrz-uczeń, płasz-
czyzny, jaką inicjuje w swo-
ich działaniach Fundacja Fale 
Kultury po raz kolejny. 
Dodajmy, że projekt zrealizo-
wano dzięki dofinansowaniu 
ze środków budżetu miasta 
Gdańska. Wystawę można 
oglądać do 16 grudnia w go-
dzinach: poniedziałek – pią-
tek 10.00 – 18.00, sobota 
10.00 – 14.00.

(AN)

działania służb miejskich oraz 
policji mają charakter pomo-
cowy, a nie represyjny – dodaje 
Ewa Wołczak. 
Informacje o osobach bez-
domnych, przebywających w 
miejscach niemieszkalnych 
można przekazywać od po-
niedziałku do piątku w godz. 
7.30 – 15.30 również do Dzia-
łu Osób Bezdomnych MOPR 
w Gdańsku przy ul. Wolności 
16 A (tel. 58 522 38 20) lub do 
straży miejskiej (tel. 986). 
– Jednocześnie przypomina-
my, że w Gdańsku pomocy 
udziela Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie, współpracując 
z organizacjami pozarządo-
wymi i służbami munduro-
wymi. Działają noclegownie, 
schroniska, ogrzewalnia i noc-
legownia niskoprogowa, do 
której mogą trafić osoby znaj-
dujące się pod wpływem alko-
holu – do 1,5 promila. Powy-
żej tego wskaźnika osoba za-
bezpieczana jest w pogotowiu 
socjalnym dla osób nietrzeź-
wych – mówi Robert Klim-
czak, kierownik Działu ds. 
Osób Bezdomnych w MOPR. 

(GR) 
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POEZJA MA SIĘ CAŁKIEM DOBRZE

Powstaje antologia Gdańskiego 
Klubu Poetów
Gdański Klub Poetów jest stosunkowo młodą, ale za to bardzo prężnie działającą organizacją literacką. 
Tym razem miejscem spotkania poetów był klub osiedlowy przy Kołobrzeskiej 59, a tematem wieczoru 
„kolaboracja” kobiety z mężczyzną w twórczości literackiej.

Na zaproszenie członków 
Gdańskiego Klubu Poetów w 
przymorskim klubie zjawili się 
poeci z Krakowa, Częstocho-
wy, Wieliczki, Elbląga, Pasłęka 
i oczywiście Gdańska.
– Publiczności zaprezentowała 
się 20-osobowa reprezentacja 
pokoleniowa. Gdańscy miło-
śnicy literatury jak zwykle nie 
zawiedli, a bohaterowie wie-
czoru nie chcieli kończyć swo-
ich prezentacji, ponieważ mieli 
możliwość pokazania swojej 
twórczości – mówi nam Piotr 
Szczepański z Gdańskiego 
Klubu Poetów.
Mimo że siedziba klubu mie-
ści się w bibliotece w Oliwie, 
to gros wydarzeń organizo-
wanych jest w klubie „Bolek i 
Lolek”.
– W tej chwili pracujemy nad 
wydaniem antologii wszyst-
kich członków Gdańskiego 
Klubu Poetów, a ośmielę się 

zauważyć, że są to nie tyl-
ko poeci z Pomorza, ale także 
z zagranicy – USA, Szwecji, 
Niemiec, Norwegii, a nawet 
Wietnamu. Przypomnę, że nie 
każdy może należeć do nasze-
go klubu. Jednym z warunków 
jest używanie poprawnej pol-
szczyzny bez wulgaryzmów 
czy chamstwa. Mam nadzieję, 
że publikacja ukaże się jeszcze 
przed świętami – dodaje Piotr 
Szczepański.
Publikacja antologii jest moż-
liwa dzięki hojności spon-
sorów, a ich znalezienie nie 
było prostym zadaniem. Tym 
razem grosza nie poskąpili: 
Urząd Miejski w Gdańsku i 
McDonald’s.
Dodajmy, że klub był również 
organizatorem III konkursu 
poety „Strachy są wszędzie”. 
Jego laureatką została Domini-
ka Lewicka-Klucznik. 2. miej-
sce przypadło Monice Maciasz 

REKLAMA REKLAMA

Strachu nie bierze
się na zeszyt
dzień zaczynał od mocnej 
kawy, ruskiego papierosa i 
klina na dobry początek. 
potem już tylko prasówka 
ograniczona do jednostronnych 
komentarzy w internecie. 
utwierdzały go w przekonaniu, 
że jedyna słuszna, jego racja 
kiełkować będzie w następnych 
pokoleniach.

historia pokazuje, że okrutniej 
zabija sąsiad niż wróg w 
mundurze. w milionach 
skazanych na szybką lub 
męczeńską śmierć jest kilka 
milionów bijących się myśli. 
czy nie lepiej byłoby zachować 
się nieetycznie?

a może etyki nie ma, gdy 
szczęściem dziecka okazuje się 
zginąć razem z rodzicami 
bez przyszłych traum, medali 
dla sprawiedliwych. 
historia z ekranu lub książki 
najbardziej wstrząsa 
pokoleniem ofiar, rzadko kiedy 
oprawców.

krwawe lekcje toczą się 
kwadratami, zahaczając
o prywatne patriotyzmy, 
wielkie idee. a my tkwimy 
w nienawiści do tych, którzy 
głosowali nie tak. wierzą 
inaczej. kochają na opak.

i Ewie Krefft, a trzecie Natalii 
Parzych. Wyróżnieniem mu-
siała zaś zadowolić się Kamila 
Łyłka.
– W Trójmieście jest 

wiele miejsc przyjaznych poezji 
– gdyński dworzec, sopocki 
Dworek Sierakowskich czy So-
poteka. Praktycznie co dwa dni 
w różnych miejscach odbywają 

się wieczorki poetyckie. Jest 
to więc dowód, że polska po-
ezja ma się dobrze – podsu-
mowuje Piotr Szczepański.

(KL)
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  Listopadowe spotkanie poetów dotyczyło stosunków damsko-męskich 

Najlepszy muzyczny prezent w Trójmieście!
Doładuj kartę za minimum 25 złotych, a wybór koncertu pozostaw obdarowanemu.

Karta podarunkowa do nabycia w kasach PFB na Ołowiance. Regulamin karty na www.filharmonia.gda.pl.

Nie masz pomysłu na prezent? Spraw swoim bliskim…

UPOMINEK Z NUTĄ KULTURY!

DOMINIKA LEWICKA KLUCZNIK - 
I MIEJSCE
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„DO PRZERWY 0:1” NA ZAKOŃCZENIE ROKU

Rekordowa ilość Mikołajów 
zagrała na Traugutta
Po raz pierwszy w historii zagraliśmy wyjazdowy turniej. 
Skorzystaliśmy z zaproszenia Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Gdańsku oraz Rady Dzielnicy Aniołki, dzięki 
czemu mogliśmy zagrać na nowym boisku przy ulicy Traugutta, 
tuż za historyczną płytą dawnego stadionu Lechii Gdańsk.  
W mikołajkowym turnieju udział wzięło 60 drużyn, 421 
zawodników i zawodniczek, co jest naszym zimowym rekordem! 

Stadion na Traugutta jest miej-
scem szczególnym, przede 
wszystkim ze względu na spor-
towe wspomnienia. To właśnie 
tam biegały po murawie praw-
dziwe legendy Lechii: Roman 
Rogocz, Zdzisław Puszkarz czy 
Roman Korynt. W 1983 roku 
ze słynnym Juventusem Turyn, 
grali tam m.in. Lech Kulwicki, 
Andrzej Marchel, Jacek Grem-
bocki czy Jerzy Kruszczyński. 
Po stronie „Starej Damy” z kolei 
niemal same gwiazdy. Na Trau-
gutta w meczu z Lechią grali 
także Michel Platini i Zbigniew 
Boniek, a na ławce trener-
skiej zasiadał słynny Giovanni 
Trapattoni. 
– Mieliśmy okazję zagrać w 
magicznym miejscu, w którym 
narodziła się piękna historia 
Lechii. To był szczególny tur-
niej, taki mikołajkowy prezent 
dla organizatorów oraz uczest-
ników „Do przerwy 0:1”. Na-
wet pogoda nam dopisała, co 
nie zawsze zdarza się podczas 
grudniowych turniejów – mówi 
Andrzej Kowalczys, pomy-
słodawca „Do przerwy 0:1”. – 
Trochę zaskoczyła nas wysoka 
frekwencja, stąd musieliśmy 
podjąć decyzję, aby niektó-
re rozgrywki przeprowadzić w 
systemie pucharowym.
Uczestnicy turnieju w wolnej 
chwili mogli porozmawiać z 
dietetykiem, skorzystać z ana-
lizatora składu ciała, a co naj-
ważniejsze otrzymywali war-
tościowe porady i wskazówki 
żywieniowe. Oprócz tego każdy 
miał możliwość porozmawia-
nia z psychologiem, a pełnolet-
ni uczestnicy zawodów mogli 
także wypróbować alkogogle. 
Wszystko dzięki uprzejmości 
Gdańskiego Centrum Profilak-
tyki i Uzależnień.
Ważnym punktem turnieju było 
zbieranie podpisów pod ape-
lem w sprawie ratowania klubu 
„Gedania” w jego historycznej 
lokalizacji przy ulicy Tadeusza 
Kościuszki 49 we Wrzeszczu. 
Zebrano 320 podpisów, które 
zostaną przekazane władzom 
Gdańska. 
– Zdecydowana większość pod-
pisów należy do uczestników 
turnieju – głównie młodych lu-
dzi, dla których sport odgrywa 
ważną rolę w życiu. Ale żeby 
uprawiać sport, potrzebna jest 

odpowiednia infrastruktura i 
klub, który wyszkoli młodych 
sportowców. Tymczasem w 
Gdańsku decyduje się los bar-
dzo zasłużonego dla lokalnego 
sportu, wielosekcyjnego klubu 
Gedania, a ściślej mówiąc, los 
atrakcyjnych terenów należą-
cych do klubu. Nie mamy nic 
przeciwko deweloperom, ale 
nie chcielibyśmy, aby cokolwiek 
wybudowano na dawnej płycie 
boiska przy ulicy Kościuszki, 
bo to oznacza zniszczenie histo-
rii najstarszego polskiego klubu 
sportowego w Gdańsku – doda-
je Kowalczys.
W kategorii „Zespoły Dziew-
częce” wygrała drużyna APLG. 
Kolejne miejsca na podium zaj-
mowały drużyny GKS Żuko-
wo i Strażniczki Ławki. Pośród 
„Rodzin” najlepsza okazała się 
rodzina, która skryła się pod 
nazwą Iskra Rodzina. W kate-
gorii „Rocznik 2004 i Młodsi” 
zwyciężył Huragan z Sopo-
tu. 2. miejsce zajęła ekipa Play 
Hard z Zaspy. Wśród zespołów 
z „Rocznika 2001/2003” naj-
lepszy okazał się zespół Iskra 
Gdynia. Miejsce drugie zajęła 
drużyna Orlik Chełm, a 3. West 
Ham Stogi. Zwycięzcą z „Rocz-
nika 1998/2000” został zespół 
Łomza Team, który wyprze-
dził kolejno zespoły: Nazwa Nie 
Gra oraz Novo i Spółka. W tzw. 
kategorii „Open”, czyli rocznik 
1997 i starsi zwyciężyła ekipa 
Gdyńska Liga Minifutbolu II. 
Na 2. miejscu podium znalazła 
się drużyna Joga Bonito, a na 3. 
ekipa Golden Team. 
Nagrodę fair play otrzymali: 
Żubry Starogard Gdański, Play 
Hard, Joga Bonito oraz Maria 
Ostopinka z drużyny APLG. 
Nagroda ta przyznawana jest 

za wzorową postawę na boisku, 
a także poza nim. Cechuje ona 
prawdziwych sportowców.
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TRADYCYJNE TURNIEJE AD-REMU

Młodzi piłkarze grali w Oliwie
Tradycją stały się już turnie-
je halowej piłki nożnej, które 
przy różnych okazjach orga-
nizuje osiedlowy klub „Ad-
-Rem” z Oliwy. Tym razem 
miejscem rozgrywek była 
hala Akademii Wychowa-
nia Fizycznego i Sportu, a 
współorganizatorem imprezy 
– Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej.
– Turniej rozgrywany był w 
dwóch kategoriach wieko-
wych. Zwycięzcami grupy 
młodszej zostali piłkarze Ze-
społu Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 17. 
Oliwska ekipa zagrała w skła-
dzie: Kacper Skórski, Adam 
Marciniak, Jakub Płókarz, 
Marcel Malinowski, Szymon 
Wyczołek, Krystian Wą-
sikowski i Piotr Głowacki. 
Za najlepszych zawodników 
uznano Kacpra Skórskiego i 
Jakuba Płókarza – informuje 
nas Ryszard Riviera, kierow-
nik klubu „Ad-Rem”.
Dodajmy, że dodatkowo zor-
ganizowano konkurs rzutów 
karnych, w którym zwycię-
żyli Kacper Skórski i Piotr 
Głowacki.
W grupie starszej zwyciężyli 
gospodarze turnieju, a więc 
drużyna klubu Ad-Rem, która 
wygrała wszystkie spotkania. 

Barw oliwskiego klubu bro-
nili: Kamil Balecki (najlepszy 
obrońca, nagroda fair play), 
Samuel Rychlik, Igor Mar-
kowski, Adam Materny, Janusz 
Kiełbratowski, Bartek Dampc, 
Oliwer Hopper, Rafał Przy-
bytniak, Jakub Hazubski (naj-
lepszy bramkarz). Dodajmy, że 

AWANS AZS UG

Sukces piłkarek na hali

Gdańsk ma kolejnego ekstra-
ligowca w grach zespołowych. 
Ostatnio do najlepszych roz-
grywek w kraju dołączyły fut-
salistki AZS UG, dla których 
awans do najwyższej klasy jest 
historycznym sukcesem. 
– W Teresinie koło Warsza-
wy odbył się turniej bara-
żowy o awans do Ekstraligi 
Futsalu. Cztery zespoły wal-
czyły o dwa wolne miejsca w 
najwyższej klasie rozgryw-
kowej. Zawodniczki trenera 

Tomasza Aftańskiego w trzech 
meczach odniosły dwa zwycię-
stwa i doznały jednej porażki, 
co dało im awans do ekstraligi, 
do której dostały się również 
zawodniczki Unifreeze Górz-
no – informuje Monika Rogo, 
rzecznik prasowy Uniwersytetu 
Gdańskiego.
W zespole trenera Aftańskie-
go zagrały: Patrycja Błędzka, 
Malwina Ciesielska, Kata-
rzyna Janiec, Anna Kowa-
lewska, Patrycja Kucharczyk, 

Urszula Kwasigroch, Alek-
sandra Paruch, Izabela Paw-
łowska, Weronika Sikorska, 
Lidia Sowińska, Magdalena 
Szpera, Agnieszka Szultka, 
Natalia Urbanowicz, Iwona 
Wudarczyk. We wcześniej-
szych turniejach, w składzie 
AZS UG występowały rów-
nież: Martyna Zańko (obec-
nie kontuzjowana) i Dagmara 
Kozłowska. 

(GR)

  Pamiątkowe zdjęcie finalistów grupy starszej
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na 2. miejscu zawody ukończył 
team ZSAKiHU Oliwa, a na 3. 
GOKF Gdańskie Lwy.
– Korzystając z okazji, dziękuję 
rektorowi AWFiS za udostęp-
nienie hali, a władzom Ro-
botniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani” oraz 
Wydziałowi Promocji Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku za 
ufundowane nagród – dzięku-
je Ryszard Riviera. – Szcze-
gólnie dziękujemy zarządowi 
Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej za ufundowanie wy-
jątkowo atrakcyjnych nagród.

(GR)
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WYDARZENIA

3 - 23.12  Jarmark Bożonarodzeniowy
Targ Węglowy

4.12 Mikołaje na Motocyklach
12:30, meta: Stadion Energa Gdańsk

5.12 Gdańska Choinka i powitanie św. Mikołaja
17:00, Zielony Most, Krowi Most, Długi Targ

5 - 11.12 Actus Humanus
festiwal muzyki dawnej

18.12 Gdańska Wigilia
16:00, Długi Targ

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:  WWW.GDANSK.PL
/ GDANSK

MAGAZYN „HEROLD GDAŃSKI”
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