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FlashFlash

STR. 9

Jak za dawnych, dobrych lat
Jesienna edycja turnieju dzikich drużyn 
zgromadziła 54 drużyny, w których zagrało 
432 zawodników, m.in. z Gdańska, Gdyni, 
Gościcina, Mirocina, Pelplina i Warcza.

Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim  
w Gdańsku poinformowano o nowej inicjatywie. Jest 
to projekt dotyczący in vitro i skierowany będzie do 
mieszkańców Gdańska, którzy obecnie pozbawieni zostali 
możliwości dofinansowania zabiegu i posiadania dzieci. 

Dofinansowanie zabiegu to duża 
ulga dla par, bowiem procedura 
zapłodnienia pozaustrojowego 
kosztuje kilkanaście tysięcy złotych 
– podkreśla Paweł Adamowicz.

Lekkoatleci doczekali się stadionu 
Stadion przy al. Grunwaldzkiej przestał stra-
szyć. Pod koniec października zorganizowano 
festyn, podczas którego dokonano uroczystego 
otwarcia przebudowanego obiektu.

160 milionów za węzeł  
Pięć firm złożyło swoje oferty w drugim etapie 
przetargu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, dotyczącym opracowania dokumentacji 
dla rozbudowy węzła Szadółki.

Wiarygodny pośrednik nieruchomości  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” jest 
jedną z nielicznych na Pomorzu – jeśli nie 
jedyną – która zajęła się pośrednictwem 
sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym. 
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Miasto pomoże rodzinom  
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GDAŃSKI PROGRAM DOTYCZĄCY IN VITRO 
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OD DRUGIEJ STRONY

• 11 listopada (piątek), Agnes Obel, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 12 listopada (sobota), Kabaret Smile, godz. 
17.00 oraz 20.00, scena teatralna NOT  
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 12 listopada (sobota), Tides From Nebula, 
godz. 19.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 16 listopada (środa), konferencja 
„Morfologia sprzedaży”, godz. 9.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 19 listopada (sobota), Diverse Night Of 
The Jumps, godz. 18.00, Hala Ergo Arena

• 19 – 20 listopada (sobota – niedziela), Targi 
Gra i Zabawa, AmberExpo, ul. Żaglowa 11

• 20 listopada (niedziela), Zbigniew Wodecki 
z zespołem, godz. 19.00, klub Pokład  
w Gdyni, Skwer Tadeusza Kościuszki

• 21 listopada (poniedziałek), Czerwone 
Gitary, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 23 listopada (środa), Steve Harris British 
Lion, godz. 18.30, klub B90, ul. Doki 1

• 25 listopada (piątek), Polska Noc 
Kabaretowa, godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 2 grudnia (piątek), Luxtorpeda, godz. 
20.00, klub Parlament w Gdańsku,  
ul. św. Ducha 2

• 4 grudnia (niedziela), Uriah Heep,  
godz. 19.00, klub B90, ul. Doki 1

• 4 grudnia (niedziela), Coma, godz. 20.00, 
klub Parlament w Gdańsku, ul. św. Ducha 2 

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

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

• 26 – 30 grudnia, Metropolia jest okey

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

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

Nasze kalendariumANNA BURDÓWNA 

Niezwykły życiorys 
zwykłej nauczycielki
Dzisiejsza szkoła zmaga się z wieloma problemami. Prze ciągłe 
zmiany i reformy zapominają o najważniejszym czynniku, jakim 
jest człowiek. Ważny jest uczeń, ale również i nauczyciel. 

Nasza historia prezentuje na-
uczycielkę przez duże „N”. 
Warto czasami przypominać 
życiorysy ludzi, którzy swo-
im codziennym życiem, pra-
cą i nauką zasługują na miano 
wielkich bohaterów w trudnych 
czasach. Taką osobą była Anna 
Burdówna – nauczycielka z 
Ełganowa.
Urodziła się 5 lipca 1911 roku 
w Łodzi. W rodzinnym mie-
ście ukończyła Gimnazjum im. 
Szczanieckiej, potem Semina-
rium Nauczycielskie z wykła-
dowym językiem francuskim. 
Pierwszą posadę nauczycielki 
otrzymała w Szkole Powszech-
nej w Konstantynowie Łódz-
kim. W 1938 roku podjęła pra-
cę w Wolnym Mieście Gdań-
sku w Polskiej Macierzy Szkol-
nej, która prowadziła prywatne 
szkoły z polskim językiem wy-
kładowym. Pracę zaczęła naj-
pierw w Szymankowie, a po-
tem została kierowniczką szko-
ły w Ełganowie, gdzie podjęła 
się również pracy harcerskiej. 
Wakacje 1939 roku Anna Bur-
dówna spędziła na obozie har-
cerskim w Polsce. Po powro-
cie w sierpniu zastała sytuację 
bardzo napiętą: coraz więcej 
hitlerowskich flag, coraz wię-
cej nowych ludzi z III Rzeszy 
paradujących w mundurach SA 
i SS. 
1 września przed szkołą sta-
ły dwa ciężarowe samochody, 
na których siedzieli najbar-
dziej aktywni Polacy z Ełga-
nowa, Czerniewa, Postołowa. 
Wszystkich aresztantów prze-
wieziono do Pruszcza. Przesłu-
chiwanych Polaków bito przez 
wiele godzin, później zwolnio-
no wszystkie kobiety oprócz 
Anny Burdówny i Kunegundy 
Pawłowskiej. Niemcy zarzucali 

nauczycielkom wrogość wo-
bec Niemców, repolonizację 
dzieci niemieckich i pouczy-
li je, że wszystkie dzieci uro-
dzone w Wolnym Mieście są 
Niemcami. 4 września zostały 
przewiezione do więzienia na 
ulicę Kurkową w Gdańsku. W 
kwietniu zostały wywiezione 
do KL Ravensbruck. W książ-
ce Urszuli Wińskiej „Zwycię-
żyły wartości – Wspomnienia 
z Ravensbruck” autorka ze-
brała 158 pisemnych relacji 
byłych więźniarek tego obozu. 
Aż w 13 jest mowa o więźniar-
ce nr 3048 Annie Burdównie. 
Wszystkie dają jej wspaniałe 
świadectwo jako człowiekowi.
„Hanka Burdówna, nauczyciel-
ka z Gdańska, piękny charak-
ter, piękny człowiek. Miała w 
sobie tyle dobroci, wyrozumia-
łości dla ludzkich ułomności, 
że wydawało się to czasem nie-
realne... Jak bardzo tacy ludzie 
byli tam nam potrzebni...” – pi-
sała R. Skalska – nauczycielka.
Burdówna działała w tajnej, 
obozowej Drużynie Harcerek 
„Mury”. Pełniła tam funkcję 
podzastępowej zastępu Cegły. 
Podjęła się opieki nad chorymi 
więźniarkami, które nie mo-
gły uczestniczyć w ewakuacji. 
Dzięki niezłomnemu hartowi 
ducha i wierze w Boga prze-
trwała gehennę obozu. 
W sierpniu 1945 roku powró-
ciła do rodzinnej Łodzi, po-
dejmując się opieki nad swoimi 
rodzicami. Za niezłomną po-
stawę w czasie wojny otrzymała 
od władz oświatowych skrom-
ne mieszkanie. Podjęła pracę 
nauczyciela języka polskiego 
w łódzkich szkołach średnich. 
W 1976 roku przeszła na za-
służoną emeryturę. Od 1945 
roku aktywnie działała w ZHP. 

Była osobą wszechstronnie 
wykształconą, biegle władała 
pięcioma językami. Do koń-
ca istnienia Szkoły Podstawo-
wej w Ełganowie utrzymywa-
ła stały kontakt z jej uczniami 
i dyrekcją. Interesowała się 
wszystkim, co działo się w tej 
miejscowości. 
3 maja 2009 roku wzięła udział 
w uroczystości odsłonięcia 
pomnika w Ełganowie, po-
święconego pamięci polskich 
nauczycieli Gdańskiej Macie-
rzy Szkolnej zamordowanych 
przez hitlerowców. Było to w 
70. rocznicę nadania Polskiej 
Szkole w Ełganowie sztanda-
ru. Osobą, która spinała te uro-
czystości swoją obecnością była 
Anna Burdówna. Mając 98 lat, 
swoją postawą zaświadczała, 
że jej praca i trud na rzecz spo-
łeczności szkolnej przyniosły 
efekty w postaci nowych poko-
leń polskich uczniów. W 2006 
roku otrzymała tytuł Honoro-
wego Obywatela Gminy Trąbki 
Wielkie. Została też uhonoro-
wana Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski „za 
wybitne zasługi dla niepodle-
głości Rzeczypospolitej Pol-
skiej, za bohaterską postawę w 
walce o zachowanie tożsamości 
narodowej, za działalność na 
rzecz kształtowania moralności 
i patriotycznej postawy polskiej 
młodzieży”. Zmarła 1 listopa-
da 2010 roku. W 2011 r. łódz-
kie harcerki spod znaku ZHR 
podjęły starania, aby patron-
ką ich drużyny została Anna 
Burdówna. 

Tomasz Jagielski



LISTOPAD 2016 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 3WYDARZENIA/REKLAMA

DOKUMENTACJA DO KOŃCA 2017

160 milionów za 
węzeł Szadółki
Jak informuje Michał Pio-
trowski z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku pięć firm złożyło 
swoje oferty w drugim etapie 
przetargu Dyrekcji Rozbudo-
wy Miasta Gdańska, doty-
czącym opracowania doku-
mentacji projektowej dla roz-
budowy węzła Szadółki. 
– Projekt dokumentacji dla 
przyszłego węzła powinien 
uwzględniać zwiększenie 
przepustowości układu dro-
gowego, podniesienie pozio-
mu swobody ruchu, poprawę 
bezpieczeństwa i płynności 
ruchu i poprawę komfor-
tu jazdy w tym rejonie. Do-
kumentacja powinna zostać 
wykonana do końca grudnia 
2017 roku – dodaje Michał 
Piotrowski. – Sama przebu-
dowa kosztować ma – według 
wstępnych szacunków – ok. 

  Przebudowa węzła w Szadółkach kosztować ma 
 160 milionów złotych 

160 mln zł. 
Drogowe zadanie w całości 
sfinansowane ma być ze środ-
ków miejskich.
– Mamy jednak nadzieję, że 
sprzymierzeńców w finanso-
waniu inwestycji znajdziemy 
wśród firm zlokalizowanych 
na Szadółkach – mówi Mi-
chał Piotrowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
oferty złożyło pięć firm. 
Najtańsza opiewa na kwotę 
nieco ponad 2 mln zł, a naj-
droższa na ponad 4 mln zł. 
Teraz urzędnicy zajmują się 
weryfikacją ofert pod kątem 
formalno-prawnym.
Dodajmy, że w ciągu trój-
miejskiej obwodnicy jeszcze 
tylko węzeł w Kowalach jest 
niedokończony. 

(GR)

DO ROZDANIA 17 MILIONÓW

Wsparcie małych firm z Pomorza
– Pomorski Fundusz Roz-
woju – spółka samorządu 
województwa pomorskiego 
– podpisała dwie umowy z 
pośrednikami finansowymi: 
Pomorskim Regionalnym 
Funduszem Poręczeń Kre-
dytowych w Gdańsku oraz 
Stowarzyszeniem „Centrum 
Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka” z Pasłęka, na łącz-
ną kwotę wsparcia 17,2 mln 
zł – informuje Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.

Dzięki podpisanym umowom 
powstaną i będą rozwijać się 
mikro i małe przedsiębior-
stwa w naszym województwie. 
Przewiduje się, że dzięki temu 
nastąpi wzrost: konkurencyj-
ności tych firm, ich skłonności 
do inwestycji i wprowadzania 
innowacji.
– Zostaną także utworzone 
nowe miejsca pracy oraz na-
stąpi rozwój samozatrudnie-
nia – szczególnie wśród osób 
bezrobotnych i absolwentów 
– a tym samym zmniejszenie 
poziomu bezrobocia – dodaje 

Eurokonto Intro, karta wielowalutowa, aplikacja Pekao24 na tablety i aplikacja PeoPay są usługami Banku Pekao S.A.
Pełne informacje o Eurokoncie i dodatkowych usługach, a także Warunki Ubezpieczenia określające zakres ubezpieczenia, 
limity kwotowe oraz wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, są dostępne w oddziałach Banku Pekao S.A. oraz na 
www.pekao.com.pl i pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora).
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do 
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i 
kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Zapraszamy do oddziałów w Gdańsku:
ul. Garncarska 23, ul. Kołobrzeska 43, ul. Ogarna 116 i ul. Grunwaldzka 92/98, 

Małgorzata Pisarewicz.
Podstawowym celem umowy 
jest zwiększenie dostępności 
kapitału dla mikro
i małych przedsiębiorstw z wo-
jewództwa pomorskiego, które 
mają trudności w pozyskaniu 
zewnętrznego finansowania 
na rozpoczęcie i rozwój swo-
jej działalności ze źródeł ko-
mercyjnych z powodu niedys-
ponowania wystarczającymi 
zabezpieczeniami.
– Realizacja umowy przyczyni 
się do zwiększenia efektyw-
ności i dostępności systemu 

poręczeń kredytów/pożyczek 
w województwie pomorskim, 
w tym na terenach o niższej 
aktywności gospodarczej i 
słabych strukturalnie. Dzięki 
realizacji umowy fundusz za-
mierza ułatwić dostęp do ka-
pitału, co najmniej 60 mikro i 
małym przedsiębiorcom, po-
przez udzielenie im wsparcia 
w postaci poręczeń do łącznej 
wartości blisko 20 mln zł – 
szacuje rzecznik urzędu.

(GR)

NOWY BASEN NA STOGACH

Przetarg już ogłoszono
Być może jeszcze w grudniu 
podpisana będzie umowa z 
firmą, która wygra przetarg 
na budowę basenu przy Szko-
le Podstawowej nr 11 przy 
ulicy Stryjewskiego. Według 
harmonogramu, obiekt po-
winien zostać ukończony do 
końca przyszłego roku.
– Nowy basen będzie słu-
żył nie tylko uczniom szko-
ły podstawowej, ale również 
będzie pełnił funkcję obiek-
tu ogólnodostępnego – mówi 
Michał Piotrowski z Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku, 
który dodaje, że projekt bu-
dowlany basenu sporządzony 
został na podstawie projektu 
krytej pływalni zrealizowa-
nej już przy ul. Azaliowej w 
Kokoszkach. W ramach in-
westycji planuje się budowę 
budynku basenu jako odręb-
nego obiektu połączonego 
łącznikiem z istniejącym, za-
chodnim skrzydłem szkoły. 

Dodajmy, że bryła basenu po-
dzielona została na dwa po-
ziomy. Niższy stanowić bę-
dzie kondygnacja techniczna 
podbasenia z wydzielonym 
wejściem głównym, a poziom 
wyższy zawierać będzie kon-
dygnację hali basenowej z 
zapleczem szatniowym. Re-
alizacja inwestycji obejmować 
będzie również zagospodaro-
wanie terenu, w tym parkingi 
i dojścia. 
– W budynku znajdować się 
będzie hala basenowa z ba-
senem o długości 25 metrów 
oraz brodzikiem dla niepły-
wających z atrakcjami wod-
nymi i jacuzzi. Zaplanowano 
także zespół szatniowo-sa-
nitarny, strefę wejściową z 
szatnią i kasą oraz pomiesz-
czenia higieniczno-sanitarne, 
gospodarcze, magazynowe, 
techniczne, socjalne, biurowe 
– dodaje Michał Piotrowski.

(GR)

REKLAMA
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MIMO METRYKI, W SERCU CIĄGLE MAJ

Sopockie Targi Seniora pełne tańca 
i uśmiechu
Mnóstwo atrakcji i pełni wigoru, uśmiechnięci seniorzy – tak można podsumować siódmą edycję Sopockich Targów Seniora. 

– Seniorzy po raz kolejny udo-
wodnili, że nie jest ważna me-
tryka, kiedy w sercu ciągle maj, 
że chcą się rozwijać, żyć zdrowo 
i aktywnie. Ich liczny udział w 
warsztatach ruchowych i arty-
stycznych potwierdza, że nigdy 
nie jest za późno, aby realizo-
wać swoje marzenia i odkrywać 
nowe pasje – mówi Agnieszka 
Niedałtowska, koordynator 7. 
Sopockich Targów Seniora. – 
Ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczestników targów cie-
szyły się warsztaty tańca coun-
try i orientalnego, gimnastyka, 
tai-chi, a także nauka samo-
obrony. Również zajęcia arty-
styczne zgromadziły liczną gru-
pę osób, które chciały nauczyć 
się ciekawego układania kom-
pozycji kwiatowych w pudełku, 
tworzenia oryginalnej biżuterii 
czy ozdabiania przedmiotów 
metodą decoupage.
Tłumy na warsztatach diete-
tycznych oraz do salonu kosme-
tycznego oferującego makijaż i 
manicure pokazują, że współ-
cześni seniorzy coraz bardziej 
zwracają uwagę na to, jak się od-
żywiają, a także dbają o wygląd 
i urodę. Nie straszne im również 
nowe technologie i chętnie uczą 
się obsługi laptopów, tabletów 
czy smartfonów, co udowodnili 
podczas warsztatów na targach 
seniora. 
Osoby odwiedzające targi 
mogły również skorzystać z 

licznych badań profilaktycz-
nych oraz zapoznać się z ofer-
tą firm, instytucji i organizacji 
adresowaną do osób starszych, 
odpowiednią do ich potrzeb i 
możliwości. 
– Seniorzy są grupą zróżnico-
waną, dlatego na targach pre-
zentowane były zarówno oferty 
dla tych aktywnych, jak rów-
nież dla osób niesamodziel-
nych, wymagających wsparcia 
– mówi Anna Jarosz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie – pomy-
słodawczyni i współorganizator 
targów. – W tym roku, wśród 
osób odwiedzających targi pro-
mowaliśmy ideę „Pudełka ży-
cia”. To niewielkie opakowanie, 
które zazwyczaj przechowuje się 
w lodówce, opatrzone specjalną 
naklejką, z kartą w środku, za-
wierającą informacje ważne dla 
sprawnego przeprowadzenia 
akcji ratunkowej: o schorze-
niach, uczuleniach czy zażywa-
nych lekach, a także kontakt do 
najbliższej rodziny – to szcze-
gólnie ważne w przypadku osób 
niesamodzielnych lub mieszka-
jących samotnie.
Podczas targów nie zabrakło 
również atrakcji kulturalnych i 
rozrywkowych. Seniorzy gorą-
co oklaskiwali pokazy różnych 
tańców, gimnastyki czy występ 
kabaretu Senior-i-Ta. Gracją, 
zwinnością i pięknymi strojami 
zachwyciły młode gimnastyczki 

ze Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego z Gdyni. Nawet najstar-
szych porwał do tańca instruk-
tor z klubu tańca. Do konkursu 
„Kapelusze Pełne Słońca”, se-
niorzy przygotowali wspania-
le przyozdobione kapelusze i z 
ogromnym wdziękiem prezen-
towali je na scenie. Jedynym ro-
dzynkiem wśród kilkunastu pań 
był pan Jan, który przygotował 
dwie stylizacje z kapeluszami. 
Pierwszą nagrodę otrzymały 
ex aequo pani Renata oraz pani 
Janina – 93-letnia sopocianka, 
która zachwyciła poczuciem 
humoru i pięknym uśmiechem.
Tegoroczną edycję targów za-
kończył występ grupy Arty-
stycznej Retro Voice, który za-
prosił uczestników targów w 
muzyczną podróż w lata 60. i 
70. oraz do wspólnej zabawy 
tanecznej.
– Czujemy się, jakbyśmy znowu 
mieli 20 lat – podsumowali po-
tańcówkę państwo Anna i Zbi-
gniew. – To świetny pomysł. Se-
niorzy chcą się bawić, korzystać 
z życia, tańczyć i śpiewać. War-
to było tu przyjść, wiele się do-
wiedzieliśmy na różne tematy, 
m.in. od policji, w jaki sposób 
uchronić się przed oszustwami 
„na wnuczka”. Wzięliśmy udział 
w treningu pamięci i warszta-
tach z panią ogrodniczką. Oby 
więcej takich przedsięwzięć.

(AN)

   Na targi do Sopotu jak zwykle ściągnęli seniorzy z całego Pomorza
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KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Upiększają sopockie ulice
Za oknem panuje jesienna sza-
ruga, ale my na chwilę jeszcze 
powrócimy do wiosenno-let-
nich ukwieconych ogródków i 
balkonów, zdobiących sopoc-
kie ulice.
Właściciele najpiękniejszych 
sopockich posesji zostali uho-
norowani podczas specjalnej 
uroczystości, która odbyła się w 
ostatnich dniach października.
– W programie uroczystości 
znalazł się także kameralny 
koncert muzyczny w wyko-
naniu Sopockiej Orkiestry 
Promenadowej i odbyło się 
wręczenie nagród wszystkim 

uczestnikom tegorocznej edycji 
Konkursu na Najładniejszą Po-
sesję w Sopocie. Komisja kon-
kursowa miała nie lada zadanie, 
bo do tegorocznej edycji zgłosiło 
się aż 170 uczestników – infor-
muje nas Anna Dyksińska z so-
pockiego magistratu.
Nagrody – jak zwykle – zostały 
wręczone w trzech kategoriach: 
posesje indywidualne, posesje 
instytucji (wspólnot), balkony.
Podczas wręczania nagród Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu 
przyznał, że to właśnie dzięki 
uczestnikom konkursu nasze 
miasto wygląda przepięknie, 

wzbudza zachwyt i zazdrość 
wśród turystów, kuracjuszy i 
gości. 
– Nie byłoby tego, gdyby nie 
zaangażowanie sopocian, wy-
czucie piękna i estetyki. To, 
co piękne, bywa zaraźliwe, bo 
jak jeden balkon czy posesja 
toną w kwiatach i roślinach, 
naturalne jest, że w kolejnym 
roku również sąsiednie posesje 
pięknieją. Ponad 370 odnowio-
nych elewacji, kolorowe ogrody 
i balkony, zielone klomby, taki 
jest nasz Sopot – dodał Jacek 
Karnowski.

(GR)

  Jury zdecydowało się przyznać pierwszą nagrodę za balkon przy ulicy Sobieskiego
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ZAGŁODZONE ZWIERZAKI

Pomóżmy psiakom
Pod koniec października 
funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Sopocie wraz z pra-
cownikiem sopockiego schro-
niska odebrali dwa zaniedba-
ne, wychudzone i wygłodnia-
le psiaki.
Jak informują sopoccy muni-
cypalni, zwierzaki od dłuż-
szego czasu przebywały w 
trudnych warunkach. Czwo-
ronogi były zagłodzone, wy-
straszone i agresywne. Wa-
runki, w jakich funkcjonariu-
sze znaleźli psy, zagrażały ich 
życiu i zdrowiu.
Stan pomieszczenia wskazy-
wał, że od bardzo długiego 
czasu nie było ono sprzątane, 
a psy nie były wyprowadza-
ne. Właścicielka czworono-
gów, nie potrafiła wytłuma-
czyć stanu zdrowia swoich 
psów, tłumacząc, że mają 
anemię. Poinformowano ko-
bietę, że w takich warunkach 
nie może ich przetrzymywać. 

Zwierzaki zostały przewiezio-
ne do schroniska w Sopocie.
– Zwracamy się do wszystkich 
ludzi o dobrych sercach i ko-
chających zwierzęta o pomoc 
dla tych psiaków. Straż Miej-
ska organizuje zbiórkę żyw-
ności – karmy suchej i mokrej 
dla psów ze schroniska w So-
pocie. Punkty zbiórki to Dy-
żurka Straży Miejskiej w Urzę-
dzie Miasta i komenda Straży 

Miejskiej przy ul. Armii Kra-
jowej 105. Zbiórka może być 
prowadzona w godz. 8.00 
– 14.30. Liczy się każda po-
moc!!! Wspólnie możemy po-
móc nie tylko tym dwóm pie-
skom, ale także innym. Nie 
bądźmy obojętni – apeluje 
Straż Miejska.

(GR)

  Zaniedbany pies trafił do schroniska
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STANISŁAW PRUS ODCHODZI NA EMERYTURĘ

Remonty w PSM „Przymorze”  
są już prawie zakończone
Do końca tego roku pozostało już tylko siedem tygodni. Możemy zatem podjąć się podsumowania tegorocznych prac 
remontowych, które zaplanowano na terenie wszystkich czterech osiedli Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.

Jak powiedzieli nam kierownicy 
wszystkich czterech administra-
cji, nigdzie nie będzie problemu 
z wykonaniem planu remonto-
wego. Tylko kilka prac zostało 
przesuniętych na rok przyszły.
Tak było chociażby z organi-
zacją miejsc postojowych przed 
pawilonem „Daniela” przy ulicy 
Piastowskiej.
– Pojawiły się pewne problemy 
na etapie projektu moderniza-
cji miejsc postojowych i dojaz-
du przy Piastowskiej 98.Chodzi  
o to, że z naszą inwestycją koli-
dują znajdujące się pod ziemią 
instalacje. Nie wszystko udało się 
przygotować na czas, dlatego te 
prace przełożono na rok przyszły 
– mówi nam Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymorze”. 
– Jeszcze w tym w roku wymie-
nione będą okna na klatkach 
schodowych przy Piastowskiej 
104 oraz wymieniona instalacja 
wodociągowa w budynku przy 
ulicy Piastowskiej 106, gdzie 
montowane będą przy okazji wo-
domierze z odczytem radiowym. 
Należy również powiedzieć, że 
na początku listopada została 
oddana do użytku winda, dzięki 
której można wjechać na piętro 
do siedziby administracji spół-
dzielni, ale również do sąsiadują-
cych punktów usługowych. 
– Z przyczyn niezależnych od 
spółdzielni winda została odda-
na do eksploatacji z małym pośli-
zgiem i dlatego też przepraszam 
naszych mieszkańców, że stało 
się to tak późno. Mam jednak 
nadzieję, że mieszkańcy będą za-
dowoleni z tej inwestycji – dodaje 

Włodzimierz Byczkowski.
Dodajmy jeszcze tylko, że  
z windy będzie można korzystać 
od poniedziałku do piątku godz. 
6.00 a 20.00. Na noc będzie 
zamykana.
Poza tym w tym roku wy-
mieniano stolarkę okienną na 
klatkach schodowych w bu-
dynku przy ul. Piastowskiej 94  
i 104 oraz Dąbrowszczaków 6, 
Chłopskiej 38, 40 i 42. Instala-
cja wodociągowa wymieniana 
była też przy Piastowskiej  94  
i 96 oraz Chłopskiej 34c. Warto 
też wspomnieć o montażu no-
wego ogrodzenia wokół klubu 
„Piastuś”.

Ostatnie prace remontowe pro-
wadzone są również na terenie 
Administracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”.
– Moim zdaniem najważniej-
szym zadaniem jest wymiana 
instalacji wodociągowych. Te 
prace kończymy w budynkach 
niskich. Natomiast w falowcu 
na nowe instalacje wodociągowe 
czekają mieszkańcy sześciu kla-
tek – mówi Andrzej Narkiewicz, 
kierownik Administracji Osie-
dla nr 4 PSM „Przymorze”. 
Wymieniano wewnętrzne linie 
zasilania, włącznie z wyprowa-
dzeniem liczników elektrycz-
nych z mieszkań na klatki scho-
dowe. Pojawiło się również nowe 
oświetlenie ledowe galerii oraz 
klatek schodowych. Dzięki temu 
rozwiązaniu z czasem pojawią 
się oszczędności w zużyciu ener-
gii elektrycznej.
– W budynkach niskich zamon-
towane są również czujki ruchu, 

co także daje pewne oszczędno-
ści. Podobnego rozwiązania nie 
możemy jednak zastosować w 
falowcu, ponieważ w tym przy-
padku przepisy mówią, że klatka 
schodowa musi być oświetlona 
cały czas – tłumaczy Andrzej 
Narkiewicz.
Wspomniany falowiec przy 
Obrońców Wybrzeża to przy-
słowiowa studnia bez dna, gdzie 
nieustannie muszą być prowa-
dzone jakieś prace remontowe. 
W tym roku – aby zapewnić 
przechodniom i mieszkańcom 
bezpieczeństwo – dokończono 
wymianę skorodowanej już ba-
lustrady na dachu budynku. Wy-
konano także zadaszenia balko-
nów 10. piętra oraz wymieniono 
pasy nadrynnowe. 
– Lista wykonanych prac jest 
długa i trudno byłoby wymie-
niać wszystkie wykonane zada-
nia. Jedno wprowadzone przez 
nas rozwiązanie cieszy się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Chodzi o ro-
werownie, które utworzyliśmy  
w dawnych komorach zsypo-
wych na parterach. W tej chwili 
funkcjonują cztery takie miejsca, 
ale zainteresowanie mieszkań-
ców jest tak duże, że w przy-
szłym roku będziemy urucha-
miać kolejne rowerownie. Co 
więcej w każdym pomieszcze-
niu przygotowaliśmy po 15 sta-
nowisk, a często stoi tam nawet 
dwa razy więcej rowerów – mówi 
nam kierownik Narkiewicz. 

Uwzględniając potrzeby remon-
towe, wynikające z przeglądów 
stanu technicznego budynków 
i ich otoczenia, kierownictwo 
Administracji Osiedla nr 1 przy 
współpracy z Komisją Tech-
niczną Rady Osiedla sporządzi-
ło plan niezbędnych remontów, 
które w ramach posiadanych 
środków finansowych należało 
wykonać w 2016 roku. Po jego 
zatwierdzeniu przez Radę Osie-
dla i Radę Nadzorczą, wybrani 
w drodze przetargu wykonawcy 
przystąpili już w marcu do reali-
zacji zadań.
– Dokonano remontu chodni-
ków przy falowcach, aby po-
prawić estetykę osiedla. Przy 
budynku przy al. Rzeczypospo-
litej 11 wykonano drogę pożaro-
wą wraz z nowym chodnikiem  
i miejscami postojowymi, która 
umożliwia lepszą komunikację 
drogową dla mieszkańców i służb 
ratowniczych. Droga pożarowa, 
jak również chodnik i miejsca 
postojowe, zostały wykonane z 

kostki brukowej. Remont kla-
tek schodowych w budynkach 
mieszkalnych rozpoczynany jest 
od wymiany wszelkich instalacji 
mediów oraz stolarki okiennej, 
aby potem zakończyć malowa-
niem klatki schodowej wraz z 
cekolowaniem. Wymieniana 
jest instalacja elektryczna wraz  
z instalacją WLZ, oświetleniem 
klatki schodowej na ledowe, uru-
chamiane czujnikiem ruchu w 
celu zmniejszenia kosztów zuży-
cia energii elektrycznej. Dodat-
kowo zainwestowaliśmy w insta-
lację siłową, aby zapewnić loka-
torom możliwość podłączenia w 
swoich mieszkaniach kuchenki 
indukcyjnej zamiast kuchen-
ki gazowej oraz podgrzewaczy 
elektrycznych wody – informuje 
Arkadiusz Kaczmarek, zastęp-
ca kierownika ds. technicznych 
Administracji Osiedla nr 1.
Wymianie podlega też insta-
lacja zimnej i ciepłej wody oraz 
cyrkulacji, która ze względu 
na długi czas eksploatacji jest 
mocno zużyta. Instalacja gazo-
wa wymieniana jest ze skręca-
nej na spawaną, aby zapewnić 
bezpieczeństwo przed ulatnia-
niem się gazu. Stolarka okienna 
wymieniana jest z drewnianej 
na PCV wraz z nawiewnikami  
w celu zapewnienia izolacji ter-
micznej i odpowiedniej cyrku-
lacji powietrza wewnątrz klatki 
schodowej. 
– Wraz z pracami w klatkach 
schodowych, przeprowadzany 
jest też remont piwnicy, który 
obejmuje wymianę oświetlenia 
na oświetlenie LED uruchamia-
ne czujnikiem ruchu, malowa-
nie korytarzy piwnicznych oraz 
wymianę drzwi wejściowych z 
drewnianych na metalowe – do-
daje Arkadiusz Kaczmarek.

W tym roku wymieniono drzwi 
wejściowe na galerie we wszyst-
kich falowcach (ul. Kołobrzeska 
42, al. Rzeczypospolitej 1 i al. 
Rzeczypospolitej 7). 
– W przyszłym roku zakoń-
czymy wymianę instalacji wo-
dociągowej w budynku przy al. 
Rzeczypospolitej 7. Podobne 
prace będziemy realizować w 
budynkach czteropiętrowych, 
zaczynając od budynku przy ul. 
Kołobrzeskiej 44 – mówi Arka-
diusz Kaczmarek. – W listopa-
dzie zakończone zostaną prace 
związane z dociepleniem górne-
go pasa na 10. piętrze oraz mon-
tażem zadaszenia balkonów przy  
ul. Kołobrzeskiej 42. 
Dodajmy jeszcze, że w tym 
roku również siedziba Klubu 
Osiedlowego „Maciuś I” zyska-
ła nową kolorystykę elewacji,  
a dodatkowo wykonano do-
cieplenia ścian zewnętrznych  
i montaż krat na oknach znajdu-
jących się na parterze.
– Korzystając z okazji, chciał-
bym oficjalnie poinformować 
o moim przejściu na zasłużoną 
emeryturę. Na łamach „Pano-
ramy” dziękuję moim współpra-
cownikom oraz przedstawicie-
lom organów samorządowych  
i mieszkańcom naszej spółdziel-
ni za długoletnią współpracę – 
dziękuje Stanisław Prus, który z 
końcem października przeszedł 
na zasłużoną emeryturę.

Wszystkie najważniejsze pra-
ce remontowe zaplanowane do 
realizacji w tym roku udało się 
już wykonać na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.
- Na plan pierwszy wysuwa się 
wymiana instalacji wodocią-
gowej w budynkach przy ul. 

Chłopskiej 20, Jagiellońskiej 40 
oraz Jagiellońskiej 10 K. W fa-
lowcu w klatkach Jagiellońska 
10 C,D,E,F wykonano malowa-
nie elewacji z naprawą balkonów 
- mówi nam Emir Muchla, za-
stępca kierownika ds. technicz-
nych Administracji Osiedla Nr 
3.
W tym roku zmodernizowano 
również deptak przy siedzibie 
administracji. 
– Remont tego miejsca wyko-
nany został na prośbę naszych 
mieszkańców, którzy wniosko-
wali o to na Grupach Członkow-
skich. Wyremontowany został 
deptak, a przy okazji zainwesto-
waliśmy w nowe klomby i nasa-
dzenia. Jest to bardzo uczęszcza-
ne miejsce naszego osiedla, dla-
tego poprawa jego estetyki była 
wskazana – dodaje Mirosław 
Emir Muchla. 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3 
cieszy się z jeszcze jednej, istot-
nej inwestycji, którą udało się 
zrealizować w iście ekspreso-
wym tempie. Mowa o budo-
wie kilkunastu altan śmietni-
kowych, które wybudowano  
w ciągu dwóch miesięcy.
– Był to duży wysiłek organiza-
cyjny, ale udało się postawić 11 
wolnostojących altan śmietni-
kowych przed falowcem przy ul. 
Jagiellońskiej 10. Korzystając z 
okazji, muszę pochwalić miesz-
kańców, którzy od momentu 
wprowadzenia segregacji od-
padów są bardzo zdyscyplino-
wani i przestrzegają nowej za-
sady. Dzięki temu mieszkańcy 
tego budynku będą teraz płacić 
mniejsze stawki za wywóz nie-
czystości – dodaje Stanisław 
Kołaciński.

Krzysztof Lubański

   Przy Szkole Podstawowej nr 79 kosztem spółdzielni powstał dodatkowy parking

   Winda przy siedzibie Administracji Osiedla nr 2 już działa
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ROZMOWA Z MARIĄ CIEPŁUCHA 

Najważniejsze to słuchać 
mieszkańców
W czerwcu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” wybrano nową radę nadzorczą. Jej przewodniczącą została Maria 
Ciepłucha, która po kilkuletniej przerwie ponownie działa w strukturach samorządowych spółdzielni.

- Od jak dawna jest Pani zwią-
zana ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Południe”?
- 16 lat temu postanowiłam za-
mieszkać na osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”. Zde-
cydowało o tym kilka aspektów. 
Osiedle zlokalizowane jest niemal 
w centrum Gdańska, a mimo to 
jest tu cicho i spokojnie – tak jak-
byśmy mieszkali na jego obrze-
żach. Poza tym na uwagę zwra-
cało bardzo ciekawe zagospoda-
rowanie terenu. Patrząc wtedy na 
trójmiejski rynek nieruchomości 
oferta Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” najbardziej odpowia-
dała moim oczekiwaniom. Jestem 
osobą starszą, dlatego liczy się dla 
mnie bliskość przychodni, apteki, 
sklepów, poczty, czy kościoła, ale 
też dobra komunikacja z innymi 
dzielnicami Gdańska. 
W radzie nadzorczej – jako zwy-
kły członek – pracowałam już 
wcześniej. Ustawa o spółdziel-
niach mieszkaniowych mówi 
jednak, że w radzie nadzorczej 
spółdzielni można zasiadać tylko 
przez dwie kadencje. Zgodnie z 
przepisami przez trzy ostatnie 
lata miałem przerwę, a w tym 
roku postanowiłam ponownie 
starać się o mandat członka  rady. 
Zdecydowałam się na pracę w ra-
dzie nadzorczej, ponieważ chcę 
jeszcze czuć się potrzebna i po-
święcać część swojego wolnego 
czasu dla spółdzielni, w której 
mieszkam.
- W radzie zasiada siedem 
osób. Liczyła Pani na to, że po-
zostali wybiorą właśnie Panią 
na przewodniczącą?
- Jestem osobą pracowitą i am-
bitną, ale z drugiej strony mia-
łam obawy, że być może sobie 
nie poradzę z obowiązkami. 
Jednak zdobyte wcześniej do-
świadczenie, ale też znajomość 
pracy zarządu spółdzielni spo-
wodowały, że pełnienie funkcji 
przewodniczącej rady nadzorczej 
nie okazało się aż tak trudnym 
wyzwaniem. Warto przy okazji 
powiedzieć, że w radzie zasiadają 
osoby z różnym wykształceniem, 
co pozwala sprawnie poruszać się 
w wielu tematach. 
- Wspomniała Pani o zarzą-
dzie. Jak zatem układa się jego 
współpraca z radą nadzorczą?
- Wiele lat temu wypracowany 
został bardzo dobry system naszej 
współpracy. Raz na kwartał za-
rząd przedstawia radzie raport ze 
swojej działalności. Dzięki temu 
na bieżąco możemy stan realizacji 
zadań i finansów spółdzielni oraz 
wyjaśniać wszystkie wątpliwości, 
których jest niewiele. Dlatego 
też mogę powiedzieć, że nasza 

NAJNIŻSZA PROWIZJA W TRÓJMIEŚCIE 

Wiarygodny pośrednik nieruchomości 
Pośrednictwem nieruchomo-
ści Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Południe” zajmuje się od 
początku maja – budownic-
twem mieszkaniowym nie-
przerwanie od ponad 20 lat.
– Aktualnie tworzymy bazę 
mieszkań do sprzedaży i kup-
na. Do tej pory nigdzie nie 
reklamowaliśmy swojej no-
wej działalności, a mimo to, 
zaledwie w ciągu krótkiego 
okresu czasu, zgłosiło się do 
nas kilkanaście osób zain-
teresowanych naszą ofertą. 
Pierwsze umowy z klientami 
są podpisane – mówi „Pano-
ramie” Danuta Komorowska, 
kierownik Działu Członkow-
skiego Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”. – Czeka-
my na ich finalizowanie.
Pracownicy spółdzielni zaj-
mują się przede wszystkim 
sprzedażą i kupnem, ale tak-
że zamianą mieszkań. Je-
żeli wzrośnie zainteresowa-
nie ofertą, to zakres usług  
wzrośnie o inne nierucho-
mości (domy, działki, lokale 
użytkowe). 
– Na trójmiejskim rynku nie-
ruchomości nasza oferta jest 
bardzo konkurencyjna, po-
nieważ nasza prowizja wynosi 
tylko 1 procent od wartości 
przedmiotu sprzedaży, a w 

  SM „Południe” zajmuje się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym
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przypadku zamiany – 0,5 pro-
cent wartości lokali. Naszym 
klientom zapewniamy zała-
twienie wszystkich formalno-
ści urzędowych oraz przygo-
towanie i zebranie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do 
zawarcia aktu notarialnego. 
Tak jak zawodowi pośredni-
cy, prezentujemy mieszkania 
na stronie internetowej spół-
dzielni www.smpoludnie.pl i 
rozwiązujemy wszelkie proble-
my dotyczące sprzedawanego 

mieszkania. Na razie zaczy-
namy od własnego podwórka, 
a więc Oruni Górnej. Myślę, 
że z czasem w swojej ofer-
cie posiadać będziemy nieru-
chomości z całego Gdańska i 
Trójmiasta – zapewnia Danuta 
Komorowska.
Przygotowana przez spół-
dzielnię oferta to głównie 
wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, którzy 
zamierzają poprawić warun-
ki mieszkaniowe za niewielką 

opłatą przez wiarygodnego 
pośrednika.
Osoby, które chciałyby kupić, 
sprzedać lub zamienić miesz-
kanie, kontaktować mogą się 
ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Południe” (ul. Strzel-
ców Karpackich 2, tel. 508 
462 257 lub 58 670 42 36). 
Na wszelkie pytania odpo-
wiedzą pracownicy działu 
członkowskiego.

(lubek)

współpraca jest bardzo dobra. Pi-
semna forma przekazu dyscypli-
nuje zarząd a nam daje możliwość 
porównania danych z poprzedni-
mi okresami sprawozdawczymi. 
We współpracy z zarządem two-
rzymy „wewnątrz spółdzielcze” 
prawo, swego rodzaju fundament 
praw i obowiązków członków 
spółdzielni i pracowników, któ-
ry kształtuje funkcjonowanie 
spółdzielni  i kontrolujemy ich 
przestrzeganie. 
- Jakie zadania mają 
realizować członkowie rady 
nadzorczej?
- Nasze zadania i obowiązki do-
kładnie są spisane w statucie 
spółdzielni. Uważam jednak, że 
najważniejszym jest słuchać na-
szych mieszkańców, którzy mają  
swoje sprecyzowane oczekiwa-
nia. Drugim ważnym zadaniem 
jest kontrola poczynań zarządu, 
ale w taki sposób, aby nie ogra-
niczać mu swobody wyboru, po-
nieważ członkowie zarządu mają 
zwykle większą wiedzę niż osoby 
zasiadające w radzie, co wpływa 
na dobre zarządzanie spółdziel-
ni. Członkowie rady aktywnie 
tworzą plany remontowe spół-
dzielni poprzez uczestnictwo w 
okresowych przeglądach budyn-
ków. Spełniamy szczególną rolę 
w pozyskiwaniu danych których 
w myśl obowiązującego prawa 
zarząd nie może wprost udzie-
lić członkom ale może udzielić 
radzie. Dlatego nie ma tema-
tów „tabu” w spółdzielni. Pod-
stawowym  zadaniem rady jest 
uchwalanie planów finansowych 
spółdzielni czyli godzenie ocze-
kiwań członków zakresie reali-
zacji zadań z wysokością podsta-
wowej stawki eksploatacyjnej, co 
w potocznej ocenie jest mierni-
kiem oceny naszej pracy. Jestem 
przekonana, że właściwie godzi-
my interes członków ze stabili-
zacją finansową spółdzielni na 
przyszłość. 
- Czy mieszkańcy interesują 
się tym, co dzieje się na terenie 
spółdzielni?
- Chcąc być bliżej naszych miesz-
kańców postanowiliśmy wprowa-
dzić dyżury radnych. Odbywają 
się one raz w miesiącu – w każ-
dy drugi  poniedziałek miesiąca 
między 16.30 a 17.30. Tego dnia 
może przyjść każdy, aby powie-
dzieć nam o swoich problemach 
albo też pomysłach, które mo-
glibyśmy wcielić w życie. O dy-
żurach wiedzą wszyscy człon-
kowie naszej spółdzielni, ale za-
interesowanie jest praktycznie 
zerowe. W skali roku zaledwie na  
kilku z nich  pojawiają się miesz-
kańcy. Moim zdaniem świadczy 

to o tym, że większość osób jest 
zadowolona ze sposobu zarzą-
dzania naszą spółdzielnią. Do-
wodem na to może być też fakt, 
że na funkcjonowanie spółdziel-
ni wpływa znikoma ilość skarg. 
Może to dowodzić, że osoby, któ-
re zdecydowały się wybrać naszą 
spółdzielnię są w pełni usatysfak-
cjonowane wyborem i akceptują 
oferowane im warunki zamiesz-
kania i życia na osiedlu.
- Nie sądzę, aby nawet Wasza 
spółdzielnia, która jest 
stosunkowo młoda i dobrze 
zarządzana, nie miała żadnych 
kłopotów
- Oczywiście. Ma Pan rację. Są-
dzę, że każda spółdzielnia ma 
większe i drobniejsze proble-
my. Nie tylko naszą bolączką są 
dłużnicy. Jest to dość znaczący 
problem, ale w naszej spółdziel-
ni pracuje osoba, która zajmuje 
się tylko windykacją zadłużenia. 
Trzeba jednak powiedzieć, że na 
tle innych gdańskich spółdzielni 
nasza sytuacja z dłużnikami nie 

wygląda źle. Co rocznie stwier-
dza to biegły badając sprawoz-
danie finansowe spółdzielni.  
Zadłużenie powstaje z różnych 
powodów. Część dłużników to 
osoby, które faktycznie mają pro-
blem finansowy, ale są niestety i 
tacy, którzy kosztem uczciwych 
mieszkańców, kredytują sobie 
życie na naszym osiedlu. Trud-
nym doświadczeniem i swego ro-
dzaju problemem dla spółdzielni 

jest jedyny na osiedlu budynek 
wspólnoty mieszkaniowej, któ-
rej mieszkańcy nie chcą party-
cypować w kosztach utrzymania 
mienia spółdzielni w takiej sa-
mej wysokości jak mieszkańcy 
spółdzielni, z którego faktycznie 
korzystają w takiej samej wyso-
kości jak mieszkańcy spółdzielni 
i zmuszeni jesteśmy dochodzić  
pełnej należności na drodze są-
dowej. Nagminnie parkują swoje 

samochody na miejscach postojo-
wych spółdzielni.
- Na początku naszej rozmowy 
dowiedzieliśmy się co przycią-
gnęło Panią na Orunię Górną. 
A czego tu jeszcze brakuje?
- Jestem osobą starszą i moje po-
trzeby są w pełni zaspokojone. 
Wiadomo, że na naszym osie-
dlu mieszka również wiele mał-
żeństw. Sądzę, że oni również 
czują się tu dobrze i zbyt wiele do 
szczęście im chyba nie potrzeba. 
A odpowiadając szerzej na pyta-
nie. Czujemy się osiedlem, o któ-
rym gmina nie zapomina w sferze 
infrastruktury komunikacyjnej. 
Doceniamy znaczące efekty tych 
działań. Jednak brukuje nam zna-
czącej poprawy płynności ruchu 
pojazdów w godzinach szczytów 
komunikacyjnych. Brakuje nam 
krytej pływalni, której budowę 
obie spółdzielnie próbowały zor-
ganizować, ale bez powodzenia.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

   Od czerwca przewodnicząco Rady Nadzorczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” jest Maria Ciepłucha
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NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Wyróżnienie dla Sopotu
Wicemarszałek Paweł Or-
łowski wręczył nagrody lau-
reatom konkursu na „Naj-
lepszą Przestrzeń Publicz-
ną Województwa Pomor-
skiego 2016”. Tegorocznym 
zwycięzcą zostało miasto 
Gdynia.
– Do konkursu zgłoszone 
zostały przedsięwzięcia po-
legające na rewaloryzacji lub 
utworzeniu nowych wartości 
przestrzeni publicznej, ukoń-
czone pomiędzy 1 stycznia 
2014 roku a 31 grudnia 2015 
roku. Była to już jedenasta 
edycja konkursu ogłoszo-
nego przez Zarząd Woje-
wództwa Pomorskiego. Jego 
celem jest promocja dobrych 
wzorców zagospodarowania 
przestrzeni publicznej oraz 
uhonorowanie gmin, na tere-
nie których tworzone są wy-
sokiej jakości miejsca wspól-
ne – tłumaczy Małgorzata 

Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Podczas uroczystości wręcza-
nia nagród Paweł Orłowski nie 
omieszkał podkreślić, że stan 
przestrzeni publicznej wpływa 
na konkurencyjność, komfort 
życia, atrakcyjność turystycz-
ną i wizerunek poszczegól-
nych miejscowości, a przez to 
i całego województwa.
– Mam nadzieję, że dobre 
praktyki nagrodzonych w 
konkursie gmin i miast staną 
się inspiracją dla innych po-
morskich samorządów, dzię-
ki czemu nasze województwo 
powszechnie kojarzyć się bę-
dzie z przyjaznymi i atrakcyj-
nymi miejscami wspólnymi – 
mówił Paweł Orłowski.
Wśród nagrodzonych nie zna-
lazły się Gdańsk i Sopot.
Dodatkowo, komisja zdecydo-
wała ująć w werdykcie projekt 
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KONKURS PIOSENKI RETRO

Inauguracja Roku Kulturalnego
Tradycją w Klubie Osiedlowym „Maciuś I” stała się Inauguracja Roku Kulturalnego, 
która jak zawsze wyczekiwana jest przez wszystkich mieszkańców osiedla.

– Na uroczystość przybyło wie-
lu znamienitych gości, wśród 
których znaleźli się chociażby 
włodarze Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze”. Nie zabrakło również 
laureatów konkursu „Na naj-
ładniejszy balkon i ogródek 
przy bloku”. Jury miało ciężki 
orzech do zgryzienia, ponie-
waż niektóre balkony i ogródki 
były przepiękne, a poziom te-
gorocznego konkursu był bar-
dzo wyrównany – informuje 
nas Urszula Lisowska, kierow-
nik klubu.
Nagrodę specjalną przyznano 
Ewie Witek-Krakowieckiej za 
jej przepięknie urządzony bal-
kon. W kategorii „balkon” 1. 
miejsce przyznano Mirosławie 
Konkol i Bartoszowi Wysoc-
kiemu, a za „ogródek przy blo-
ku” Krystynie Piotrowskiej. 
– Podczas inauguracji najbar-
dziej utalentowani wychowan-
kowie ze Studia Piosenki i 
młode tancerki z zespołu „Mini 
Mix” zaprezentowali swój pro-
gram artystyczny przed zgro-
madzonymi gośćmi. Nie zabra-
kło oczywiście podziękowań i 
gratulacji za działalność klubu. 
Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za przybycie i możliwość 
przeżywania tej uroczystości w 
tak wspaniałym gronie – dzię-
kuje Urszula Lisowska. 
Warto jeszcze wspomnieć, że 
dorośli zmagali się niedawno 
w Turnieju Tenisa Stołowego, 
w którym bezkonkurencyj-
ny okazał się Józef Smoliński, 

wygrywając w finale z Wojcie-
chem Zajdzińskim. 3. miejsce 
zajął Andrzej Kotłowski. 
16 listopada o godz. 10.00 za-
praszamy do klubu przy Opol-
skiej 2 na spektakl dla dzieci 
„Perypetie pluszowego Misia” 
w wykonaniu aktorów z teatru 
„Arlekin” z Białegostoku, a 
18 listopada o godz. 18.00 na 
Turniej Tenisa stołowego dla 
dorosłych.
– Co roku organizujemy Kon-
kurs Piosenki Retro o złoty 
mikrofon dla seniorów. Tym 

razem organizujemy go 24 li-
stopada o godz. 16.00 – dodaje 
kierownik klubu.
Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie swojej kandyda-
tury do 18 listopada w klubie 
„Maciuś I”, ul. Opolska 2 (tel. 
58 556 41 51, e-mail: klub.ma-
cius1@go2.pl).
– Celem konkursu jest popu-
laryzacja rodzimej twórczości 
piosenkarskiej oraz przedsta-
wienie repertuaru lat 20. i 30., 
okresu wojennego i lat powo-
jennych oraz rozśpiewanie kół 

seniora i seniorów niezrzeszo-
nych w jakimkolwiek klubie – 
mówi Urszula Lisowska.
Jeszcze 21 listopada (godz. 
15.30) odbędzie się dla dzieci 
konkurs plastyczny „Andrzej-
kowe wróżby”, zaś 25 listopada 
(godz. 10.00) zapraszamy ma-
luchy na zabawę andrzejkową. 
Będą zabawy integracyjne i 
wróżby.

(GR)

   Popisy młodych artystów działających w klubie „Maciuś I”

miasta Sopotu za zagospoda-
rowanie terenów dworca, ze 
względu na szczególne wa-
lory funkcjonalne i estetycz-
ne oraz powiązanie główne-
go ciągu pieszego miasta z 
dworcem kolejowym. 
– Realizacja stanowi udaną 
próbę kontynuacji ciągłe-
go systemu ogólnomiejskich 
przestrzeni publicznych, de-
cydujących o klimacie mia-
sta i jego funkcjach tury-
stycznych. Godna uwagi jest 
konsekwencja, z jaką Sopot 
buduje system przestrzeni 
publicznych, co wyróżnia go 
od wielu innych miast, dzia-
łających często incydentalnie 
i punktowo – napisali człon-
kowie kapituły konkursowej.

(GR)

GDAŃSKI PROGRAM DOTYCZĄCY IN VITRO 

Miasto pomoże rodzinom 

Gdańska radna Aleksandra 
Dulkiewicz przypomina, że 
rząd zaprzestał finansowania 
ogólnopolskiego programu in 
vitro, którym objętych było 
łącznie 200 tysięcy par, a z 
którego urodziło się kilka ty-
sięcy dzieci.
– Dziś to samorządy muszą 
odpowiadać na potrzeby Po-
laków, dlatego właśnie roz-
poczynamy pracę nad progra-
mem dofinansowującym in 
vitro dla gdańszczan – dodaje 
radna. 
Paweł Adamowicz, prezy-
dent Gdańska przyznaje, że 
jest przeciwnikiem zrzuca-
nia przez rząd na samorzą-
dy kolejnych zadań bez ich 
finansowania.

– Ale w pewnych sytuacjach 
trzeba być otwartym, a taką 
sytuacją jest niemożność posia-
dania dzieci. Dofinansowanie 
zabiegu to duża ulga dla par w 
tej sytuacji, bowiem procedura 
zapłodnienia pozaustrojowe-
go kosztuje kilkanaście tysię-
cy złotych – podkreśla Paweł 
Adamowicz.
Każdego roku Gdańsk wydaje 
2 mln zł na szereg programów 
dotyczących zdrowia miesz-
kańców naszego miasta. Wśród 
nich są także te skierowane do 
dzieci i młodzieży. 
– Na czele zespołu przygotowu-
jącego program stoi Aleksan-
dra Dulkiewicz. W jego skład 
mają wejść radni, lekarze spe-
cjaliści i inni fachowcy, którzy 

zajmują się tematyką in vitro – 
informuje Dariusz Wołodźko 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Zarys programu powinien być 
gotowy do końca roku, a na 
początku 2017 roku miejskiej 
radzie ma być przedstawiony 
projekt uchwały w tej sprawie.
– Pierwszym zadaniem ze-
społu będzie identyfikacja po-
trzeb gdańszczan w zakresie 
in vitro. Potem należy określić 
zakres finansowy pomocy – 
dodaje Dariusz Wołodźko.
Do tematu wrócimy jeszcze 
w jednym z kolejnych wydań 
„Panoramy”.

(GR) 

Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku poinformowano 
o nowej inicjatywie. Jest to projekt dotyczący in vitro i skierowany będzie 
do mieszkańców Gdańska, którzy obecnie pozbawieni zostali możliwości 
dofinansowania zabiegu i posiadania dzieci. 

DLA ŚW. JANA

4,8 mln na kościół
4,8 mln zł unijnego dofinan-
sowania otrzyma Nadbał-
tyckie Centrum Kultury w 
Gdańsku na dokończenie 
prac konserwatorskich ko-
ścioła św. Jana w Gdańsku. 
– Projekt obejmuje dokończe-
nie prac konserwatorskich i 
adaptacyjnych w środku i na 
zewnątrz gotyckiego kościo-
ła św. Jana, zlokalizowane-
go na Głównym Mieście w 
Gdańsku, a także przywró-
cenie zabytkowego wyposa-
żenia świątyni, zwiększenie 
przestrzeni udostępnianej dla 
zwiedzających oraz stworze-
nie kompleksowego syste-
mu informacji turystycznej 
o obiekcie – wymienia Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku. 
W ten sposób zakończone 

   Po zakończonych pracach kościół św. Jana udostępniony 
będzie turystom

zostaną wieloletnie prace 
związane z rewaloryzacją i 
zabezpieczeniem zabytkowe-
go obiektu. Pozwoli to rów-
nież na udostępnienie unika-
towego zabytku turystom i 
mieszkańcom, a także wpły-
nie na rozwój wyjątkowej 
oferty kulturalnej funkcjonu-
jącego tu Centrum św. Jana. 
– Jednocześnie inwestycja 
przełoży się na kształtowanie 
spójnej i atrakcyjnej oferty tu-
rystycznej i kulturalnej miasta 
oraz regionu, a tym samym na 
podniesienie atrakcyjności 
turystycznej Gdańska (w tym 
Głównego Miasta), będącego 
miejscem o szczególnych wa-
lorach kulturowych w skali 
całego województwa – dodaje 
Małgorzata Pisarewicz.

(GR)
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FESTIWAL SMAKUJ TRÓJMIASTO

„Ararat” podbił kulinarne gusta smakoszy
Imprezy kulinarne organizowane w Trójmieście cieszą się dużym zainteresowaniem restauratorów, jak i samych mieszkańców 
aglomeracji. Rekordy frekwencji bił bez wątpienia Festiwal Smakuj Trójmiasto – Asian Edition, który odbył się w Starym Maneżu 
we Wrzeszczu.

W październikową niedzielę 
przez Stary Maneż przewijały 
się nieprzebrane tłumy miesz-
kańców Trójmiasta, którzy 
chcieli zasmakować w kuchni 
azjatyckiej. Wśród wystawców 
znaleźli się również restaura-
torzy z „Araratu”, który na co 
dzień przysmaki swojej kuchni 
serwuje w restauracji przy ulicy 
Wita Stwosza 48A.
– O naszej obecności na fe-
stiwalu zadecydował przypa-
dek i łut szczęścia. O orien-
talnej edycji festiwalu „Asian 
Edition” dowiedzieliśmy się 
przez Facebooka. Po obejrzeniu 
fotorelacji z poprzedniej edycji, 
która miała miejsce w lutym, 
i krótkiej chwili zastanowie-
nia całej załogi czy damy radę 
wszystkiemu podołać, wysła-
liśmy swoje zgłoszenie. Pełni 
zapału i energii rozpoczęliśmy 
przygotowania – mówi nam 
Aleksandra Kadirsoy, która 
wspólnie z mężem prowadzi 
restaurację „Ararat”. 
W międzyczasie „Ararat” od-
wiedzili dziennikarze „Radia 

Gdańsk”, którym właściciele 
opowiadali o bogactwie turec-
kiej kuchni i domowych, tra-
dycyjnych recepturach, które są 
bazą ich dań. 
– Festiwalowo postawiliśmy 
na nasze kultowe już „cyga-
ra Sulejmana”, czyli chrupią-
ce mini rollo z ziemniakami i 
twarogiem oraz falafelki – ku-
leczki z ciecierzycy z sezamem. 
Przygotowanie tych potraw jest 
czasochłonne i zajęło nam ono 
dwie doby. Warto było poświę-
cić tyle czasu, ponieważ oba 
dania były rozchwytywane jak 
przysłowiowe świeże bułeczki. 
Na naszym stoisku skosztować 
można było również Szpinale-
śniki, czyli naleśniki ze szpi-
nakiem z orientalną nutą oraz 
Pla-Cuki Mucver z cukinii. 
Zadbaliśmy również o pod-
niebienia wielbicieli słodkości. 
Naleśniki z twarogiem polane 
pysznym pekmezem, czyli sy-
ropem z fig, morwy i winogron 
cieszyły się także sporym po-
wodzeniem – opowiada Alek-
sandra Kadirsoy. 

Jednak prawdziwym hitem ku-
linarnego festiwalu okazał się 
tradycyjny turecki deser „ku-
nefe”. Jest to serwowany na go-
rąco z pieca słodki przysmak, 
którego głównymi składnikami 
jest makaronikowe ciasto ka-
dayif i biały ser. 
– Nie poczulibyśmy w pełni 
zapachu orientu, gdyby nie pa-
rzona przez nas turecka kawa 
oraz aromatyczna herbata w 
tulipanku. Przedpremierowo 
wystąpił u nas „sahlep”, czyli 
napój ze sproszkowanych bulw 
storczyka z nutką wanilii. Ten 
bardzo popularny na Bliskim 
Wschodzie, rozgrzewający na-
pój zbierał od trójmiejskich 
smakoszy świetne recenzje. Po 
takim sukcesie postanowiliśmy 
wprowadzić go sezonowo do 
naszego menu. 
Amatorów wschodniej kuchni 
zapraszamy do „Araratu” przy 
ulicy Wita Stwosza 48A.
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Nowe szanse na pracę dla 1300 bezrobotnych 
z Pomorza
1300 bezrobotnych mieszkańców Pomorza, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w Bytowie, Nowym Dworze Gdań-
skim, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie, otrzyma pomoc w skutecznym znalezieniu pracy. W poniedziałek, 7 listo-
pada, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał umowy na realizację działań aktywizacyjnych z Preze-
sem Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska Mirosławem Kamińskim oraz starostami. 

Bogate doświadczenie słupskiej 
agencji zatrudnienia i przede 
wszystkim przedstawiona kon-
cepcja realizacji zamówienia 
– w szczególności  pomysł na 
współpracę z osobami bezro-
botnymi i pracodawcami – zo-
stały najwyżej ocenione przez 
komisję przetargową z Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy  
w Gdańsku. W realizacji zadań 
przybliżających mieszkańców 
do podjęcia oraz utrzymania 
zatrudnienia agencja zatrud-
nienia będzie współpracować  
z powiatowymi urzędami 
pracy. 

Agencja zajmować się będzie 
osobami długotrwale bezro-
botnymi, takim, którym bra-
kuje kwalifikacji i wymagają 
wsparcia oraz potrzebują od-
powiedniej motywacji do pod-
jęcia pracy. Agencja będzie 
diagnozować indywidualne 
potrzeby osób bezrobotnych, 
będzie ich wspierać w zakresie 

pośrednictwa pracy, poradnic-
twa zawodowego i informacji 
zawodowej, pomagać w aktyw-
nym poszukiwaniu pracy bądź 
organizowaniu szkoleń zapew-
niających pozyskanie umie-
jętności zawodowych poszu-
kiwanych aktualnie na rynku. 
Uczestników do programu kie-
rować będą powiatowe urzędy 
pracy.

- Zlecenie przez samorząd 
województwa usług aktywiza-
cyjnych, pozwala skutecznie 
reagować na problemy pojawia-
jące się na regionalnym rynku 
pracy. Chcemy, by bezrobotni 
mieszkańcy Pomorza podjęli  
i utrzymali jak najdłużej odpo-
wiednią pracę lub działalność 
gospodarczą. Cieszy nas to, 
że Województwo Pomorskie 
wedle danych z monitoringu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej jest lide-
rem na tle innych regionów we 
wdrażaniu tego instrumentu 

osiągając najwyższy wskaźnik 
skuteczności zatrudnieniowej 
– mówi marszałek Mieczysław 
Struk.

Możliwość skorzystania z po-
mocy agencji zatrudnienia w 
aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych daje znoweli-
zowana ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy, a zastosowanie w prakty-
ce modelu współpracy publicz-
nych służb zatrudnienia i agen-
cji zatrudnienia ma przyczynić 
się do wypracowania narzędzi 

pomocnych osobom długo-
trwale bezrobotnym w wejściu 
na rynek pracy i utrzymaniu 
zatrudnienia. 

Marszałek Województwa Po-
morskiego uzyskał na ten 
cel  15 mln zł z Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej (środki z Funduszu 
Pracy). Rezultatem współpra-
cy Pomorskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego ze Słupska  
i czterech urzędów pracy ma 
być wzrost zatrudnienia na po-
morskim rynku pracy. 

Przypomnijmy, że to konty-
nuacja inicjatywy samorządu 
województwa pomorskiego, 
który realizował już to zada-
nie od marca 2015 do kwietnia 
2016 r. W ramach pierwszego 
kontraktu, na realizację któ-
rego przeznaczono 11 mln zł i 
objęto wsparciem  grupę 1000 
osób długotrwale bezrobot-
nych z powiatów chojnickie-
go, człuchowskiego, słupskie-
go i sztumskiego. Pomorska 
Agencja Rozwoju Regionalne-
go S.A. zapewniła dotychczas 
zatrudnienie ponad połowie 
(ok. 60 procent) uczestnikom 
skierowanym przez powiatowe 
urzędy pracy.
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POPRAWIĄ WARUNKI KSZTAŁCENIA

Miliony dla pomorskich uczelni 
Największe uczelnie z regionu: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, 
Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Gdyni będą oferować 
swoim studentom jeszcze lepsze warunki kształcenia zawodowego. 

Wszystko to dzięki podpisa-
nym umowom przez marszał-
ków Mieczysława Struka i 
Wiesława Byczkowskiego, do-
finansowującym projekty tych 
trzech uczelni ze środków Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 
– informuje nas Małgorzata 
Pisarewicz, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Zarząd Województwa Pomor-
skiego wybrał do dofinanso-
wania 6 projektów. Ich celem 
jest przede wszystkim popra-
wa kształcenia zawodowego i 
jego dostosowanie do potrzeb 
gospodarki.
– Można to uczynić poprzez 
zwiększenie zatrudniania ab-
solwentów uczelni prowa-
dzących kształcenie o profilu 
praktycznym, przede wszyst-
kim poprzez dostosowanie wy-
posażenia i infrastruktury tych 
szkół do potrzeb kształcenia na 
rzecz gospodarki oraz posze-
rzenie oferty kształcenia usta-
wicznego we wspartych szko-
łach – mówi rzecznik urzędu 
marszałkowskiego. 
Na dofinansowanie liczyć 
może 5 uczelni z Pomorza, a 
wśród nich m.in. Politechnika 
Gdańska, Uniwersytet Gdań-
ski i Gdański Uniwersytet 
Medyczny.
– Wartość wszystkich podpi-
sanych umów wynosi 70,4 mln 

zł, zaś unijne dofinansowanie 
to 54,3 mln zł – wylicza Mał-
gorzata Pisarewicz.
Dzięki unijnym środkom Uni-
wersytet Gdański zamierza 
rozbudować budynek Wydzia-
łu Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki. Nie jest to jedyna inwe-
stycja UG, ponieważ uczelnia 
chce jeszcze zająć się adaptacją 

niezagospodarowanych po-
mieszczeń budynku Wydziału 
Nauk Społecznych oraz zaku-
pić wyposażenia na potrzeby 
utworzenia laboratorium sy-
mulacji nagrań telewizyjnych i 
dokumentacji filmowej. Z kolei 
Politechnika Gdańska zamie-
rza rozbudować i przebudować 
budynek „Chemia C” Wydziału 

Chemicznego PG dla potrzeb 
kształcenia kadr dla rozwoju 
technologii ekoefektywnych w 
produkcji, przesyle, dystrybucji 
i zużyciu energii i paliw.

(GR)

   Umowę podpisuje rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Gwizdała
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PÓŁNOCNY EKO POMOCNIK

Co to za zwierzę? To 
nietoperze!
Nietoperze niestety nigdy nie 
miały dobrej prasy. To zdecy-
dowanie nie są koty czy słod-
kie pieski królujące na por-
talach społecznościowych. 
Za nietoperzami ciągną się 
złowrogie mity i szkodliwe 
stereotypy. Właśnie z nimi 
postanowił rozprawić się naj-
nowszy film przyrodniczo-
-edukacyjny, zrealizowany w 
cyklu Północny Eko Pomoc-
nik „Nocny łowca. Poznaj 
nietoperza”.

Tym razem ekipa Eko Po-
mocnika prowadzi nas przez 
fascynujący świat tych ta-
jemniczych, niezwykle cie-
kawych i całkiem sympatycz-
nych zwierząt. Nietoperze 
poznajemy wraz z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku, naukowcami 
z Uniwersytetu Gdańskie-
go i miłośnikami nietoperzy. 
Odwiedzamy miejsca, gdzie 
uwielbiają przebywać te ssa-
ki. Poznajemy ich zwyczaje, 
a nawet liczymy je i ważymy. 
Pokazujemy dlaczego nie-
toperze należy chronić i jak 
pożyteczną rolę spełniają w 
środowisku. Obalamy mity 
na ich temat.
– Boimy się nietoperzy, a to 
przecież nasi sprzymierzeńcy. 
Zjadają np. uciążliwe dla nas 
owady i to sporych ilościach 

– opowiada Mateusz Ciecha-
nowski z Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Gdańskiego, 
jeden z bohaterów filmu. – 
Nie oczekują też wiele od lu-
dzi. Powinniśmy im zapew-
nić spokój w miejscach, gdzie 
zimują. Nie budzić ich i nie 
straszyć. Pamiętajmy, że nie-
toperze objęte są u nas ścisłą 
ochroną.
„Poznaj nietoperze” to także 
krótki filmowy poradnik jak 
pomóc nietoperzowi prze-
żyć przypadkowe spotkanie 
z człowiekiem w jego domu. 
Pomaga też poznać najcie-
kawsze gatunki nietoperzy 
żyjące na Pomorzu. Lekka, 
lecz bogata merytorycznie 
formuła filmu sprawia, że fil-
mowa przygoda z tymi tajem-
niczymi, latającymi ssakami 
jest przede wszystkim war-
tościowym materiałem edu-
kacyjnym dla każdego, kto 
interesuje się przyrodą.
Ten i wszystkie pozostałe od-
cinki cyklu można znaleźć na 
stronie www.polnocna.tv oraz 
na stronie Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska w 
Gdańsku. 
Projekt dofinansowany jest 
ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Gdańsku. 

M.T

   Boimy się nietoperzy, a to przecież nasi sprzymierzeńcy
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MUZYKA W NOWYM RATUSZU

Jesienny zapach nieba
Miłośników dobrej muzyki 
zapraszamy na koncert „Je-
sienny zapach nieba” z cy-
klu „Muzyka w Nowym Ra-
tuszu”, który odbędzie się 20 
listopada o godz. 16.00. 

– Bohaterką koncertu, który 
odbędzie się w sali herbowej, 
będzie Katarzyna Rogalska, 
a gościem specjalnym Ma-
rek Więcławek, tenor i dyrek-
tor Cappelli Gedanensiss. W 

  18 listopada zapraszamy na koncert Katarzyny Rogalskiej
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programie znajdą się nieza-
pomniane przeboje i piosenki 
z płyty Katarzyny Rogalskiej 
„Tylko echo”, m.in. „Mam 
ochotę na chwileczkę zapo-
mnienia”, „Tylko echo”, „Za-
chodni wiatr”, „Pierwszy siwy 
włos”, „Jego portret”, „Niebie-
ska chusteczka”, „Podaruj mi 
swe serce”, czy „Kasztany” – in-
formuje Lidia Czerniak, koor-
dynator koncertu.
Koncerty Katarzyny Rogal-
skiej to duża dawka emocji dla 
słuchaczy.
– Liryczny sopran wprowa-
dza publiczność w zaczaro-
wany świat najpiękniejszych 
melodii i tekstów piosenek z 
lat 50. – 80. ubiegłego wieku. 
Wokalistka towarzyszy sobie 
w niektórych utworach grą na 
skrzypcach, co bardzo wzboga-
ca wrażenia artystyczne – za-
uważa Lidia Czerniak.
Katarzyna Rogalska ukończyła 

Akademię Muzyczną w 
Gdańsku w klasie skrzypiec. 
Od wielu lat związana z Cap-
pellą Gedanensis jako muzyk 
instrumentalista, wykonując 
solowe partie skrzypcowe. 
Jest prezesem Gdańskiego 
Stowarzyszenia „Jaś i Małgo-
sia”. W 2010 roku Katarzyna 
Rogalska była nominowana 
do Nagrody Splendor Geda-
nensis. Artystka jest pomy-
słodawczynią Ogólnopol-
skiego Konkursu Piosenki 
dla Dzieci i Młodzieży im. 
Teatrzyku Bim-Bom, czy 
Konkursu Piosenki dla Jasia i 
Małgosi oraz Konkursu Pio-
senki Familijnej w Gdańsku.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wstęp na koncert Katarzyny 
Rogalskiej jest bezpłatny.

(GR)

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

wieloletniego Przewodniczącego Rady Osiedla 
„Przymorze- Śląska”

PSM „Przymorze” w Gdańsku
w kadencji 2002- 2010 i latach 2014- 2016-11-08

Przewodniczącego Rady Nadzorczej PSM 
„Przymorze”  w latach 2010- 2013.

Odszedł od nas mądry, aktywny działacz organów 
samorządowych, człowiek dobry i życzliwy.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie

Składają:
członkowie Rady Nadzorczej PSM „Przymorze”, 

członkowie czterech Rad Osiedli z terenu Przymorza, 
Zarząd i pracownicy PSM „Przymorze”

Śp. inż. Wojciecha 
Ziętkiewicza
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LUSTRACJA – KOMPLEKSOWA KONTROLA SPÓŁDZIELNI

RSM „Budowlani” z „Liderem Spółdzielczości” 
Lada dzień poznamy wnioski dotyczące działalności Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Przedstawią je 
przedstawiciele Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którzy przeprowadzali w ostatnim czasie lustra-
cję gdańskiej spółdzielni.

Lustracja w spółdzielniach 
mieszkaniowych przeprowa-
dzana jest co 3 lata.
– Lustracja ma na celu bada-
nie legalności, gospodarności i 
rzetelności, całości działalności 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Przeprowadzana jest przez 
przedstawicieli związku rewi-
zyjnego, w którym spółdziel-
nia jest zrzeszona lub Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Lustracja 
obejmuje właściwie całokształt 
pracy spółdzielni mieszkanio-
wych, organizację i przebieg 
walnego zgromadzenia, działal-
ność kontrolną rady nadzorczej 
oraz funkcjonowanie zarządu, 
poprzez działalność finansową 
aż po przegląd zasobów miesz-
kaniowych. Lustratorzy przy-
glądają się oczywiście sprawom 
finansowym, czy sposobowi 
prowadzenia działalności go-
spodarczej. Weryfikowane są 
wszystkie procedury przetar-
gowe, a kontroli podlega nawet 
dział administracyjny i pracują-
cy tam chociażby konserwatorzy 
i sprzątaczki. Jest to oczywiście 

tylko namiastka tego, co podle-
ga lustracji – mówi „Panoramie” 
Zbigniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”.
Ostatnia lustracja 

przeprowadzona 3 lata temu nie 
wykazała żadnych zastrzeżeń. 
We wnioskach lustratorzy za-
mieścili jedynie pewne zalece-
nia, które spółdzielnia wprowa-
dziła w życie. 

– Podejrzewam, że podobnie 
będzie i tym razem – szczegól-
nie, że żadne skargi na naszą 
spółdzielnię zarówno do sądu, 
jak również do związku rewizyj-
nego, nie wpłynęły – zauważa 

Zbigniew Kopiński. – Myślę, że 
gdyby w naszej spółdzielni dzia-
ło się źle, to nie bylibyśmy laure-
atami różnego rodzaju konkur-
sów ogólnokrajowych.
Działalność spółdzielni jest 

przejrzysta i transparentna, a 
co najważniejsze – doceniana 
w różnego rodzaju konkursach. 
Niedawno prezes Zbigniew Ko-
piński, podczas specjalnej gali 
na zamku w Gniewie, odebrał 
nagrodę „Lidera Spółdzielczo-
ści” w kategorii średnich spół-
dzielni mieszkaniowych, które 
nie prowadzą działalności inwe-
stycyjnej. W tej samej kategorii 
nagrodzono jeszcze Spółdziel-
nię Mieszkaniową „Suchanino”.
– Moim zdaniem dwie rzeczy 
zadecydowały o tym, że nasza 
spółdzielnia otrzymała tę na-
grodę. Pierwszą jest brak pod-
wyżek opłat eksploatacyjnych, a 
drugą prowadzenie działalności 
społeczno-kultralno-oświato-
wej na rzecz dzieci, młodzieży, 
ale również i osób starszych – 
mówi Zbigniew Kopiński. 
Dodajmy, że w ostatnim czasie 
gdańska spółdzielnia otrzymała 
nagrody „Lidera Spółdzielczo-
ści” oraz „Filar spółdzielczości”.
 

(lubek)

  Ewa Mackiewicz, przewodnicząca Rady Nadzorczej i Zbigniew Kopiński, prezes RSM „Budowlani” z nagrodą „Lider Spółdzielczości”
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REKLAMA

6 GRUDNIA – „ANIELSKIE PRZYMORZE”

Literacki „Bolek i Lolek”
Kolejny raz przekonaliśmy 
się, że imprezy organizowane 
w klubie „Bolek i Lolek” cie-
szą się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Gdańska.
– W ostatnim tygodniu paź-
dziernika odbył się recital po-
ety, pieśniarza, dziennikarza 
„Radia Gdańsk” – Tomasza 
Olszewskiego, który związa-
ny jest również z Gdańskim 
Klubem Poetów. Sala wypeł-
niona była niemal do ostat-
niego miejsca, bo zauważy-
łem tylko trzy wolne miejsca 
– mówi nam Piotr Szczepań-
ski, kierownik przymorskiego 
klubu.
Przy okazji recitalu Tomasza 
Olszewskiego odbyło się spo-
tkanie, podczas którego Artur 
Miścicki, Monika Maciasz, 
Gabriela Szubstarska, Piotr 
Szczepański i Tomasz Ol-
szewski rozmawiali o poezji. 
Miłośników poezji już teraz 
zapraszamy 19 listopada (so-
bota) do klubu „Bolek i Lo-
lek” przy ul. Kołobrzeskiej 59 
na wieczór poezji, w którym 
zaprezentują się Katarzyna 
Mol z Krakowa oraz wspo-
mniani już Artur Miścicki, 
Gabriela Szubstarska i Piotr 
Szczepański. Początek spo-
tkania o godz. 18.00.
– Z kolei 6 grudnia zapraszamy 

na „Anielskie Przymorze”. 
Tego dnia na wszystkich drze-
wach znajdujących się przy uli-
cy, przy której znajduje się rów-
nież nasz klub, powiesimy 150 
aniołów. Swój udział w impre-
zie zapowiedzieli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 79 oraz 
mieszkańcy Wrzeszcza. Dla 
najmłodszych przygotowuje-
my słodką niespodziankę, a dla 

starszych chleb ze smalcem 
i kiszonym ogórkiem. Być 
może naszą imprezę okrasi 
zespół muzyczny – zapowiada 
Piotr Szczepański.
Dokładny program imprezy 
nie jest jeszcze znany, ale mo-
żemy być pewni, że nudno nie 
będzie.

(KL)

  W klubie „Bolek i Lolek” ze swoim recitalem wystąpił 
 Tomasz Olszewski 
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PRAWO USTANOWIŁ USTAWODAWCA

Nielegalni handlarze zatruwają życie 
mieszkańcom 
Na naszych łamach wielokrotnie informowaliśmy o osobach, które nielegalnie handlują wokół Zielonego Rynku na gdańskim 
Przymorzu. Do niedawna byli oni uciążliwością dla mieszkańców ulicy Krzywoustego, a teraz ich sąsiadów z Chłopskiej 41 i 43.

Kupcy „Zielonego Rynku” 
handlują w wyznaczonym do 
tego miejscu. Prawo naruszają 
jednak ci, którzy na sprzedanie 
mają byle co, a ewentualnie za-
robione pieniądze przeznaczają 
na alkohol. Właśnie te osoby za 
nic mają prawo, a jego stróże – 
zdaniem mieszkańców – dają 
na to przyzwolenie.
– Wielokrotnie informowa-
liśmy straż miejską, że na na-
szym terenie odbywa się niele-
galny handel. Poza tym osoby 
te spożywają alkohol w miejscu 
publicznym. Ze strony stra-
ży miejskiej nie mamy żadnej 
pomocy. To samo dotyczy po-
licji. Mamy żal do munduro-
wych, że nie próbują nawet 
interweniować. To nie wszyst-
ko, bowiem municypalni, wi-
dząc handlujących na miejskim 

chodniku, każą im się prze-
nieść na nasz teren. A tu nie 
mogą już interweniować, bo to 
teren należący do spółdzielni i 
oni nie mogą podjąć interwen-
cji. Pytam zatem, po co nam 
straż miejska – zastanawia się 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”.
W związku z brakiem jakiej-
kolwiek pomocy ze strony stró-
żów prawa, podjęto decyzję o 
wynajęciu pracowników firmy 
ochroniarskiej, którzy pilnować 
będą porządku na tym terenie. 
– Najpierw pracownicy ochro-
ny patrolowali teren dwa dni w 
tygodniu, ale postanowiliśmy, 
że będą to robić siedem dni w 
tygodniu. Jestem przekona-
ny, że te działania przyniosą 
określony skutek – podkreśla 

Stanisław Kołaciński.
O komentarz do sytuacji po-
prosiliśmy rzecznika pra-
sowego Straży Miejskiej w 
Gdańsku.
– To nie „strażnicy twierdzą”, 
że nie mogą podejmować inter-
wencji poza terenami należący-
mi do gminy, tylko tak stano-
wi prawo. To nie jest kwestia 
ich złej lub dobrej woli. Tak 
wynika z podstaw prawnych. 
Były one już przedstawiane 
w formie pisemnej zarówno 
przedstawicielom Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”. Strażnicy miej-
scy nie likwidują nielegalnego 
handlu na terenach miejskich, 
a jedynie wolno im asystować 
przy działaniach związanych z 
likwidacją nielegalnych stoisk. 
Działania wobec osób prowa-
dzących nielegalny handel na 
terenie np. spółdzielni miesz-
kaniowej, może i powinien 
podjąć administrator terenu 
lub działająca na jego polece-
nie agencja ochrony. Podejmo-
wanie takich interwencji przez 
straż miejską byłoby przekro-
czeniem uprawnień. 
Podstawy prawne, a więc Ko-
deks wykroczeń, stworzył 
ustawodawca. Zadaniem stra-
ży miejskiej jest egzekwowa-
nie przepisów. Nie jesteśmy 
upoważnieni do podejmo-
wania dyskusji w kwestii ich 

zasadności. I nie poradzimy 
nic na to, że jedna spółdziel-
nia chciałaby, aby straż miejska 
zajmowała się handlem na jej 
terenie, a inna wręcz przeciw-
nie, nie życzy sobie jakichkol-
wiek interwencji w jej politykę 
w tym zakresie. My natomiast 
działamy tylko zgodnie z pra-
wem i w granicach prawa.
Jeśli chodzi o spożywanie al-
koholu w miejscach objętych 
zakazem, straż miejska jest 

uprawniona do podejmowa-
nia interwencji także na tere-
nach administrowanych przez 
spółdzielnie mieszkaniowe 
– podobnie jak w przypadku 
wykroczeń typu zaśmiecanie, 
zanieczyszczanie. Strażnicy, 
widząc spożywanie alkoholu w 
miejscu objętym zakazem, za-
wsze podejmują działania wo-
bec osób popełniających to wy-
kroczenie. Interwencje bardzo 
często kończą się mandatami. 

Podkreślam jednak, że zgodnie 
z kodeksem postępowania w 
sprawach o wykroczenia, funk-
cjonariusz, aby móc nałożyć 
mandat karny, musi być świad-
kiem popełnienia wykroczenia. 
Tak stanowi prawo – wyjaśnia 
Wojciech Siółkowski, insp. ds. 
komunikacji społecznej Straży 
Miejskiej w Gdańsku.

(lubek)

  Pseudokupcy handlują gdzie im się tylko podoba
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DO  SEKCJI
 

REKREACYJNEJ SIATKÓWKI

  OSIEDLI  RSM „BUDOWLANI”.

  SALA  GIMNAZJUM    
UL.CYSTERSÓW 

GRAMY  W  PIĄTKI   I  NIEDZIELE

ILOŚĆ MIEJSC  OGRANICZONA!!!!!!

Kierownik Klubu   „ AD-REM”
Ryszard  Riviera

ZAPISY – INFO.
 TEL.660-519-370

PRZEŻYLI PONAD PÓŁ WIEKU

Jubileusz par małżeńskich 
Tradycją stały się już spo-
tkania w Głównym Ratuszu, 
gdzie spotykają się pary, któ-
re mają za sobą co najmniej 
50-letnie staże małżeńskie. 
– Tym razem w Wielkiej Sali 
Wety odbyły się uroczystości 
jubileuszowe 28 par małżeń-
skich. Jubilatów obchodzą-
cych 60-, 55- i 50-lecie po-
życia małżeńskiego okolicz-
nościowymi medalami od-
znaczył Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska – mówi 
Anna Dobrowolska z Biura 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. 
Wśród uhonorowanych par 
znaleźli się: Anna i Bogdan 
Burdowie, Stanisława i Sta-
nisław Lubińscy i Eleonora 
i Henryk Pajorowie (60-le-
cie), Helena i Henryk Szy-
maniukowie (55-lecie) oraz 
Danuta i Zygmunt Rukowie, 
Jadwiga i Zygmunt Rywal-
scy, Janina i Henryk Sadeccy, 

Anna i Eugeniusz Sadowscy, 
Gizela i Wawrzyniec Sam-
powie, Barbara i Bogumił 
Soczyńscy, Joanna i Tadeusz 
Sobolewscy, Halina i Janusz 
Sokirkowie, Krystyna i Ja-
nusz Sokołowscy, Longina i 
Andrzej Stajkowscy, Janina 
i Zdzisław Stefaniakowie, 
Weronika i Michał Stefa-
nowscy, Stanisława i Zdzi-
sław Strzyżewscy, Krystyna 
i Jerzy Sutorowie, Krystyna i 
Eugeniusz Szmidtowie, Łu-
cja i Michał Sztencelowie, 
Irena i Ryszard Święconko-
wie, Brygida i Erwin Thom-
sowie, Ewa i Stanisław Tom-
czykowie, Brygida i Roman 
Trzebiatowscy, Aleksandra i 
Stanisław Trzonkowscy, Ire-
na i Zygmunt Turowscy, Zo-
fia i Eugeniusz Zmysłowscy 
i Jadwiga i Piotr Warsinscy 
(50-lecie).

(GR)

PRUSZCZ GDAŃSKI

DLA POGOTOWIA I SZPITALI

Zapraszają na jarmark

Nowe karetki i motocykle 

Jeszcze tylko przez kilka dni, do 
15 listopada, przyjmowane będą 
zgłoszenia osób, które zajmują 
się rękodziełem i chciałyby wziąć 
udział w grudniowym Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, który tra-
dycyjnie już odbędzie się na tere-
nie pruszczańskiej Faktorii.
Przypomnijmy, że tegoroczny 
jarmark odbywać się będzie w 
dniach 3 – 4 grudnia. 
– Mieszkańcy miasta zwracali 
nam uwagę, że dwudniowy jar-
mark to stanowczo za krótko. 
Dlatego też w tym roku przez 
dwa dni jarmark prowadzony bę-
dzie na terenie Faktorii, a od 5 do 
7 grudnia na terenie miejskiego 
targowiska przy dworcu kolejo-
wym – mówi nam Piotr Pułkow-
ski, dyrektor Centrum Kultury i 
Sportu w Pruszczu Gdańskim. 

Osiem ambulansów i dwa 
motocykle ratunkowe z wy-
posażeniem trafią wkrótce do 
stacji pogotowia ratunkowego 
w Gdańsku, Słupsku, Gdy-
ni i Sopocie, a także szpitali 
w Wejherowie i Pucku. Bę-
dzie to możliwe dzięki do-
tacji z budżetu wojewody 
pomorskiego.
– Pieniądze przeznaczone na 
realizację zadania powinny 
być wydatkowane do końca 
2016 roku. Jeśli dysponenci 
dopełnią wszelkich procedur 
i zdążą z zakupami, nowe 

– Na jarmarku pojawią się nie tyl-
ko rękodzielnicy z terenu powia-
tu. Zainteresowanie imprezą jest 
duże, a chętni przyjeżdżają nawet 
z odleglejszych stron Pomorza.
Aby wziąć udział w jarmar-
ku, należy wypełnić formularz 
zgłoszeniowy, który dostępny 
jest na stronie Faktorii pod ad-
resem www.faktoria-pruszcz.pl, 
a następnie dostarczyć go wraz 
z opłatą za stoisko do kasy, gdzie 
również istnieje możliwość otrzy-
mania formularza.
Ilość miejsc jest ograniczona, a o 
udziale w V Jarmarku Bożona-
rodzeniowym decyduje kolejność 
składanych zgłoszeń. Więcej in-
formacji uzyskać można pod nu-
merem telefonu 601 830 590.

(GR)

karetki i motocykle zostaną 
włączone do systemu Pań-
stwowego Ratownictwa Me-
dycznego województwa po-
morskiego z początkiem 2017 
roku – informuje Małgorzata 
Sworobowicz, rzecznik pra-
sowy wojewody pomorskiego.
Dwa ambulanse wraz z wy-
posażeniem trafią chociażby 
do Pogotowia Ratunkowego 
w Gdańsku, natomiast sopoc-
kie pogotowie wzbogaci się o 
motocykl ratunkowy.

(GR)
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA DLA CHŁOPCÓW “FREGATA”

NIEPUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA DLA 

CHŁOPCÓW „FREGATA”

ul. Cystersów 13
80-330 Gdańsk Oliwa

tel: (58) 341 97 49, 512 149 030
mail: szkola@fregata.edu.pl

Drodzy Rodzice !

 Chciałam opowiedzieć Wam o szkole, do której uczęszcza nasz syn, ponieważ 
znaleźliśmy wspólnie z mężem placówkę edukacyjną, jakiej długo poszukiwaliśmy. Placówkę, 
która w kwestiach wychowawczych, edukacyjnych i systemie przekazywanych przez nas 
wartości jest przedłużeniem domu rodzinnego. Jako rodzice czujemy się odpowiedzialni 
za dobre wychowanie naszych dzieci i w rodzicielskich działaniach chcemy mieć poczucie 
spójności ze szkołą, do której uczęszczają.
Szkoła dla Chłopców Fregata, do której chodzi nasz syn oparta jest na modelu edukacji 
spersonalizowanej. Wynika on z prostego faktu, że każdy człowiek jest inny. Podobnie każdy 
uczeń - rozwija się inaczej i to wymaga podjęcia wobec niego innych środków edukacyjnych                 
i wychowawczych.  Natomiast najważniejszy cel działań rodziców i nauczycieli - to nie tylko 
edukacja na wysokim poziomie, ale również: wychowanie odpowiedzialnego, mądrego, 
szanującego bliźnich człowieka.

 Zapytacie dlaczego w szkole tej chłopcy uczą się oddzielnie? Otóż zróżnicowanie 
ze względu na płeć jest jednym z narzędzi pomocnym w tego rodzaju modelu edukacyjnym. 
Okazuje się bowiem, czego dowodzi wiele najnowszych badań naukowych, że zarówno 
chłopcy, jak i dziewczynki rozwijają się lepiej, kiedy uczą się oddzielnie. Mają wtedy większe 
szanse na pełne rozwinięcie swoich talentów i możliwości.

 Dla nas rodziców najważniejszym sygnałem, iż dobrze wybraliśmy szkołę jest 
obserwacja postępów i rozwoju naszego syna w każdej dziedzinie, zarówno tej edukacyjnej, 
ale i wychowawczej czy społecznej. Poza tym widzimy z jaką chęcią i radością nasz syn chodzi 
do swojej szkoły.
No i jako rodzice czujemy się tu dobrze, rodzinnie, mając wokół siebie innych rodziców 
chętnych do działań, otwartych na potrzeby innych ludzi. We Fregacie nawiązały się nasze 
nowe przyjaźnie i znajomości, które mają także istotny, wspólny cel: rodzicielska troska  
o dobre wychowanie swoich dzieci.

 Zajrzyjcie do nas !  Zobaczcie jak działamy !                                                                                         
                                                                         Kasia, mama Jasia

Wychowanie mężczyzny w XXI wieku

- profesjonalne usługi fotograficzne
- badania wzroku, usługi optyczne
- naprawa aparatów fotograficznych

80-398 GDAŃSK
ul. Obrońców Wybrzeża 8b

tel.: 58 558 47 95 tel.: 792 584 795 
Ok Serwis - Fotooptyka
www.okserwis.com.pl

Okulary progresywne – 
„Niebieska Promocja”.
„Nie, nie chcę progresów, po-
dobno bardzo ciężko się do 
nich przyzwyczaić”. To zda-
nie pada prawie zawsze kie-
dy proponuje się klientowi 
okulary progresywne zamiast 
dwóch par okularów, do dali 
i do czytania.  Ten mit o 
tego typu okularach powstał 
już dość dawno, kiedy stare 
konstrukcje soczewek pro-
gresywnych były trudne do 

opanowania przez użytkow-
nika. Dzisiaj takie teorie po-
twierdzają się tylko w przypad-
ku nieprawidłowo wykonanych 
okularów.  Aby przygotować 
prawidłowo nowoczesne oku-
lary progresywne, należy wy-
konać kilka niezbędnych kro-
ków, z odpowiednią staranno-
ścią, a okulary będą ogromną 
pomocą i wygodą.
Obecne konstrukcje soczewek 

progresywnych projektowane 
i wykonywane są cyfrowo na 
nowoczesnych obrabiarkach. 
Dzięki temu pola widzenia po-
czególnych zakresów ostrości 
są szerokie i wygodne w uży-
waniu. W firmie OK. Serwis 
ponadto udzielana jest tzw. 40 
dniowa gwarancja adaptacji. 
Gwarancja ta zapewnia, że je-
żeli po 40 dniach użytkownik 
nie może nauczyć się chodzić  

w okularach progresywnych 
wykonanych w OK. Serwis, 
bezpłatnie wykonywane są inne 
okulary, jedna albo dwie pary 
w zamian za zwrócone soczew-
ki progresywne. W przeciągu 
ostatniego roku, przy wyko-
nanych wielu parach okularów 

progresywnych, ani razu nikt 
nie korzystał z tej gwarancji, a 
wręcz klienci wyrażali  swoje 
zadowolenie podkreślając nowy 
komfort życia.
W chwili obecnej pojawiła się 
rewelacyjna oferta cenowa - 
„Niebieska Promocja”, w któ-
rej ceny  pary soczewek pro-
gresywnych zaczynają się od 
440zł, zamiast 880zł. Cena 
najdroższej soczewki VA-
RILUX   obniżona została  
z 2040zł na 1250zł za parę.  
Dlaczego Niebieska? Wszystkie 
soczewki w tej promocji posia-

dają powłoki antyrefleksyjne   
w niebieskim kolorze odbicia, 
które jest zalecane do pracy 
przy komputerze , smartfonie 
czy innych ekranach LCD 
lub LED.  Dodatkowo każda 
wybrana oprawka okularowa 
do tej promocji kosztuje, bez 
względu na jej cenę sklepową 
150zł .

Więc bez obaw i my ko-
rzystajmy z nowoczesnych 
soczewek progresywnych. 
ZAPRASZAMY.
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BOGATSZA BAZA SPORTOWA

Lekkoatleci doczekali się stadionu
Stadion Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej przy al. Grunwaldzkiej przestał w końcu straszyć. Pod koniec październi-
ka zorganizowano festyn, podczas którego dokonano uroczystego otwarcia przebudowanego obiektu sportowego.

– Teraz za administrowanie 
obiektem będzie odpowiedzial-
ny Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Gdańsku – infor-
muje nas Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
MOSiR.
Z kolei jego dyrektor, Leszek 
Paszkowski mówi, że nowy sta-
dion jest długo wyczekiwaną 
inwestycją.
– Jest to jeden z nielicznych na 
Pomorzu obiektów o tak wy-
sokim standardzie. Cieszymy 
się, że gdańscy lekkoatleci oraz 
rugbiści otrzymają najwyższej 
klasy, uniwersalny stadion, któ-
ry będzie służył przede wszyst-
kim młodzieży – dodaje Leszek 
Paszkowski.
Z obiektu korzystać będą mo-
gli tak naprawdę wszyscy chęt-
ni – zarówno szkoły, kluby, 
związki sportowe, jak i osoby 
indywidualne.
– Jednocześnie z uwagi na 
ograniczoną dostępność uwa-
runkowaną zapisami gwarancji, 
priorytetowo będą traktowane 
konkurencje lekkoatletyczne 

i rugby, a boisko ze sztucz-
ną murawą będzie mogło być 
wykorzystywane przez szkoły 
w ramach wychowania fizycz-
nego. Dopiero po zakończe-
niu drugiego etapu inwestycji, 
a więc wybudowaniu zaplecza 
sanitarno-szatniowego, będą tu 
mogły być organizowane im-
prezy najwyżej rangi – dodaje 
Grzegorz Pawelec.
Stadion przy alei Grunwaldz-
kiej 244 posiada boisko do 
gry w rugby i piłkę nożną, o 
wymiarach 64x102 m o na-
wierzchni naturalnej z oświe-
tleniem sportowym, z sekto-
rami dla rozgrywania konku-
rencji rzutowych. Wybudowa-
no również 8-torową bieżnię 
okrężną o dystansie 400 m oraz 
bieżnię prostą 8-torową o dy-
stansie 100 i 110 m.
– Na terenie obiektu znajdu-
ją się również dwie rzutnie do 
pchnięcia kulą, rów z wodą, 
dwie rzutnie do rzutu oszcze-
pem, rzutnię do rzutu dyskiem 
i młotem, dwie skocznie do 
skoku wzwyż, dwie skocznie 

  Nowy, profesjonalny stadion zlokalizowany przy alei Grunwaldzkiej 
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do skoku o tyczce, dwie skocz-
nie do skoku w dal i trójskoku. 
Poza tym dysponujemy profe-
sjonalnym systemem pomia-
ru czasu. Obok płyty głównej 
znajduje się także boisko tre-
ningowe o nawierzchni z tra-
wy syntetycznej o wymiarach 
30x60 m do gry w piłkę noż-
ną z oświetleniem sportowym 
oraz bieżnię prostą przy boisku 
o dystansie 60 m – informuje 
rzecznik prasowy MOSiR.
Dodajmy, że wybudowano też 
trybuny, na których zasiąść 
może 924 widzów, a dodat-
kowych 12 miejsc przygoto-
wano dla widzów niepełno-
sprawnych wraz z osobami 
towarzyszącymi. 
Cała inwestycja pochłonęła po-
nad 12 mln zł, a ponad 4,5 mln 
pochodzi z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki.

(KL)

KONCERTOWO NA ŚLĄSKIEJ 66B SOPOT NA ZIMNO

Na Przymorzu o Nepalu Kurort w zimowej aurze 

Dom Kultury przy Śląskiej 
66B to miejsce nie tylko im-
prez kulturalnych. Tu odby-
wają się również spotkania z 
ciekawymi ludźmi. 
Ostatnio mieszkańcy Przy-
morza mieli okazję spotkać 

– Sopot od wieków znany 
był ze swych walorów letni-
skowych. Tuż po 1900 roku 
postanowiono dodatkowo 
wzbogacić ofertę kurortu, aby 
przyciągnąć doń gości tak-
że w chłodniejsze miesiące. 
Przygotowano wiele atrak-
cji: otwarto tory saneczko-
we i narciarskie, zbudowa-
no skocznie, przygotowano 
sztuczne lodowiska. Na zmę-
czonych fizyczną aktywnością 
czekał bogaty repertuar kon-
certów muzycznych, projekcji 
filmowych, spektakli teatral-
nych. Szczególnym powo-
dzeniem cieszyły się również 
bale – szczególnie huczne w 

się z podróżniczką, dzienni-
karką i działaczką humanitarną 
– Edytą Stępczak, która opo-
wiedziała o różnych obliczach 
Nepalu.
– Cieszymy się, że mo-
gliśmy gościć tak oddaną 

okresie karnawału. W świat 
tych i innych zimowych atrak-
cji wprowadzi nas wystawa 
„Sopot na zimno” – zachęca 
Justyna Mazur-Dziadkiewicz z 
sopockiego magistratu. 
Na ekspozycji, którą oglądać 
można w sopockim muzeum 
do 19 lutego, wykorzysta-
no materiały ikonograficzne i 
obiekty ze zbiorów Muzeum 
Sportu i Turystyki w Warsza-
wie, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej im. Józefa Wybickiego 
w Sopocie, Muzeum Miasta 
Gdyni, TVP3 Gdańsk, zbio-
rów własnych Muzeum Sopotu 
i kolekcji prywatnych.
– Jednocześnie Muzeum 

Nepalczykom Polkę, która w 
skrajnych warunkach pracuje 
na rzecz ludzi poszkodowa-
nych przez los. Jej opowieści 
bardzo poruszyły słuchaczy. 
Wielu z nas nie mogłoby 
mieszkać w takich warun-
kach, w jakich żyją miesz-
kańcy Nepalu. Pani Edyta to 
wyjątkowy człowiek, poświę-
ciła swoje życie na rzecz tych 
ludzi. Dla wielu Nepalczyków 
jej działanie to wielka szan-
sa na lepsze życie i ogromny 
dar pomocy. Obecnie takich 
ludzi, którzy rezygnują z 
komfortu, wygody i poświę-
cają się dla innych, rzadko się 
spotyka. To, o co prosiła nas, 
to abyśmy życzyli jej dużo 
sił nie tylko fizycznych, ale i 
psychicznych – mówi „Pano-
ramie” Barbara Imianowska, 
kierownik Domu Kultury.
Korzystając z okazji war-
to jeszcze wspomnieć, że w 
ostatnim czasie przy Śląskiej 
66B odbyły się dwa koncerty. 
Bohaterką pierwszego „Pa-
miętasz była jesień” była Ewa 
Dorawa-Jurkiewicz, której 
towarzyszyła grupa artystów. 
Z kolei z okazji Dnia Nie-
podległości odbył się koncert 
patriotyczny. 

(KL)

Sopotu zaprasza mieszkań-
ców do wspólnego tworzenia 
zimowego albumu sopocian. 
Użyczane fotografie dołą-
czą do zdjęć zebranych przez 
muzeum w ramach projektu 
„Sopocianie” i za zgodą wła-
ścicieli zostaną zaprezento-
wane na wystawie. Mile wi-
dziane są zdjęcia ze spacerów 
rodzinnych, na tle widoków 
sopockich, podczas zabaw 
na śniegu, w aurze świątecz-
nej, a także w sukniach z bi-
buły i tiulu szykowanych na 
karnawał – zaprasza Justyna 
Mazur-Dziadkiewicz.

(GR)

  Pamiątkowe zdjęcie z bohaterką wieczoru Edytą Stępczak

  Takie zimowe zdjęcie Sopotu obejrzeć będzie można na wystawie w Muzeum Sopotu
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LISTOPAD W GDAŃSKIM IKM

W drodze na Hokkaido
Otwarty IKM to program dla mieszkańców Gdańska i metropolii, animatorów kultury, organizacji 
pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów i instytucji. Pomysły na działania można realizować w 
sieni IKM oraz otrzymać finansowe i merytoryczne wsparcie swojego projektu. W listopadzie odbędzie się 
kurs rysunku kreatywnego, spotkania podróżnicze o Japonii i Sycylii oraz warsztaty edukacyjne dla kobiet. 

Każdy może aplikować i zre-
alizować swój pomysł na dzia-
łanie kulturalne w Instytucie 
Kultury Miejskiej przy ul. Dłu-
gi Targ 39/40. 
– IKM zapewnia wsparcie me-
rytoryczne pracowników in-
stytucji oraz, w razie potrzeby, 
finansowe (do 500 zł brutto). 
Na propozycje działań w grud-
niu czekamy do 10 listopada – 
informuje Marta Bednarska, 
rzecznik prasowy Instytutu 
Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Szczegóły (wniosek i re-
gulamin) znajdują się na 
stronie www.ikm.gda.pl/
otwarty-ikm/. 
Już 14 listopada IKM zapra-
sza na spotkanie „W drodze na 
Hokkaido, czyli Japonia połu-
dnie-północ rowerem” (godz. 
18.00 – 19.30), które poprowa-
dzi Ewa Świderska. 
– Zapraszam na opowieść o 
japońskiej prowincji – świe-
cie oszałamiającej przyrody, 
gorących źródeł i dymiących 
wulkanów, animistycznych 

wierzeń, mniejszości narodo-
wej Ajnosów, a przede wszyst-
kim nadzwyczaj uprzejmych, 
uśmiechniętych, choć wiecznie 
zapracowanych ludzi, o tym, 
że w Japonii można usłyszeć 
ciszę. Plan był prosty – przeje-
chać Japonię rowerem wzdłuż, 
z południa na północ, przez 
wszystkie cztery główne wyspy 
kraju – Kiusiu, Sikoku, Honsiu 
i Hokkaido. Określiłam azy-
mut, miejsca, które chciałabym 
odwiedzić (prowincja), bądź 
ominąć (duże miasta, np. To-
kio i Osaka), wyznaczyłam ter-
min (trzy wiosenne miesiące, tj. 
kwiecień – czerwiec) oraz start 
i metę. Co do reszty, panowa-
ła ogólna dowolność. To miała 
być i była podróż, a nie wyścig 
– zapowiada Ewa Świderska. 
Z kolei 18 listopada odbędą się 
warsztaty edukacyjne „Jak po-
głębiać relację z innymi, sku-
piając się na sobie”. Jest to spo-
tkanie dla kobiet (godz. 18.30). 
Zapisy i informacje: kamaba-
nach@gmail.com, tel. 517 836 

REKLAMA REKLAMA

Piotr  
Szczepański

zanim staniesz się 
światłem
 łzą kamień 
ożywiasz
 w nieznanym 
ogrodzie
 płoszysz ptaki
 a babie lato 
snujesz
 na szczęście
 zanim cię 
poznałem
 byłaś kwiatem 
bzu
 tancerką w 
pozytywce
 i zapachem 
wiosny

704 lub 506 099 745. 
– Warsztat dotyczy sposo-
bów budowania relacji opartej 
na empatycznej komunika-
cji. Podczas zajęć poszukamy 
wspólnie m.in. odpowiedzi na 

pytania: jak skupianie się na so-
bie może pomóc w budowaniu 
relacji? Czy nasze strategie na 
osiąganie celów w relacji dzia-
łają? Jakie strategie ma każ-
da z nas? Jak mówić o swoich 

potrzebach, żeby zwiększyć 
szansę na ich zaspokojenie? 
Co to jest Porozumienie bez 
Przemocy – mówi Marta 
Bednarska.

(GR)
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  Ewa Cichocka opowie o swojej podróży po Japonii

PROJEKT DOFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW MIASTA GDAŃSKA

GDAŃSKA 
JESIEŃ PIANISTYCZNA
2016 >>>>>>>>>>>>>>>>>18/11 – 29/11/2016

KONCERTY 
SYMFONICZNE
Sala Koncertowa 
18/11 PIĄTEK 19:00 
INAUGURACJA GDAŃSKIEJ 
JESIENI PIANISTYCZNEJ
George Tchitchinadze – dyrygent
Georgijs Osokins – fortepian 
Laureat XVII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Spotkanie z Mistrzem – Wstęp wolny! 
18:00, Sala Kameralna 
George Tchitchinadze, Georgijs Osokins
Konrad Mielnik – prowadzenie

25/11 PIĄTEK 19:00 
KONCERT MISTRZOWSKI
José Maria Florêncio – dyrygent
Yulianna Avdeeva – fortepian 
Zwyciężczyni XVI Konkursu Chopinowskiego
Orkiestra Symfoniczna PFB
Konrad Mielnik – prowadzenie
Spotkanie z Mistrzem – Wstęp wolny! 
18:00, Sala Kameralna 
José Maria Florêncio, Julianna Avdeeva
Konrad Mielnik – prowadzenie

29/11 WTOREK 19:00 
ZAKOŃCZENIE GDAŃSKIEJ 
JESIENI PIANISTYCZNEJ
Leszek Możdżer – fortepian
Gwilym Simcock – fortepian

RECITALE 
FORTEPIANOWE 

19/11 SOBOTA 19:00 
Maciej Gański  
22/11 WTOREK 19:00 
Bogdan Czapiewski 
23/11 ŚRODA 19:00 
Andrzej Wierciński
27/11 NIEDZIELA 19:00 
Beata Bilińska
28/11 PONIEDZIAŁEK 19:00
Artur Jaroń – fortepian
Ludmiła Worobec-Witek – skrzypce
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„DO PRZERWY 0:1” W JESIENNYM WYDANIU

Jak za dawnych, dobrych lat
Jesienna edycja turnieju dzikich drużyn zgromadziła 54 drużyny, w których zagrało 432 zawodników, m.in. z Gdańska, 
Gdyni, Gościcina, Mirocina, Pelplina i Warcza. Jednak największą gwiazdą tej edycji turnieju był bez wątpienia gość ho-
norowy – 87-letni Roman Korynt, legenda Lechii Gdańsk i reprezentacji Polski.

Wspomniany Roman Korynt 
przybył w towarzystwie swo-
jego syna Tomasza, także by-
łego zawodnika m.in. Lechii 
Gdańsk oraz Arki Gdynia. Do-
dajmy, że właśnie tego dnia pan 
Roman obchodził urodziny, 
więc z tej okazji uczestnicy tur-
nieju odśpiewali mu tradycyjne 
100 lat! Nie obyło się oczywi-
ście bez pamiątkowych zdjęć i 
autografów, które Roman Ko-
rynt cierpliwie i z niezwykłą 
życzliwością rozdawał. 
Wśród gości turnieju byli tak-
że obecni zawodnicy Lechii: 
Mario Maloča, Denis Perger 
i Bartłomiej Pawłowski, któ-
rzy również nie szczędzili rąk 
i chętnie rozdawali autografy 
fanom gdańskiej Lechii. 
– Tym turniejem wróciliśmy 
trochę do naszych korzeni, za-
miast na nowoczesnym i dużym 
stadionie przy Meissnera – jak 
planowaliśmy – zagraliśmy jak 
za dawnych dobrych czasów 
na kilku mniejszych szkolnych 
boiskach – mówi Andrzej Ko-
walczys, pomysłodawca turnie-
ju „Do Przerwy 0:1”. – Chciał-
bym podziękować szczególnie 
naszym gościom: Romanowi 
i Tomaszowi Koryntom oraz 
obecnym zawodnikom Lechii, 
za to, że dali uczestnikom tur-
nieju wiele radości swoją wi-
zytą. Specjalne podziękowania 
dla Andrzeja Szydłowskiego, 
który od lat wspiera nas w or-
ganizacji turnieju, cieszę się, że 
odwiedził nas dzisiaj osobiście.
W jesiennej edycji turnieju 
udział wzięły 54 drużyny. Swo-
je mecze rozgrywały na kilku 
boiskach Przymorza i Zaspy: 
na Meissnera, Opolskiej, Star-
towej i Żwirki i Wigury. 
W kategorii „zespoły dziew-
częce” wygrały zawodniczki 
FC Bobry z Pelplina. Kolejne 
miejsca na podium zajmowały 
drużyny Tolerado z Gdańska, 
MKS Gościcino oraz Salosik 
Orunia.
Pośród „rodzin” najlepsza oka-
zała się rodzina Flügger Family 
z gdańskich Kokoszek. Dru-
gie miejsce na podium zajęła 
rodzina kryjąca się pod nazwą 
Podaj Ręczni Wymiatacze, 
inaczej Stowarzyszenie „Podaj 
Rękę”. Miejsce 3. zajęła rodzina 
SKM Sosnowiec z… dzielnicy 
Zaspa-Rozstaje.
W kategorii „rocznik 2004 i 
młodsi” zwyciężyła drużyna 
Podwórko KS z Przymorza. 
Drugie miejsce dla zespołu 
Cieniński PL z Zaspy, trzecie 
dla MKS Gościcino.

Wśród zespołów z „rocznika 

2001/2003” najlepszy okazał 
się zespół Kanonierzy z Dolne-
go Miasta. Miejsce drugie za-
jęła drużyna West Ham Stogi, 
miejsce trzecie zespół Gladia-
torzy (Gdańsk). 
Zwycięzcą z „rocznika 
1998/2000” został zespół Na-
zwa Nie Gra (Wrzeszcz), któ-
ry wyprzedził kolejno zespoły: 
Paladyni z Przymorza oraz Fi-
ght Football z Pręgowa. 
W tzw. kategorii „open”, czyli 
rocznik 1997 i starsi, zwycięży-
ła ekipa GLM (Gdyńska Liga 
Minifutbolu). Na drugim miej-
scu podium znalazła się druży-
na GLM II, a na trzecim ekipa 
Cafe Futbol ze Złotej Karczmy. 
Nagrodę Fair Play, którą 
ufundował Bogdan Oleszek, 
przewodniczący Rady Mia-
sta Gdańska, otrzymali: Aga-
ta Kaszubowska (FC Bobry), 
Paweł Czarnecki (Paladyni), 
Wojciech Rolczyński (Rozstaje 
Gdańsk), drużyna Podaj Ręcz-
ni Wymiatacze (Stowarzysze-
nie „Podaj Rękę”) oraz Iskra 

Gdynia. Nagroda ta przyzna-
wana jest za wzorową postawę 
na boisku, a także poza nim. 
Cechuje ona prawdziwych 
sportowców.
Organizatorem cyklu turniejów 
„Do Przerwy 0:1” jest Andrzej 

Kowalczys wraz z Gdańską 
Fundacją Dobroczynności. 
Warto przypomnieć, że turniej 
rozgrywany jest od 2004 roku.

(SL) 

 Wszyscy zwarci i gotowi przed kolejnymi piłkarskimi emocjami

 Legenda Lechii Roman Korynt w towarzystwie  
obecnych zawodników gdańskiej drużyny
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FINAŁ LIGI

Kibicuj 
pływakom
– 11 listopada, na pływalni 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy ul. Chału-
bińskiego 13 na Chełmie, 
odbędą się zawody Finału 
Pomorskiej Ligi Ratownic-
twa Wodnego. To wido-
wiskowa impreza, w której 
najlepsi ratownicy z wo-
jewództwa pomorskiego 
będą rywalizowali w czte-
rech konkurencjach – mówi 
Grzegorz Pawelec, rzecz-
nik prasowy gdańskiego 
MOSiR. – Zapraszamy do 
zgłaszania udziału oraz do 
kibicowania. Zawody bę-
dzie można śledzić z trybun 
pływalni.
Na godz. 9.00 zaplanowano 
rozgrzewkę, natomiast po-
czątek zawodów odbędzie 
się godzinę później. Ry-
walizacja toczyć się będzie  
w czterech konkurencjach 
z podziałem na mężczyzn  
i kobiety.

(GR)

STOCZNIOWIEC PRZED II RUNDĄ

Marzy im się kolejne złoto
Sezon hokejowy w pełni, a my 
jak zwykle sprawdzamy jak w 
rozgrywkach radzą sobie za-
wodniczki gdańskiego Stocz-
niowca, które bronią wicemi-
strzowskiego tytułu.
Za nami pierwsza runda roz-
grywek. Tabeli przewodzą 
gdańszczanki, ale na pewno 
ulegnie to zmianie, ponieważ 
hokeistki bytomskiej Polonii 
mają cztery mecze zaległe i 
trudno spodziewać się, aby w 
którymkolwiek z nich straciły 
choćby punkt.
– Od samego początku sezo-
nu borykamy się z kontuzjami 
kilku zawodniczek. W związ-
ku z tym praktycznie w każ-
dym meczu gramy właściwie 
dwoma piątkami – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik drużyny.
Mimo tych osłabień pod-
opieczne Henryka Zabroc-
kiego przegrały tylko dwa 
wyjazdowe mecze – właśnie 
z aktualnymi mistrzyniami 
Polski – Polonią Bytom.
– Tradycyjnie już pierwszy 
mecz przegraliśmy dość wy-
raźnie, a porażkę kładzie-
my na karb długiej podró-
ży. Drugi mecz w Bytomiu, 
mimo przegranej, był bar-
dziej wyrównany, a nasze za-
wodniczki mogły pokusić się 

  Za tydzień wielki mecz Stoczniowca z Polonią

chociaż o wywiezienie jednego 
punktu – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.
Okazja do rewanżu będzie już 
niebawem, ponieważ za ty-
dzień (19 i 20 listopada) oba 
zespoły zmierzą się w rundzie 
rewanżowej. Tym razem spo-
tkania rozegrane zostaną w 
Gdańsku. Z kolei w najbliższy 
weekend zawodniczki Henry-
ka Zabrockiego jadą do grodu 
Kraka po komplet punktów z 
miejscową Cracovią. 
– Dziewczyny są głodne sukce-
su. Po wywalczeniu mistrzow-
skiego tytułu przed dwoma laty 
dziewczyny chcą powtórzyć ten 
sukces. Będzie to trudne, ale 

nie niemożliwe. Przed sezonem 
kilka zawodniczek pożegnało 
się z naszą drużyną, co stano-
wi pewne osłabienie. Jednak 
do zespołu dołączyły też nowe 
dziewczyny, a wśród nich jest 
występująca już w Stoczniow-
cu Tetiana Onyshchenko, która 
przez rok grała w Szwecji – in-
formuje kierownik drużyny.
Dodajmy, że do Stoczniow-
ca dołączyły również Natalia 
Kamińska z Naprzodu Janów 
oraz Ewa Podracka z Kozioł-
ków Poznań. Sztab szkolenio-
wy wierzy, że zdobycie złotego 
medalu jest w zasięgu zawod-
niczek Stoczniowca. Wszystko 
jednak zależeć będzie od tego, 

czy trener Zabrocki będzie 
miał do dyspozycji wszystkie 
hokeistki.
– Większość meczów run-
dy rewanżowej rozgrywać 
będziemy na wyjeździe, ale 
wierzymy, że przed fazą play 
off osiągniemy dobrą po-
zycję wyjściową. Tu z kolei 
wszystko jest już możliwe, 
bo jak wiadomo, play offy 
rządzą się swoimi prawami – 
podsumowuje Włodzimierz 
Byczkowski.
O wynikach gdańskich ho-
keistek będziemy oczywiście 
informować na łamach naszej 
gazety.

(lubek)
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WYDARZENIA

11 – 13.11  Silly Venture - międzynarodowy event Atari 
Szkoły Ekonomiczno-Handlowe,  
ul. Seredyńskiego 1A

14 – 20.11 Światowy Tydzień Przedsiębiorczości –  
targi pracy i praktyk
Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

15.11 BeZee – konferencja o trendach w edukacji
Europejskie Centrum Solidarności

17 – 18.11 Venture Day 2016 –  
spotkania przedsiębiorców i inwestorów
Olivia Business Centre

23 – 24.11 Smart Metropolia - kongres, targi, forum
AmberExpo


