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Stoczniowiec jest już w półfinale
Za nami zasadnicza runda PLHK, w której 
o medal walczy Stoczniowiec. Do fazy 
pucharowej zawodniczki Henryka Zabrockiego 
awansowały bez problemu, zajmując 2. miejsce.

Spółka PKP informuje, że jeszcze w tym roku rozpoczną 
się prace remontowe dworca Gdańsk Główny. Gruntowna 
modernizacja zabytkowego obiektu ma zapewnić najwyższą 
jakość obsługi i dostosować budynek do potrzeb wszystkich 
grup pasażerów.

Planowane jest odtworzenie 

historycznego wyglądu holu głównego 

- mówi Maciej Bułtowicz  z PKP SA. 

Basen na Stogach do listopada  
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Gdańska będą 
mogli cieszyć się z kolejnego basenu. Nowa 
pływalnia budowana będzie bowiem przy 
Szkole Podstawowej nr 11 na Stogach.

Gdańsk inwestuje w oświatę 
DRMG ogłosiła przetarg na budowę przed-
szkola przy ul. Kolorowej. Wkrótce rozpoczną 
się przetargi na żłobek i na przebudowę układu 
drogowego w rejonie obu tych inwestycji.

10 lat pracy Szalińskiego   
Już od 10 lat Przemek Szaliński pomaga 
potrzebującym dzieciakom. Jubileusz swojej 
pracy uczcił galą, podczas której nie zabrakło 
znanych artystów świata muzyki i filmu.
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OD DRUGIEJ STRONY

• 14 lutego (wtorek), Kabaret Smile, godz. 
17.30 i 20.30, sala koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9

• 14 lutego (wtorek), Ray Wilson – Genesis 
Classic, godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 15 lutego (środa), Broadway Exclusive, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 16 lutego (czwartek), Percival, godz. 20.00, 
Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 19 lutego (niedziela), Bednarek, godz. 20.00, 
klub Pokład w Gdyni, Skwer Kościuszki

• 21 lutego (wtorek), Rod Stewart,  
godz. 20.00, Hala Ergo Arena

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

• 24 lutego (piątek), Justin Kauflin Trio, godz. 
20.00, Klub Żak, al. Grunwaldzka 195/197

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

• 28 lutego (wtorek), Varius Manx i Kasia 
Stankiewicz, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 3 marca (piątek), Illusion, klub B90  
w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 marca (sobota), Polska Noc Kabaretowa, 
godz. 19.00, Ergo Arena

• 5 i 6 marca (niedziela – poniedziałek), Kult 
Akustik, godz.19.00, Filharmonia Bałtycka, 
ul. Ołowianka 1

• 10 – 12 marca (piątek – niedziela), 
Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, 
Żeglarzy i Alpinistów – Kolosy w Gdyni

• 11 marca (sobota), Trefl Sopot – Polpharma 
Starogard Gdański, godz. 18.00, Hala 
100-lecia w Sopocie, ul. Goyki 7

• 19 marca (niedziela), Tommy Emmanuel, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 25 marca (sobota), Eldo, godz. 19.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 2 kwietnia (niedziela), Superheroes in 
concert, godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 5 kwietnia (środa), Tini, godz. 18.00,  
Hala Ergo Arena

• 8 kwietnia (sobota), Julia Pietrucha,  
godz. 20.00, Gdański Teatr Szekspirowski  
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1

• 9 kwietnia (niedziela), 3. Gdańsk Maraton

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

• 23 kwietnia (niedziela), King Dude, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 29 – 30 marca, Międzynarodowe 
Mistrzostwa Autostopowe 

• 17 – 19 maja (środa – piątek), Targi 
Infoshare 2017, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

Nasze kalendariumWażne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Apteka Dyżurna Sopot, Tadeusza Kościuszki 7  (58) 551 32 89

• Apteka Dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• Apteka Dyżurna Gdańsk, Kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE
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Nowa linia 256

Nowy prezes Energi

W ostatni weekend stycznia 
Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku uruchomił nową 
linię autobusową nr 256, któ-
ra łączy stację PKM Kiełpinek  
z pocztą w Kokoszkach.
Trasa tej linii przebiega na-
stępująco: Kiełpinek PKM – 
Szczęśliwa – tzw. „Kartuska 
Północna” – Armii Krajowej 
– Kalinowa – Azaliowa – Sza-
franowa – Św. Brata Alberta – 
Osiedlowa – Fabryczna – No-
watorów – Budowalnych – Ko-
koszki Poczta – Budowlanych 
– Nowatorów – Metalowców 

– Rada Nadzorcza Energa SA 
oddelegowała do pełnienia 
obowiązków prezesa zarządu 
Jacka Kościelniaka, członka 
Rady, eksperta z zakresu au-
dytu i finansów. Ze składu 
zarządu odwołano natomiast 
Dariusza Kaśków, Mariusza 
Rędaszka i Przemysława Pie-
siewicza – informuje Urszula 
Drukort-Matiaszuk, rzecznik 
prasowy Energi. 
Zmiany w składzie zarządu 
nastąpiły 17 stycznia. Cza-
sowo, na okres do 3 miesięcy, 
oddelegowano członka rady 
nadzorczej, Jacka Kościelnia-
ka do pełnienia obowiązków 
prezesa zarządu Energa SA. 
– Obecnie w skład zarządu 
wchodzi również Mariola 
Anna Zmudzińska, wicepre-
zes ds. relacji inwestorskich 
oraz Grzegorz Ksepko, wice-
prezes ds. korporacyjnych. O 

– Św. Brata Alberta – Szafra-
nowa – Azaliowa – Kalinowa 
– Otomińska – Goplańska – 
Kiełpino Górne Węsierska – 
Goplańska – Kiełpino Górne 
Lipuska – Goplańska – Oto-
mińska – Armii Krajowej – 
tzw. „Kartuska Północna” – 
Szczęśliwa – Kiełpinek PKM. 
– Linia funkcjonuje codzien-
nie i jest obsługiwana mini-
busami – informuje Zygmunt 
Gołąb, rzecznik prasowy Za-
rządu Transportu Miejskiego  
w Gdańsku.

(GR)

wyłonieniu nowych członków 
zarządu zadecyduje wynik 
konkursu. Jacek Kościelniak 
jest absolwentem Akademii 
Ekonomicznej w Katowi-
cach (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny). To ekspert 
w dziedzinie zarządzania fi-
nansami i rachunkowości, 
jest doświadczonym audyto-
rem, członkiem Rady Audy-
torów Europejskiego Insty-
tutu Studiów Strategicznych. 
Był m.in. przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Górnoślą-
skiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego oraz członkiem rady 
Górnośląskiego Funduszu 
Restrukturyzacji – informuje 
Urszula Drukort-Matiaszuk.
Dodajmy, że z dniem 30 
grudnia 2016 roku został on 
powołany do składu Rady 
Nadzorczej Energa SA.

(GR)

NOWE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

Gdańsk inwestuje w oświatę
Jak informuje nas Michał Piotrowski z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na budowę 
przedszkola przy ul. Kolorowej.

Wkrótce rozpoczną się też 
przetargi na żłobek i na prze-
budowę układu drogowego  
w rejonie obu tych inwestycji. 
Także ostatniego dnia stycznia 
ogłoszono, które firmy zostały 
zaproszone do składania ofert 
cenowych na budowę szkoły 
metropolitalnej w Kowalach.
Nowe, sześciooddziałowe 
przedszkole wybudowane zo-
stanie przy ulicy Kolorowej 14. 
W ramach inwestycji powsta-
nie oczywiście plac zabaw wraz  
z infrastrukturą towarzyszącą.
– Budynek składać się będzie 
z dwunastu symetrycznych 
modułów konstrukcyjnych, 
ustawionych liniowo wzdłuż 

głównego korytarza. Obiekt 
jest dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Do 
przedszkola chodzić będzie 
150 dzieci – zapowiada Michał 
Piotrowski.
Poza przedszkolem, przy tej sa-
mej ulicy, wybudowany zostanie 
trzyoddziałowy żłobek prze-
znaczony dla 96 dzieci. Każdy 
z trzech oddziałów będzie się 
składał z sypialni, bawialni, sa-
nitariatu oraz z pomieszczenia 
przeznaczonego do dezynfekcji 
nocników. 
– W dwukondygnacyjnym bu-
dynku, oprócz części dedyko-
wanej najmłodszym, znajdo-
wać się będą pomieszczenia 

b iu rowo-ad m i n i s t r a c y jne 
Gdańskiego Zespołu Żłobków. 
Część biurowa na piętrze będzie 
mogła funkcjonować niezależ-
nie od części parterowej – do-
daje Michał Piotrowski, który 
podkreśla, że obu inwestycjom 
towarzyszyć będzie budowa 
układu drogowego, stanowiące-
go dojazd do przedszkola i żłob-
ka, na odcinku od ul. Srebrnej 
do ul. Niepołomickiej. 
W ramach zadania w ul. Nie-
połomickiej wykonany zo-
stanie lewoskręt, powstaną 
nowe ulice Pastelowa i Kolo-
rowa o nawierzchni asfalto-
wej z obustronnymi chodni-
kami wraz ze skrzyżowaniem  

w formie ronda. Przetarg na 
budowę żłobka DRMG ogłosi  
w lutym, a na przebudowę dróg 
– w kwietniu. Wszystkie trzy 
inwestycje mają zakończyć się  
w październiku, a odbiory prze-
widziano na listopad. 
Przy okazji inwestycji oświa-
towych wspomnieć należy, że 
tylko 5 z 13 firm otrzymało za-
proszenie do złożenia ofert ce-
nowych na budowę szkoły me-
tropolitalnej w Kowalach. 
– Wybrani oferenci na przygoto-
wanie i dostarczenie ofert ceno-
wych będą mieli czas do 3 mar-
ca – mówi Michał Piotrowski.

(GR)

  Wizualizacja nowego przedszkola przy ulicy Kolorowej 
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Remont dworca w tym roku
Spółka PKP informuje, że jeszcze w tym roku rozpoczną się prace remontowe dworca Gdańsk 
Główny. Gruntowna modernizacja zabytkowego obiektu ma zapewnić najwyższą jakość ob-
sługi i dostosować budynek do potrzeb wszystkich grup pasażerów.

ODZYSKA HISTORYCZNY WYGLĄD

Jak dowiadujemy się z komuni-
katu, PKP S.A. otrzymała już 
wszelkie niezbędne zgody od wo-
jewódzkiego konserwatora zabyt-
ków do przygotowania komplek-
sowej dokumentacji projektowej. 
– Spółka, wraz z wyłonionym ze-
wnętrznym wykonawcą, finalizuje 
obecnie prace w tym zakresie. Po 
ich zakończeniu i uzyskaniu po-
zwolenia na budowę, ogłosimy 
przetarg na wybór wykonawcy in-
westycji. Planowany termin uru-
chomienia postępowania to dru-
gi kwartał tego roku – informuje 
Maciej Bułtowicz z Biura Praso-
wego PKP SA. 
Przypomnijmy, że w ramach mo-
dernizacji dworca Gdańsk Głów-
ny gruntownie przebudowane 

zostanie wnętrze obiektu. 
– Planowane jest m.in. odtwo-
rzenie historycznego wyglądu 
holu głównego i dostosowanie 
budynku do potrzeb osób o ogra-
niczonej mobilności. Inwestycja 
zakłada także utworzenie nowej 
części tunelu podziemnego, któ-
ra połączy istniejące przejścia na 
perony z budynkiem dworca oraz 
dojścia do przystanków tramwa-
jowych i przejście pod ulicą Pod-
wale Grodzkie – dodaje Maciej 
Bułtowicz. 
Inwestor planuje, że inwestycja 
zostanie dofinansowana z fundu-
szy unijnych, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, a także ze środków 
własnych PKP i budżetu państwa.

Przebudowa gdańskiego dworca 
ma być realizowana w podobnym 
horyzoncie czasowym, co inwe-
stycja PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. Zarządca infrastruktu-
ry planuje zmodernizować perony 
i przejścia podziemne na stacji. 
Nad projektami czuwać będzie ten 
sam zespół Inżyniera Kontraktu. 

Pozwoli to na skoordynowanie 
działań wykonawców obu in-
westycji oraz zminimalizowanie 
ewentualnych utrudnień dla pasa-
żerów podczas prac budowlanych.
O rozpoczęciu inwestycji na pew-
no poinformujemy w jednym z ko-
lejnych wydań „Panoramy”.

(GR)
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DAR DLA DOMU HOSPICYJNEGO

Klub Rotary znów pomógł

 

UŁATWIENIE DLA MIESZKAŃCÓW 

ART INKUBATOR PRZY GOYKI

Opłaty przez internet

Sopot z Akademią Sztuk Pięknych 

Miasto Sopot wdrożyło na 
swoich stronach interneto-
wych Płatności Online BM. 
Mieszkańcy i przedsiębiorcy 
w wygodny i bezpieczny spo-
sób mogą teraz dokonywać 
opłat za czynności admini-
stracyjne za pomocą szybkich 
płatności przez internet. Co 
ciekawe, Sopot jest pierw-
szym w Polsce samorządem, 
który uruchomił taką usługę.
– Dzięki usłudze Płatności 
Online Blue Media miesz-
kańcy Sopotu mogą uiszczać 
opłaty administracyjne – np. 
za zarejestrowanie pojazdu 

Prezydent Sopotu Jacek Kar-
nowski oraz Krzysztof Po-
lkowski, rektor Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku 
podpisali list intencyjny doty-
czący kontynuacji współpracy 
pomiędzy kurortem a ASP. 
Anna Dykisńska z Urzę-
du Miasta Sopot podkreśla, 
że wzajemne, bliskie relacje 
pomiędzy miastem a akade-
mią sięgają odległych, po-
wojennych czasów powsta-
nia uczelni. Kontynuowa-
nie wspólnych projektów 

czy wydanie prawa jazdy – w 
sposób znany im doskonale z 
zakupów internetowych – in-
formuje Magdalena Czarzyń-
ska-Jachim, rzecznik prasowy 
sopockiego magistratu. 
Wystarczy, że na stronie plat-
nosci.miasto.sopot.pl interesant 
wybierze rodzaj sprawy, za któ-
rą chcą uiścić opłatę, uzupełni 
swoje dane identyfikacyjne, a 
następnie kliknie logo swoje-
go banku. Po przekierowaniu 
na stronę transakcyjną banku 
dane płatnika i kwota do zapła-
ty są już uzupełnione i wystar-
czy je tylko potwierdzić (np. 

wystawienniczych i edukacyj-
nych, a także współpraca przy 
tworzeniu Art Inkubatora sta-
nowią pretekst do zacieśnienia 
współpracy.
Jacek Karnowski mówi, że wie-
le spotkań, rozmów, nierzadko 
burzliwych, poprzedzało de-
cyzję o zagospodarowaniu bu-
dynku przy ul. Goyki. 
– Mieszkańcy zdecydowanie 
opowiedzieli się, że chcą za-
chowania tego miejsca dla so-
pocian, stąd też pomysł, by 
stworzyć tu Art Inkubator. 

hasłem SMS). Po dokonaniu 
płatności interesant otrzy-
muje mailem potwierdzenie, 
które powinien wydrukować i 
przedstawić w urzędzie pod-
czas załatwiania sprawy.
– Mieszkańcy Sopotu dzię-
ki Płatnościom Online BM 
mają do dyspozycji wszystkie 
najpopularniejsze formy płat-
ności online – szybkie płatno-
ści za pomocą linku, tzw. Pay 
by link oraz płatności kartą 
płatniczą – informuje rzecz-
nik urzędu miasta.

(GR)

Udało nam się pozyskać 
środki unijne, by stworzyć 
w przyszłości miejsce speł-
niające wiele funkcji i kultu-
ralnych, i społecznych. Przy 
okazji uda nam się zrewita-
lizować okoliczną zieleń, co 
niewątpliwie będzie dodat-
kowym atutem tego pięknego 
miejsca. Wsparcie Akademii 
Sztuk Pięknych w tym przed-
sięwzięciu będzie ogromne i 
nie do przecenienia – dodaje 
prezydent Sopotu.

(GR)

DZIAŁKA ZOSTAŁA JUŻ PRZEKAZANA

Dom dla niepełnosprawnych może być budowany
Nic już nie stoi na przeszkodzie, by rozpocząć budowę domu dla niepełnosprawnych intelektualnie w Sopocie. W połowie stycznia został 
podpisany akt notarialny, w którym sopocka gmina przekazuje w wieczyste użytkowanie działkę, w sąsiedztwie dawnego parku Herbstów i 
urzędu, Fundacji Nasz Przyjazny Dom – informuje nas Anna Dyksińska z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Sopot.

  Wizualizacje koncepcji architektonicznej

Sopot to miasto niezwykłych 
ludzi wrażliwych na potrzeby 
innych, słabszych, tych, któ-
rych życie nie oszczędza. Nic 
więc dziwnego, że sopoccy rad-
ni pozytywnie odpowiedzieli 
na apel środowiska rodzin osób 
niepełnosprawnych intelek-
tualnie i podjęli uchwałę do-
tyczącą planu miejscowego, w 
którym znalazła się lokalizacja 
domu w sąsiedztwie dawne-
go parku Herbstów, tuż przy 
urzędzie. 
– Nie obyło się bez problemów 
i niezadowolenia niektórych 
sąsiadów.
By zwiększyć obszar zielony, 
będący w dyspozycji miasta, 
a tym samym mieszkańców, 
gmina dokupiła sąsiadują-
cą działkę, będącą własnością 
prywatną i w 2016 roku doko-
nano pierwszego etapu rewita-
lizacji, którego efekty możemy 
już w pełni ocenić. Tym samym 
historyczny park Herbstów 
został oddany mieszkańcom – 
przypomina Anna Dyksińska.
Ośrodek będzie pełnił dwie za-
sadnicze funkcje: mieszkalną 

oraz usługową (rehabilitacja fi-
zyczna, społeczna, zawodowa). 
Dodajmy, że w budynku zapla-
nowano 20 pokoi.
Zamierzeniem fundacji jest 
stworzenie na terenie Sopotu 
domu, w którym dożywotnie 
schronienie znajdą dorosłe oso-
by niepełnosprawne intelektu-
alnie w stopniu umiarkowanym 
i znacznym.
Prowadzona przez funda-
cję placówka będzie świad-
czyć m.in. usługę opiekuńczą 
(udzielanie pomocy w podsta-
wowych czynnościach życio-
wych, pielęgnację, w tym pielę-
gnację w czasie choroby, opiekę 
higieniczną, niezbędną pomoc 
w załatwianiu spraw osobi-
stych, kontakty z otoczeniem). 
Dom będzie mógł także służyć 
jako miejsce czasowego pobytu 
osób w ośrodku, gdy zostaną 
one pozbawione stałej opieki 
domowej – choroba opiekunów, 
pobyt w szpitalu, sanatorium. 
Poza tym będzie to także miej-
sce integracyjne, przeznaczone 
dla całej społeczności osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie.

– Szacunkowy koszt inwesty-
cji to około 3,4 mln zł. Jesie-
nią 2016 roku radni podjęli 
uchwałę dającą prezydentowi 

możliwość przekazania działki 
w użytkowanie wieczyste fun-
dacji. Zgodnie z zapisami aktu 
notarialnego, budowa musi 

rozpocząć się najpóźniej do 1 
kwietnia 2018 roku i zakoń-
czyć do kwietnia 2020 roku. 
Gmina zastrzegła sobie jednak 
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Sopocki międzynarodowy 
klub Rotary – Sopot Interna-
tional Rotary Club we współ-
pracy z niemieckim klubem 
Rotary Club Hannover-Ball-
hof i wsparciu Fundacji Rota-
ry, przekazał dla Domu Ho-
spicyjnego Caritas w Sopocie 
sumę 169891 złotych na za-
kup sprzętu potrzebnego do 
pielęgnacji pacjentów. 
– Wymieniono 25 łóżek i ma-
teraców, których koszt wy-
niósł prawie połowę sumy. 
Za resztę zakupiono po dwa 
nowoczesne wózki stabili-
zujące i elektryczne pompy 
ssące, 3 stetoskopy z funkcją 
wizualizacji, sprzęt do kąpie-
li, stacjonarny stół rehabilita-
cyjny przeznaczony do terapii 
i rehabilitacji i ultrasonograf, 
którego koszt to ponad 40 
tysięcy złotych. W obsłudze 
nowego sprzętu pomogło 4 
lekarzy i pielęgniarki, po-
święcając na naukę wspólnie z 
opiekunami 30 godzin pracy – 
informuje Magdalena Plam-
felt, prezes Polsko-Szwedz-
kiej Izby Gospodarczej. 
W pozyskaniu grantu i prze-
prowadzeniu projektu pomo-
gło wiele osób, zarówno kie-
rownictwo Domu Hospicyj-
nego (jego dyrektor ks. To-
masz Kosecki i dr Aleksandra 

Modlińska), jak i Ulrich Hey-
mann z Klubu Hannover-Ball-
hof i Lauren Ribant z Fun-
dacji Rotary oraz członkowie 
sopockiego klubu (prof. Maria 
Dudziak, Barbara Sergot-Go-
lędzinowska, Wojciech Kossak 
i przewodniczący komisji zaj-
mującej się projektem, Bendt 
Haverberg z Danii).
– To nie pierwsza znacząca 
pomoc sopockiego klubu dla 
trójmiejskich hospicjów. W 
2010 roku zakupiliśmy busa do 
transportu pacjentów dla Ho-
spicjum im ks. E. Dutkiewicza 
w Gdańsku. Gdyńskie Hospi-
cjum Dziecięce „Bursztynowa 
Przystań” otrzymało w 2015 
roku nowy pionizator, którego 
zakup współfinansowany zo-
stał przez wieloletniego part-
nera, Międzynarodowe Forum 
Kobiet – przypomina Magda-
lena Plamfelt.

Warto przy okazji wiedzieć, 
że klub angażuje się również 
w pomoc dla miasta, gdzie od 
początków istnienia ma swą 
siedzibę. 
– Wyposażyliśmy w meble 
Sopocki Inkubator Przedsię-
biorczości Społecznej, który 
służy osobom pozostającym 
w trudnej sytuacji życiowej. 
Również i ten projekt został 
zrealizowany we współpracy z 
niemieckim klubem partner-
skim Hannover Ballhof oraz 
z Fundacją Rotary – dodaje 
Magdalena Plamfelt.
Angielskojęzyczny Sopot In-
ternational Rotary Club zało-
żyli w 2002 roku cudzoziem-
cy, mieszkający i pracujący w 
Trójmieście. Siedzibą klubu 
jest Sofitel Grand Sopot. 

(GR)

możliwość rozwiązania umo-
wy, jeśli ten zapis nie będzie 
zrealizowany – tłumaczy Anna 
Dyksińska.

(GR)
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  W ubiegłym roku udało się wykonać termomodernizacji siedziby klubu „Maciuś I”

PRIORYTETEM INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Więcej pieniędzy na prace remontowe
We wszystkich czterech administracjach PSM „Przymorze” zatwierdzono już plan remontów na 2017 rok. Niebawem 
ogłoszone zostaną przetargi, które wyłonią wykonawców poszczególnych robót, a pierwsze prace ruszą najprawdopodobniej 
już w marcu.

Od tego roku mieszkańcy 
„Osiedla-Piastowska” płacą  
o 10 groszy więcej na fundusz 
remontowy. Dzięki tej niewiel-
kiej podwyżce budżet na prace 
remontowe jest o ok. 150 tys. zł 
większy niż w roku ubiegłym.
– Najwcześniej rozpocznie się 
wymiana pionów zimnej i cie-
płej wody. Są to zadania, któ-
re realizujemy od kilku lat.  
W tym roku wymiana instalacji 
wodociągowej prowadzona bę-
dzie w budynkach przy: Chłop-
skiej 34 i 42, Dąbrowszczaków 
2 i 4. Moim zdaniem są to naj-
ważniejsze prace zaplanowane 
na ten rok – mówi nam Wło-
dzimierz Byczkowski, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 2 
PSM „Przymorze”.
W tym roku wykonana zosta-
nie również wtórna legaliza-
cja wodomierzy w budynkach 
przy Piastowskiej 90 A oraz  
w całym falowcu przy Piastow-
skiej 100. Ważnym zadaniem, 
którego nie udało się wykonać 
w roku poprzednim, jest mo-
dernizacja miejsc postojowych 
i jezdni przed pawilonem han-
dlowym „Daniela” (ul. Pia-
stowska 98) oraz wybudowanie 
nowych miejsc postojowych  
w ciągu budynków: Piastowska 
68, 72, 76 oraz nowej jezdni  
i chodnika.
– Parkingu przy pawilonie 
„Daniela” nie udało się wyko-
nać, ponieważ przedłużały się 
uzgodnienia z gestorami sieci 
podziemnych. Mam nadzieję, 
że w końcu całe zadanie uda się 
wykonać w tym roku – tłuma-
czy Włodzimierz Byczkowski.
W tym roku specjalnymi farba-
mi przeciwgrzybicznymi ma-
lowane będą również niektóre 
ściany budynków przy Piastow-
skiej 94 (ściana wschodnia), 
Chłopskiej 34 (szczyt budyn-
ku od strony północnej). War-
to też wspomnieć o tym, że  
w tym roku udrażniane będą nie-
które sieci burzowe – szczegól-
nie tam, gdzie istnieje problem  
z odprowadzeniem wód opado-
wych z budynku.
Podwyżka funduszu remonto-
wego (od 1 lutego) wystąpiła 
także na terenie Administra-
cji Osiedla nr 3. Tu również  
o ok. 150 tys. zł wzrosła kwota, 
którą w tym roku będzie moż-
na wydać na najpotrzebniejsze 
remonty.
– Nie będzie żadną niespodzian-
ką, jeśli powiem, że najważ-
niejszym zadaniem na ten rok 
jest kontynuacja wymiany pio-
nów zimnej i ciepłej wody oraz 
cyrkulacji ciepłej wody. Tego 
roku roboty prowadzone będą  

w budynku przy ulicy Jagielloń-
skiej 32 i Chłopskiej 34 kl. A, 
D oraz Jagiellońskiej 10 B i 10 
C. Remontowany będzie także 
dach budynku przy Chłopskiej 
20 – informuje Mirosław Emir 
Muchla, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”.
Poza tym remontowane będą 
balkony i naprawiane ga-
lerie przy Jagiellońskiej 10.  
W związku z kończącą się lega-
lizacją, wymieniane będą wodo-
mierze (Jagiellońska 40, 42 i 44 
oraz 11 budynków na Małym 
Przymorzu). W falowcu przy 
Jagiellońskiej 10 wymienia-
na będzie w tym roku stolarka 
okienna na klatkach schodo-
wych. Część tych prac już wy-
konano, a na ten rok zaplanowa-
no roboty w klatkach 10 F i 10 I.
Na tym samym poziomie co  
w roku poprzednim pozostanie 
fundusz remontowy na tere-
nie Administracji Osiedla nr 1,  
a mimo to wydatki na wszystkie 
tegoroczne remonty są bardzo 
duże.
– W tym roku zaplanowaliśmy 
m.in. wymianę instalacji gazo-
wej, a przy okazji remont klat-
ki schodowej i piwnic budynku 
przy Bora Komorowskiego 85 
A. W falowcu przy Rzeczypo-
spolitej 7 D wymieniana będzie 
instalacja wodociągowa. Do-
dam, że we wszystkich falow-
cach prace te zostały już zreali-
zowane, dlatego od tego roku 
rozpoczynamy wymianę pozio-
mów i pionów instalacji zim-
nej i ciepłej wody w budynkach 
niskich. Pierwsze prace zapla-
nowaliśmy w budynku przy ul. 
Kołobrzeskiej 44, w którym 
wymienione zostanie oświe-
tlenie na ledowe oraz instalacja 
WLZ i podesty przed klatka-
mi schodowymi – informuje 

nas Łucja Seredzińska, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”.
Kierowców ucieszy na pew-
no informacja, że w tym roku 
na terenie tej administracji po-
wstanie w różnych miejscach 

dodatkowych 50 miejsc po-
stojowych. W planie remon-
towym uwzględniono też wy-
mianę chodników przy Opol-
skiej 7 – 10 oraz Kołobrzeskiej 
42 i Opolskiej 4. W planie 
są również remonty klatek 

schodowych (Chłopska 7) albo 
ich malowanie (Rzeczypo-
spolitej 7 A i 7 D, Śląska 29  
i Śląska 39). Przewidziano też 
remont balkonów i elewacji 
budynku przy Śląskiej 76, wy-
mianę WLZ i wymianę drzwi 
do piwnic przy Śląskiej 29.  
Z kolei na Rzeczypospolitej 7 D 

wykonane zostanie docieple-
nie pasa 10 kondygnacji wraz 
z zadaszeniem balkonów, a na 
Rzeczypospolitej 1 przedłużo-
ne zostaną daszki nad schodami  
i wyremontowane wejścia do 
klatek schodowych.

(KL)

– wymiana pionów wodociągowych przy Kołobrzeskiej 45 i 47,
– wymiana poziomów wodnych przy Obrońców Wybrzeża 6 A i 8 C,

– wymiana chodnika przed Dąbrowszczaków 30 i Obrońców 
Wybrzeża 10,

– remont ulicy przy Kołobrzeskiej 47,
– malowanie klatek schodowych przy: Dąbrowszczaków 34 i 36 

oraz Obrońców Wybrzeża 8 C,
– wymiana WLZ w klatce Obrońców Wybrzeża 8 C,

– wymiana okien na klatkach schodowych przy: Kołobrzeskiej 65 
i 67, Chłopskiej 14 i Dąbrowszczaków 32,

– wymiana wodomierzy,
– remont pomieszczeń wsypowych przy Obrońców Wybrzeża 4 A, 

6 B, 8 A i 10 A.

NIEKTÓRE PRACE W AO4

WSPÓLNIE DBAJMY O PORZĄDEK

Wystarczy odrobina dobrych chęci 

 Niedawno kamery nagrały mężczyzn, którzy podrzucili niepotrzebną kanapę

Na terenie PSM „Przymorze” 
nie ma większego problemu  
z segregacją śmieci. Jed-
nak niektórzy administrato-
rzy budynków borykają się  
z pewnymi problemami, co 
powoduje, że osiedla wydają 
się mało zadbane.
Taki problem istnieje cho-
ciażby na terenie Administra-
cji Osiedla nr 2. 
– Staramy się, aby nasze osie-
dle było czyste, ale są miesz-
kańcy, którzy swoim postę-
powaniem niweczą nasze sta-
rania. Chodzi mi chociażby 
o osoby, które nie stosują się 
do harmonogramu i wyrzu-
cają śmieci wielkogabaryto-
we, kiedy przyjdzie im tylko 
na to ochota. Rozumiem, że 
przy wymianie mebli trzeba 
pozbyć się starych, ale moż-
na zrobić to w takim czasie, 
aby od ręki zabrała je firma 
zajmująca się ich wywozem 
– mówi nam Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.
Harmonogram wywozu od-
padów wielkogabarytowych 
jest stały i wywieszony jest 
na każdej klatce schodowej, 
a wszystkie niepotrzebne rze-
czy można wyrzucać dzień 
przed zbiórką.

– Podobnie sytuacja ma się  
z elektrośmieciami. Na terenie 
miasta działają firmy, które za 
darmo odbierają tego typu od-
pady. Ich telefony również zna-
leźć można na klatkach scho-
dowych. Pamiętajmy też, że 
przy zakupie sprzętu sklep ma 
obowiązek zabrać niepotrzeb-
ną pralkę, czy też lodówkę.  
W ten sposób nie będzie po-
trzeby wystawiania elek-
trośmieci pod altanki śmiet-
nikowe, gdzie są rozbierane 
przez złomiarzy. W ten sposób 
zabierane są wartościowsze ele-
menty tych odpadów, których 
potem nikt nie chce zabrać, 

a ich usunięcie musi opłacać 
spółdzielnia – tłumaczy Wło-
dzimierz Byczkowski.
Dosyć często zdarza się też, że 
osoby wynajmujące mieszkania 
nie posiadają kluczy do altanek 
i śmieci zostawiają przy wej-
ściu do nich, zamiast wrzucić 
je do odpowiednich kontene-
rów. Stąd też apel do właści-
cieli mieszkań, aby wyposażyli  
w klucze najemców.
Pewien problem stanowią rów-
nież „kukułki”, które podrzu-
cają śmieci. W ostatnim czasie 
przypadków takich odnotowu-
je się niestety coraz więcej.
– Nasze osiedle jest na szczęście 

monitorowane, dlatego każda 
osoba, która podrzuci nam 
śmieci jest nagrana. Nie jeden 
raz doszliśmy do tego, kto po-
zbył się odpadów w nielegalny 
sposób i potem musiał usunąć 
je na własny koszt – ostrzega 
kierownik Byczkowski.
To również od mieszkańców, 
a nie tylko od administracji 
zależeć będzie, jak wyglądać 
będzie nasze osiedle. Warto 
więc mieć odrobinę wyrozu-
miałości i dobrych chęci, by 
otoczenie, w którym miesz-
kamy, było czyste.

(lubek)
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KREATYWNI W KAŻDYM WIEKU

Białe szaleństwo w czasie ferii
Wypoczęci i pełni zapału uczniowie powrócili już do swoich szkolnych obowiązków, ale z pewnością długo jeszcze wspominać 
będą swoje przeżycia z ferii. Zima dopisała i tym, którzy wyjechali w góry oraz tym, którzy zostali w domu. Dzieci z osiedla Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Południe”, oprócz zabaw zimowych na świeżym powietrzu, miały zapewnione także inne atrakcje. 

– Dla dzieci zorganizowali-
śmy kulig, w przepięknej, pra-
wie bajkowej, śnieżnej scenerii  
w okolicach Szymbarku. Nie 
brakowało śniegu, lekkiego 
mrozu i słońca, a do tego pie-
czenia kiełbasek na ognisku 
– mówi nam Franciszek Wan-
tuch z SM „Południe”. – Dzieci 
mogły też spełniać się twórczo 
w trakcie zajęć plastycznych 
oraz umuzykalniających na 

zajęciach aktywności twórczej, 
rytmiki oraz gry na pianinie 
elektronicznym. Warto powie-
dzieć, że z zajęć tych mogą ko-
rzystać w dalszym ciągu. 
Dodajmy jeszcze, że spora gru-
pa spędziła czas na zabawie z 
wykorzystaniem gier planszo-
wych w pawilonie sportowym 
oraz podczas dwóch turniejów 
w kręgle w Centrum Spor-
towym Spółdzielni. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły 
się wyjścia do kina na nowo-
ści filmowe: „Królowa śniegu”  
i „Balerina”. Z propozycji spół-
dzielni skorzystało ponad 350 
młodych mieszkańców osiedla.
Korzystając z okazji warto jesz-
cze przypomnieć, że spółdziel-
nia prowadzi zajęcia aktywno-
ści twórczej. 
– Kreatywność u dzieci roz-
wija uzdolnienia i dyspozycje, 
a u starszych pozwala realizo-
wać pasje, które w sobie odkry-
li. W obu przypadkach działa-
nia, których celem jest twórcza 
ekspresja, ułatwiają i stymulują 
intelektualny, psychofizyczny 
rozwój osobowości, zachowa-
nie potencjału zdrowotnego. 
Pozwalają aktywnie spędzić 
czas wolny, poprawić jakość 
życia – zauważa Sylwester Wy-
socki, prezes SM „Południe”.
Zajęcia aktywności twórczej 
to modny współcześnie trend 
w edukacji dzieci i aktywizacji 
dorosłych.
– Polega to na inspirowaniu 

swobodnego, spontanicznego 
działania. W naszym przy-
padku skoncentrowaliśmy się 
na ekspresji plastycznej i mu-
zycznej – rytmicznej. Przy wy-
konywaniu prac, tempo dzia-
łania grupy i poszczególnych 
osób jest dowolne, a więc każdy 

pracuje w swoim rytmie, re-
alizując zasugerowany pomysł 
prowadzących lub uczestników 
– dodaje Franciszek Wantuch.
Zajęcia aktywności twórczej są 
bezpłatne dla mieszkańców SM 
„Południe”. Odbywają się przez 
cały rok w pawilonie zaplecza 

sportowego przy ul. Nad Po-
tokiem 13. Informacje o termi-
nach zajęć można uzyskać na 
stronie internetowej spółdziel-
ni lub pod numerem telefonu  
608 312 437.

(KL)

  Aura sprzyjała, dlatego możliwe było zorganizowanie kuligu 

  Zajęcia aktywności twórczej prowadzone są przez cały rok
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OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

- DOMY JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ
- ATRAKCYJNA LOKALIZACJA Z ROZLEGŁĄ PANORAMĄ WIDOKOWĄ (UL. A.BRUSKIEGO)
- NOWOCZESNY PROJEKT
- WYSOKA JAKOŚĆ WYKONANIA
- WYDZIELONE OGRODZONE DZIAŁKI
- PEŁNA INFRASTRUKTURA W CENIE
- ODBIÓR II PÓŁROCZE 2017 ROK
- ILOŚĆ OGRANICZONA
 

INFORMACJA:
 www.smpoludnie.pl 

tel. 508 462 257  
tel.58 670 42 36



LUTY 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 7WYDARZENIA

  Z mobilnej pracowni multimedialnej korzystać mogą uczniowie IV LO w Nowym Porcie
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OFERTA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„POŁUDNIE”

GDAŃSKIE SPOTKANIA TŁUMACZY 
Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłu-
maczeniu”, organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej, to 
jedyny w Polsce festiwal literacki poświęcony w całości sztuce 
translacji. Podczas trzeciej edycji wydarzenia, które zaplanowa-
no w dniach 6 – 8 kwietnia, będzie okazja do porozmawiania o 
wielkiej literaturze, która powstaje w językach pozacentralnych. 
Poznamy też laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za 
Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego. 

HEWELIUSZE ROZDANE 
Laureatami tegorocznej Nagrody Naukowej Miasta Gdańska 
imienia Jana Heweliusza zostali profesorowie – Kazimierz Da-
rowicki i Jerzy Zajadło. Nagrodę otrzymali z rąk prezydenta 
Pawła Adamowicza. Wyróżnieni otrzymali po 16000 zł brutto, 
a także dyplomy, kwiaty i statuetki. 

TYSIĄCE ZOBACZĄ STEWARTA
Rod Stewart bije rekordy popularności w Polsce! Po wielkim 
sukcesie majowego występu w Łodzi, artysta zagra w lutym dwa 
wyjątkowe koncerty – w Krakowie oraz w Gdańsku. W rezul-
tacie widownia polskich koncertów Sir Roda przekroczy sto ty-
sięcy osób.

NOWI MIESZKAŃCY NA CZŁUCHOWSKIEJ
Pierwsi lokatorzy odebrali klucze do mieszkań wybudowanych 
przez spółkę miejską GTBS przy ulicy Człuchowskiej 3 i 5. W 
dwóch budynkach na Ujeścisku zamieszka w sumie 59 rodzin. 
Przypomnijmy, że w tym roku nowi lokatorzy otrzymali klu-
cze do 85 mieszkań w dwóch budynkach wybudowanych przez 
spółkę miejską TBS „Motława”, przy ul. Piotrkowskiej 72 i 74. 

KONKURS DLA PRACODAWCÓW! 
– Są firmy, które ściśle współpracują z gdańskimi szkołami za-
wodowymi. Organizują dla uczniów praktyki, szkolenia i kon-
kursy. Są też firmy, które dbają o dokształcanie kadry nauczy-
cielskiej i wyposażenia szkół. Są też takie firmy, które zostają 
patronami klas zawodowych. Teraz jest czas, by takich praco-
dawców nagrodzić. Dzisiaj rusza konkurs „Pracodawca przyja-
zny szkole zawodowej”. Nominacje można zgłaszać do 14 lutego 
– informuje Olimpia Schneider z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Formularze nominacji należy składać w siedzibie Wydziału 
Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. 
Kartuskiej 5, pokój 304 (sekretariat) do 14 lutego.

CZAS NA KONSULTACJE 
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kil-
kumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami 
– przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitali-
zacją. W lutym odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych na 
temat przygotowanego projektu, a do 2 marca można zgłaszać 
uwagi na piśmie. 

KUPIĄ 15 NOWYCH TRAMWAJÓW 
Dwukierunkowe, klimatyzowane, fabrycznie nowe i komfor-
towe dla pasażerów, wyposażone w defibrylatory i stanowisko 
do przewożenia rowerów – takie mają być nowe tramwaje dla 
Gdańska. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje chce kupić 15 
takich pojazdów. 

DAVID GARRETT W ERGO ARENIE
27 października 2017 w hali Ergo Arena na granicy Gdańska i 
Sopotu wystąpi David Garrett z zespołem. 

GDAŃSK NOMINOWANY 
Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce, został nominowany w 
konkursie o tytuł „European Best Destination 2017”. Biorą w 
nim udział miasta najchętniej odwiedzane przez turystów i o 
bardzo dobrej reputacji w internecie – naszymi konkurentami są 
między innymi: Amsterdam, Berlin, Mediolan, Paryż, Wiedeń, 
Londyn, Madryt. 

ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdań-
ska? Pamiętaj o opłacie rocznej oraz możliwości ubiegania się o 
bonifikatę i zmianę terminu. 
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić 
do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach usta-
lony może zostać inny termin – warunkiem jest złożenie wnio-
sku nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności. 

(GR)

W SKRÓCIE
MULTIMEDIALNY PREZENT OD EDF

IV LO otwarte na nowe technologie
IV Liceum Ogólnokształcące w Nowym Porcie wzbogaciło się o mobilną pracownię 
tabletową wartą ponad 20 tys. zł. 

Beata Czaja z IV LO informu-
je nas, że z inicjatywy radnej 
miasta Beaty Dunajewskiej i w 
ślad za Szkołą Podstawową nr 
69, która wskazała drogę ubie-
gania się o multimedialne wy-
posażenie, uczniowie „czwórki” 
otrzymali prezent od Oddziału 
Wybrzeże EDF Polska.
– Elektrociepłownia Gdańska 
to partner, a zarazem sąsiad, 
z którym szkoła nawiązała 
współpracę dydaktyczną. W 
swoich działaniach przywiązu-
je dużą wagę do nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych w 
zakresie ochrony środowiska. 
Liczymy, że nasza współpraca 
da wiele korzyści i satysfak-
cji obu stronom. To niezwykle 
ważne, gdy przedsiębiorstwa 
angażują się w sprawy lokal-
nych społeczności – podkreśla 
Beata Czaja.
Dodajmy, że pracownia mo-
bilna składa się z: 30 tabletów 
przeznaczonych dla uczniów, 
2 tabletów przeznaczonych dla 
nauczycieli do zarządzania pra-
cownią mobilną oraz przeno-
śnej szafy na tablety z możli-
wością ich ładowania.
– Dzięki hojności sponsora, 
któremu serdecznie dziękuje-
my za wsparcie, szkoła może 
poszczycić się nowoczesną pra-
cownią na kółkach. Mobilna 
pracownia to nowoczesna for-
ma podejścia do klasycznych 
pracowni komputerowych. 
Dzięki postępowi technolo-
gicznemu możliwe jest zmi-
niaturyzowanie całej pracowni 
i wykorzystanie jej przez wielu 

nauczycieli. Tablety wzboga-
cą m.in. pracownię fizyczną, 
ale i nie tylko, korzystać z niej 
będą inni nauczyciele. Każdy 
nauczyciel liceum będzie mógł 
przeprowadzić zajęcia na tym 
nowoczesnym sprzęcie w swo-
jej sali – tłumaczy Beata Czaja.
Dzięki otrzymanym urządze-
niom szkoła, w której funk-
cjonują klasy pod patronatem 
służb mundurowych, będzie 
realizować zajęcia w sposób in-
teraktywny z wykorzystaniem 

najnowszych technologii. Ta-
kie rozwiązanie to nowoczesne 
podejście do metod nauczania, 
młodzież licealna jest zachęca-
na do wykorzystywania i po-
szukiwania wiadomości z róż-
nych źródeł.
– W ten sposób potwierdzamy, 
że IV LO w Gdańsku podąża 
za nowymi technologiami. Je-
steśmy nastawieni na podno-
szenie efektywności uczenia się 
przede wszystkim z przedmio-
tów ścisłych. Tablety pozwolą 

niezwykle szybko i intuicyjnie 
stworzyć atrakcyjną prezen-
tację efektów wypracowanych 
przez ucznia. Pojawiające się 
emocje spowodują, że problem, 
nad którym pracował uczeń, 
długo zostanie w pamięci, taka 
forma praca nauczycielowi da 
pełnię satysfakcji – rzecz bez-
cenną dla nauczyciela – dodaje 
Beata Czaja.

(GR)

ZNAMY WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Pomogą oczekującym na dziecko
W jednym z poprzednich nu-
merów „Panoramy” informo-
waliśmy o powołaniu zespo-
łu ds. opracowania wsparcia 
prokreacji dla mieszkańców 
Gdańska. Niedawno otrzy-
maliśmy podsumowanie do-
tychczasowej pracy zespołu.
Założeniem programu jest 
przede wszystkim pomoc 
tym rodzicom, którzy długo 
oczekują na dziecko, a tych 
w naszym mieście jest nieste-
ty coraz więcej. Szacuje się, 
że problemy związane z pro-
kreacją ma ok. 15 proc. par. 
Uczestnicy programu mogą 
liczyć na wsparcie psycho-
logiczne, ale też finansowe, 
ponieważ Gdańsk chce przy-
wrócić, przynajmniej w czę-
ści, zakończony w lipcu 2016 
roku program rządowy.
Na wsparcie psychologicz-
ne liczyć mogą pary, które 
obawiają się niepowodzeń w 

zakresie prokreacji, ale również 
te z doświadczeniami w nie-
powodzeniach prokreacyjnych 
(ciąże naturalne i z procedur 
wspomaganych), będących w 
ciąży oraz w okresie połogu, 
osoby chore onkologicznie (w 
związku z procedurą zabezpie-
czenia materiału genetyczne-
go). Przewiduje się (w zależno-
ści od zgłaszanych potrzeb), że 
w ramach programu prowadzo-
ne będą konsultacje: grupowe, 
par i indywidualne.
Z programu będą mogły sko-
rzystać kobiety w wieku 20-40 
lat (warunkowo 42 lata), ale 
również te, które borykają się 
ze schorzeniami nowotworo-
wymi (od 18. roku życia – za-
bezpieczenie materiału gene-
tycznego), Jednym z warunków 
jest również płacenie w Gdań-
sku podatków przez oboje 
przyszłych rodziców. Dodajmy, 
że do procedury in vitro będą 

dopuszczone pary formalne i 
nieformalne.
Planuje się dofinansowanie 
w wysokości do 5000 zł (do 
80 proc. kosztu) do każdej z 
trzech możliwych w programie 
prób. Dodajmy przy okazji, że 
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planowany budżet progra-
mu, który prowadzony będzie 
do 2020 roku, to 1,1 mln zł 
rocznie.

(GR)
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10 LAT PRACY STARSZEGO DRUŻYNOWEGO

Jubileusz Przemka i osób, które chcą pomagać
Już od 10 lat Przemek Szaliński pomaga potrzebującym dzieciakom. Jubileusz swojej pracy uczcił galą, podczas której 
nie zabrakło znanych artystów świata muzyki i filmu. Impreza nie była benefisem Przemka, ale okazją do posumowania 
dotychczasowych działań i zbiórki pieniędzy na kolejne cele. Młody gdańszczanin nie zamierza jednak świętować i spo-
czywać na laurach. Dalej będzie pomagał dzieciakom. 

Jubileuszowa gala odbyła się na 
scenie teatralnej NOT, gdzie 
wystąpili m.in. Andrzej Rybiń-
ski, Janusz Panasewicz, Mateusz 
Damięcki, Edward Hulewicz 
czy Andrzej Seweryn i Grażyna 
Wolszczak. W tym miejscu trze-
ba dodać, że przez 10 lat działal-
ności Przemka żadna z jego za-
proszonych gwiazd nie wzięła 
nawet złotówki za przyjazd do 
Trójmiasta.
– Takiej licytacji jeszcze nie pro-
wadziłem. „Katyń” przekazany 
przez mistrza Andrzeja Wajdę z 
osobistą dedykacją kilka tygodni 
przed śmiercią i autobiografia 
z dedykacją Lecha Wałęsy. To 
limitowana, numerowana se-
ria. Obok mnie na sali Henryka 
Krzywonos-Strycharska, Jerzy 
Borowczak i Andrzej Seweryn – 
legendy, które również tworzyły 
historię. Dziękuję, dla mnie to 
zaszczyt. Wszystko na cel cha-
rytatywny – napisał na swoim 
profilu facebookowym Roman 
Czejarek, który wspólnie z Zyg-
muntem Chajzerem prowadził 

jubileuszowy koncert.
Poza występami zaproszonych 
gości, publiczność zgromadzona 
w NOT mogła wziąć udział w li-
cytacji, którą prowadził Krzysz-
tof Skiba – dzikie dziecko pol-
skiej estrady. Prowadzono także 
sprzedaż różnych gadżetów.
– Na ostateczny wynik trzeba 
jeszcze poczekać, ale już teraz 
mogę powiedzieć, że jestem za-
dowolony z wyniku licytacji. 
Najwyższą kwotę 3200 złotych 
osiągnęliśmy za plakat z pierw-
szego zjazdu Solidarności w 
1981 roku z podpisem Henryki 
Krzywonos i Jerzego Borow-
czaka – mówi nam Przemek 
Szaliński.
Dodajmy, że wylicytować moż-
na było jeszcze koszulkę Rober-
ta Lewandowskiego, kalendarz 
z Jakubem Błaszczykowskim 
i jego podpisem czy biżuterię 
Maryli Rodowicz. Cały dochód 
z koncertu przeznaczony bę-
dzie na akcje pomocowe prowa-
dzone przez Fundację Przemek 
Dzieciom.

– Tak naprawdę to nie jest mój 
jubileusz, ale osób, które wspie-
rają moją działalność. Tym 
wszystkim serdecznie dziękuję – 
dziękuje Przemek.
Do założenia fundacji nakłonił 
młodego gdańszczanina Paweł 
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PATRONAT MEDIALNY

Swarovski otwiera globalne 
centrum usług w Gdańsku

Decyzję ogłoszono w czwartek, 
2 lutego 2017 r. podczas spo-
tkania w Ratuszu Głównomiej-
skim w Gdańsku, na którym 
obecni byli m.in. Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego i Paweł Adamo-
wicz, przezydent Gdańska.

Dlaczego Gdańsk?
– Decyzja o budowie nowe-
go globalnego centrum usług  
w Gdańsku jest wynikiem wni-
kliwej ewaluacji tej lokalizacji. 
Profesjonalizm i ogromne za-
angażowanie przedstawicieli 
władz stworzyło solidną pod-
stawę do długotrwałych zobo-
wiązań z naszej strony – stwier-
dził Marcel Angst, wicepre-
zes ds. operacyjnych finansów  
i administracji.

Gdańsk wybrano po komplek-
sowej analizie różnych lokali-
zacji z całej Europy. Gdańsk 
zaprezentował najlepsze wa-
runki do budowy globalnego 
centrum. Największe znaczenie 
miały: wykwalifikowane kadry, 
uczelnie chętnie współpracu-
jące z biznesem, doskonała in-
frastruktura, w tym wysokiej 
jakości przestrzeń biurowa.

Rozwój i ciekawe wyzwania 
zawodowe czekają na kadry 
nowego centrum
– Dzięki tej inwestycji prace 
znajdzie kilkaset osób. Wybór 
Gdańska przez tak cenioną na 
świecie firmę potwierdza, że 
jesteśmy wiarygodnym i sza-
lenie atrakcyjnym partnerem. 
Z dumą witamy firmę Swa-
rovski na Pomorzu – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego. – 
Jest to również wynik udanej 
współpracy pomiędzy przed-
stawicielami władz krajowych 
i lokalnych, koordynowanej 
przez inicjatywę Invest in Po-
merania – dodał marszałek.

Centrum w Gdańsku zajmie się 
m.in. obsługą finsowa-księgo-
wą i zakupami dla wszystkich 
oddziałów firmy.

– Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z decyzji firmy Swarovski.  
Ta inwestycja pokazuje, że nasz 
region jest w stanie dostarczyć 
utalentowanych pracowników, 
którzy świetnie poradzą sobie 
w takiej firmie, jak Swarovski – 
powiedział Paweł Adamowicz, 
prezydent miasta Gdańska.

Bożena Micun-Gusman

O firmie Swarovski
Firma Swarovski zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzeda-
żą kryształów, kamieni szlachetnych, kamieni sztucznych i goto-
wych produktów, takich jak akcesoria oraz systemy oświetleniowe. 
Firma zaczynała swoją działalność w 1895 roku jako małe przedsię-
biorstwo produkujące kryształy w Wattens w Austrii. Przez kolejne 
dekady firma nieustannie się rozwijała, osiągając pozycję wiodącego 
producenta kryształów na świecie. Czerpiąc ze swojej tradycji, hi-
storii i olbrzymich pokładów kreatywności, firma nie przestaje się 
rozwijać, zachowując jednocześnie swoje miejsce w ścisłej światowej 
czołówce w zakresie projektowania, kreatywności i technologicznej 
innowacyjności. Na czele firmy Swarovski stoi pięcioro członków 
rodziny – przedstawicieli już piątego pokolenia. Firma ma globalny 
zasięg, zatrudniając ponad 26 000 pracowników w 2 680 sklepach 
w 170 krajach, a jej dochód w 2015 roku przekroczył 2,6 mld euro. 

O Invest in Pomerania
Od samego początku inwestycja wspierana była przez inicjatywę 
Invest in Pomerania, szczególności przez Agencję Rozwoju Pomo-
rza oraz Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). 
Invest in Pomerania jest regionalną inicjatywą, która w oparciu 
o zasadę non-profit pomaga inwestorom zagranicznym realizo-
wać projekty inwestycyjne na Pomorzu. Partnerami inicjatywy 
są: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, miasta: 
Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, 
Powiat Wejherowski, Gmina Miejska Tczew, Gmina Słupsk, Po-
morska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Słupska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna, InvestGDA oraz Agencja Rozwoju Pomorza, która 
koordynuje działania inicjatywy. Invest in Pomerania oferuje sze-
rokie wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, a także komplek-
sową opiekę poinwestycyjną. Całość systemu opiera się na zasadzie 
One-Stop-Shop.

www.investinpomerania.pl

Adamowicz, gospodarz Gdań-
ska, który sam wspiera charyta-
tywną działalność Przemka.
– W Gdańsku jest wiele pozy-
tywnych inicjatyw, ale dobro 
jest jeszcze deficytowe. Wciąż 
spotykamy potrzebujące dzieci, 

dlatego dziękuję Przemkowi, 
że jako starszy drużynowy nas 
organizuje, zaprasza do współ-
pracy, dzięki czemu wspólnie 
pomnażamy dobro w Gdańsku 
i na Pomorzu – mówi Paweł 
Adamowicz.

Dodajmy jeszcze tylko, że za 
swoją działalność Przemek Sza-
liński uhonorowany został me-
dalem pamiątkowym Rzecznika 
Praw Dziecka.

(lubek)
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50-LECIE GDAŃSKIEGO 
ARCHIPELAGU KULTURY

WALENTYNKI W STYLU LAT 50-TYCH 
I INAUGURACJA JUBILEUSZU 50 LAT

GDAŃSKIEGO ARCHIPELAGU KULTURY

 

2017 jest dla nas rokiem szczególnym, bo właśnie teraz Gdański Archipelag Kultury (GAK) obchodzi 50-cio lecie 
swojej pracy. 28 czerwca 2017 roku mija również 10 lat od momentu podjęcia Uchwały Rady Miasta Gdańska  
o przekształceniu Miejskiego Domu Kultury w Gdański Archipelag Kultury. 
Patronaty honorowy nad wyda-
rzeniem objął Prezydent Mia-
sta Gdańska Paweł Adamo-
wicz, a medialne www.gdańsk.
pl i Radio Gdańsk. 
GAK, wcześniej Miejski Dom 
Kultury, powstał w 1967 roku i 
od pół wieku aktywnie wspiera 
i kreuje działania artystyczne 
w Gdańsku, wychowując ko-
lejne pokolenia ludzi kochają-
cych kulturę. Zaczynaliśmy od 
jednej placówki, dzisiaj GAK 
jest siecią ośrodków pracują-
cą w środowiskach lokalnych 
Gdańska Wrzeszcza (WINDA 
GAK), Śródmieścia (SCENA 
MUZYCZNA GAK), Sto-
gów (DOM SZTUKI GAK), 
Wyspy Sobieszewskiej (WY-
SPA SKARBÓW GAK), Za-
spy (PLAMA GAK), Brzeźna 
(PROJEKTORNIA GAK), 
Letnicy  (GAMA GAK) i 
Oruni (STACJA ORUNIA 
GAK). Nasze domy kultury 

realizują projekty nie tylko o 
zasięgu lokalnym, ale rów-
nież krajowym i międzynaro-
dowym. Prowadzimy galerie, 
organizujemy liczne koncerty, 
festiwale, spektakle teatralne, 
współpracujemy z artystami z 
Gdańska, z Polski i z zagranicy. 

Nasz jubileusz świętujemy pod 
hasłem „50 imprez na 50-le-
cie”. Oficjalna inauguracja ob-
chodów planowana jest na 14 
lutego imprezą: Walentynki na 
Lodowisku Miejskim. 
Doniosłość wydarzenia pod-
kreślimy galą jubileuszową w 

postaci wspólnego świętowania 
pracowników i zaproszonych 
gości, w tym członków Komi-
tetu Honorowego obchodów, 
z uhonorowaniem najbardziej 
zasłużonych dla naszej insty-
tucji osób i uczestniczeniem w 
specjalnie przygotowanym na 
tę okazję spektaklu. 
Do największych wydarzeń 
organizowanych przez GAK 
należą: międzynarodowy, je-
dyny w Polsce i drugi w Eu-
ropie, Festiwal w całości po-
święcony kulturze tańca i mu-
zyki „GDAŃSK DŹWIGA 
MUZĘ”, Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów Plenerowych 
i Ulicznych „FETA” czy cykl 
letnich koncertów w Teatrze 
Leśnym. Prowadzimy Lodo-
wisko Miejskie, jedno z naj-
większych tego typu obiektów 
w regionie, które w sezonie 
odwiedza ok. 120 000 osób. Je-
steśmy również organizatorem 

14 lutego 2017     Lodowisko Miejskie w Gdańsku – Plac Zebrań Ludowych

Start godzina  17:30      Wstęp tylko 6 zł !

W tym roku, „Walentynkowe Ślizganie” na  Lodowisku Miejskim w Gdańsku, nabiera 
wyjątkowego kształtu. Tegoroczne Święto Zakochanych, zbiega się inauguracją 50 - 
lecia istnienia Gdańskiego Archipelagu Kultury (organizatora lodowiska). Z tej okazji, 
wspaniała zabawa w klimacie lat 50-tych. Stylowa muzyka na żywo, specjalna 
świetlna aranżacja hali zapewniająca niesamowity klimat (i super fotki na FB :)).  
A na tafli jak i tuż obok – na scenie: tancerze, goście specjalni, wybitni łyżwiarze, 
auto z lat 50-tych. Zdjęcia zakochanych na ekranie, konkursy z nagrodami,
do tego kwiaty i życzenia na antenie Radia Plus. Już 14 lutego Lodowisko Miejskie 
w Gdańsku zaprasza wszystkich zakochanych, którzy chcą ciekawie i niebanalnie 
uczcić ten dzień. 
Rozpoczynamy od 17:30 a zabawa trwać będzie do 19:30, z tej okazji specjalna 
cena biletu za wstęp - dla wszystkich tylko 6 zł ! W ten wyjątkowy wieczór czeka na 
Was moc atrakcji. Zakochane pary będą mogły zrobić sobie wspólne zdjęcie, by na 
chwilę stać się gwiazdą wieczoru
i zobaczyć swój wizerunek na wyjątkowym walentynkowym  ekranie.  Każda para, 
która pocałuje się przed obiektywem naszego fotografa otrzyma zaproszenie dla 
dwóch osób na darmową jazdę na łyżwach (w innym dniu do końca sezonu). 
Uczestnicy zabaw animowanych przez specjalistów z ekipy Spider Games będą 
mogli wygrać nagrody ufundowane przez Radio Plus i partnerów min: bilety do kina, 
vouchery na pizze, zaproszenia na romantyczne kolacje oraz wyjątkowe weekendy 
dla dwojga w hotelu !!! Dla wszystkich uczestników foto butka, słodki poczęstunek, 
specjalny makijaż. Dobry humor i świetna zabawa gwarantowane. ZAPRASZAMY !

ORGANIZATOR: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury
PARTNERZY: Radio Plus, 
PATRONAT:  gdansk.pl, trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Panorama Pomorza, WP telewizja.

miejskiego sylwestra, wspiera-
my organizację wielu imprez 
miejskich i przygotowywa-
nych wspólnie z partnerami 
prywatnymi i organizacjami 
pozarządowymi. 
Jesteśmy dumni, że więk-
szość naszych placówek, po 
gruntownych remontach, 

dostosowano do wyzwań XXI 
wieku. Nasz zespół składa się 
z zaangażowanych profesjona-
listów i co jest niezwykle waż-
ne coraz częściej zasilają go lu-
dzie młodzi, co wobec nowych 
zadań podejmowanych przez 
domy kultury ma niebagatelne 
znaczenie. 
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ZYSKAJĄ PACJENCI

Remont szpitala 
zakończony

– Nowe pomieszczenia dla 
chorych, wymieniona in-
stalacja elektryczna to m.in. 
efekty modernizacji oddziału 
ogólnopsychiatrycznego dla 
dorosłych w Wojewódzkim 
Szpitalu Psychiatrycznym w 
Gdańsku – informuje Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Na oddziale zostały wyre-
montowane sale zajęciowe dla 
pacjentów, gabinety lekarskie 
i zabiegowe, łazienki.
– Remont przyczynił się do 
podniesienia jakości pobytu 
i bezpieczeństwa pacjentów 
– podkreśla Paweł Orłowski, 
członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego.
Małgorzata Pisarewicz do-
daje, że kupiono nowe łóżka 
i szafki dla chorych, a także 

PLAN REMONTÓW W RSM „BUDOWLANI”

Piecyki gazowe wreszcie znikną
Zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych celem spółdzielni jest między innymi zaspokajanie potrzeb 
mieszkaniowych ich członków i rodzin. Ważnym elementem działalności spółdzielni jest również zarządzanie 
nieruchomościami stanowiącymi jej własność lub mienie jej członków. 

Przepisy sprawiają, że Robot-
nicza Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Budowlani” stara się, 
aby budynki mieszkalne, lo-
kale użytkowe i inne obiekty 
do niej należące, utrzymywa-
ne były w należytym stanie 
technicznym. 
– Większość naszych budyn-
ków pochodzi z lat 60. i 70., co 
powoduje, że trzeba poświęcać 
spore środki funduszu remon-
towego, aby utrzymywać je w 
dobrym stanie technicznym. 
W roku 2017 wysokość fun-
duszu remontowego to około 
2 miliony złotych. Od 2005 
roku wszystkie nieruchomości 
są rozliczane indywidualnie, a 
więc każdy budynek ma swoje 
konto funduszu remontowego. 

W tej chwili w spółdzielni są 
budynki, które mają wszystkie 
najważniejsze prace remonto-
we wykonane, ale są i takie, 
w których potrzeby remon-
towe są większe niż zebrany 
fundusz. Rola spółdzielni po-
lega na tym, aby doprowadzić 
do wykonania podstawowych 
prac we wszystkich budyn-
kach – tłumaczy Jerzy Turek, 
zastępca prezesa ds. technicz-
nych RSM „Budowlani”.
Prace w spółdzielni są prowa-
dzone w oparciu o plan remon-
tów, który na rok 2017 został 
wprowadzony w życie uchwałą 
rady nadzorczej. 
– Budowa planu remontów jest 
poprzedzona zorganizowa-
niem zebrań z mieszkańcami 

każdej nieruchomości w celu 
ustalenia kolejności prac pro-
wadzonych w poszczególnych 
budynkach. Każdy mieszka-
niec ma prawo przyjść na takie 
zebranie, zgłosić swoje propo-
zycje remontowe, które często 
ujmowane są w planie na rok 
przyszły – mówi nam Jerzy 
Turek.
W roku 2017 większość prac 
polegać będzie na poprawie 
estetyki klatek schodowych. 
Prace takie będą prowadzone 
w 13 budynkach, a wyremon-
towanych zostanie 27 klatek 
schodowych. Nie polegają one 
jedynie na ich pomalowaniu, 
ale na gruntownym remoncie, 
z uporządkowaniem instalacji 
elektrycznych i teletechnicz-
nych – jeżeli jest taka potrze-
ba. Klatki są szpachlowane i 
malowane zgodnie ze wska-
zówkami mieszkańców.
– Gdzie jest to możliwe, insta-
lowany jest monitoring, który 
zwiększa bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców. W przy-
padku zdarzeń o charakterze 
przestępczym, nagrania udo-
stępniamy policji – dodaje wi-
ceprezes Turek. – Jak każdego 
roku, wymieniamy stolarkę 
w piwnicach i w pomieszcze-
niach technicznych. W roku 
2017 planujemy dodatkową 
termomodernizację jednego z 
budynków, który był wcześniej 

docieplony zgodnie z wów-
czas obowiązującą normą. 
Wykonamy również doraźne 
naprawy elewacji i balkonów 
oraz remonty nawierzchni i 
dachów. 
W jednym z poprzednich wy-
dań „Panoramy” informowali-
śmy o modernizacji sieci ciepl-
nej na terenie naszego osiedla 
przez GPEC. Przypomnijmy, 
że wymieniona została sieć 
ciepłownicza, a przy okazji 
zmodernizowano 9 węzłów, 
które jesienią przeszły rozruch 
i teraz bez zakłóceń pracują. 
– Dziewięć kolejnych budyn-
ków będzie miało możliwość 
podłączenia ciepłej wody z 
sieci miejskiej, a co za tym 
idzie, likwidację piecyków ga-
zowych. Pomieszczenia dla 
nowych węzłów są przygo-
towane. Nowe węzły zostaną 
zamontowane najprawdopo-
dobniej w maju. Zakończy się 
zatem pewien etap moderniza-
cji. Jednak ciepłą wodę będzie 
można podłączyć po wykona-
niu modernizacji instalacji w 
samych budynkach i samych 
mieszkaniach, co według na-
szej oceny rozpocznie się suk-
cesywnie w ciągu najbliższych 
dwóch lat – podsumowuje Je-
rzy Turek.

(GR)
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Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY, ŻE DNIA 25.01.2017r.

ZMARŁA WIELOLETNIA PRACOWNICA S.M. "SZADÓŁKI" 

W GDAŃSKU

EULALIA CHMURA 
RODZINIE I BLISKIM SKŁADAMY WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

RADA NADZORCZA, ZARZĄD I PRACOWNICY

S.M. "SZADÓŁKI" W GDAŃSKU

sprzęt do dezynfekcji. Odno-
wiono kuchnie i stworzono 
pomieszczenie socjalne dla 
personelu. Dodatkowo na ca-
łym oddziale zamontowano 
nowe oświetlenie i gniazd-
ka elektryczne z blokadami. 
W ten sposób dostosowano 
go do wymogów przepisów 
pożarowych. Na nowym od-
dziale jest 35 łóżek, a w całym 
szpitalu może się leczyć 406 
pacjentów.
– Inwestycja kosztowała ok. 
1,2 mln zł, z czego 300 tys. zł 
pochodziło z budżetu pomor-
skiego samorządu. Dodatko-
wo urząd przekazał ponad 30 
tys. zł na zakup specjalistycz-
nego sprzętu oraz wyposaże-
nia gabinetu zabiegowego – 
mówi rzecznik.

(GR)
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ZGODA NIE BĘDZIE POTRZEBNA 
Od 1 stycznia zmieniły się przepisy dotyczące procedury uzy-
skiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów na własnej 
działce. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przy-
rody, wycinka taka będzie możliwa bez zgody urzędu gmi-
ny, jeśli nie będzie wiązała się z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.

SYSTEM OCHRONI 
System „dokumenty zastrzeżone” chroni osoby, które utraciły 
swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich póź-
niejszego wykorzystania do celów przestępczych, popełnia-
nych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.
Należy pamiętać, że wobec licznych prób wyłudzeń z wyko-
rzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty doku-
mentów na policji czy w urzędzie już nie wystarcza. Powinno 
się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochro-
ny swojego mienia, zgłosić to w banku, składając stosowny 
wniosek o dokonanie zastrzeżenia w systemie „dokumenty 
zastrzeżone”.
Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście – w kilkuna-
stu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie – o 
ile ktoś jest klientem banku, który wdrożył już taką usługę), 
a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile zało-
żono je jeszcze przed utratą dokumentów).

(GR)

W SKRÓCIE

  Z podobnej pływalni cieszyć się będą niebawem uczniowie SP 11 na Stogach

  88-letnia Eulalia Badurska i pracownik socjalny Maria 
Rogińska czytają Kopertę Życia

PRACE RUSZĄ NIEBAWEM

Basen na Stogach do listopada 
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Gdań-
ska będą mogli cieszyć się z kolejnego basenu. Nowa pływalnia budowana będzie bo-
wiem przy Szkole Podstawowej nr 11 na Stogach. Niedawno poznaliśmy firmę, która 
zajmie się budową obiektu.

Rozstrzygnięcie przetargu, 
który wyłonił wykonawcę in-
westycji, odbyło się w ostatnich 
dniach stycznia. Najkorzyst-
niejszą ofertę w przetargu, or-
ganizowanym przez Dyrekcję 
Rozbudowy Miasta Gdańska, 
złożyła firma Budrem-Rybak z 
Luzina. 
Michał Piotrowski z Refera-
tu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku informuje, 
że obiekt powstanie na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 11 przy 
ul. Stryjewskiego 28. 
– Basen zostanie wykonany 
na podstawie projektu kry-
tej pływalni zrealizowanej już 
przy ul. Azaliowej w Kokosz-
kach i będzie służył nie tylko 
uczniom szkoły podstawowej, 
ale również będzie pełnił funk-
cję obiektu ogólnodostępnego, 
służącego mieszkańcom dziel-
nicy Stogi – dodaje Michał 
Piotrowski.
Jak podaje Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska, zapro-
jektowana prostopadłościenna 
bryła basenu została podzie-
lona na dwa poziomy: niższy 
– kondygnacja techniczna pod-
basenia z wydzielonym wej-
ściem głównym oraz wyższy 
– kondygnacja hali basenowej 
z zapleczem szatniowym. Pro-
jektowany budynek basenu bę-
dzie komunikacyjnie połączo-
ny z istniejącym budynkiem 
szkoły za pomocą łącznika. 

Planowana liczba użytkowni-
ków basenu: 46 osób (30 osób 
w strefie pływackiej i 16 osób w 
strefie rekreacyjnej). 
Obiekt będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez zaprojektowanie 
miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych w bezpo-
średnim sąsiedztwie obiek-
tu oraz windę lub podnośni-
ki zewnętrzne. W budynku 

zaprojektowano również węzeł 
sanitarny i szatniowy, które są 
przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych. Na wyposażeniu 
pływalni znajdować się będzie 
samoobsługowy dźwig, umoż-
liwiający samodzielne wejście 
osoby niepełnosprawnej do 
basenu.
– Ostatniego dnia stycznia 
podpisano umowę z wyko-
nawcą. Prace rozpoczną się w 

połowie lutego i jeśli realizacja 
przebiegać będzie zgodnie z 
harmonogramem, termin za-
kończenia robót budowlanych 
planowany jest na koniec li-
stopada. Po zakończeniu robót 
rozpocznie się procedura od-
biorowa inwestycji – mówi nam
Agnieszka Zakrzacka z Dy-
rekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

(KL)

SKORZYSTAJ Z PORAD

Obroń się przed 
oszustami 
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Nie ma tygodnia, aby me-
dia nie donosiły o kolejnych 
oszukanych seniorach, którzy 
często stracili dorobek swo-
jego życia. W tym numerze 
„Panoramy” podajemy kilka 
rad, aby w podobnej sytuacji 
nie znaleźli się starsi miesz-
kańcy gminy Kolbudy.
Seniorzy to grupa społeczna 
szczególnie narażona na dzia-
łania przestępców. To oso-
by starsze najczęściej padają 
ofiarą fałszywych wnuczków, 
inkasentów czy też pracowni-
ków wodociągów. Pozbawie-
ni skrupułów przestępcy wy-
korzystują ich dobroć i chęć 
bezinteresownego niesienia 
pomocy. Sprawcy przestępstw 
dokonywanych na seniorach 
działają w różny sposób, wy-
korzystując przy tym zaufanie 
i dobre serce tych ludzi. Bar-
dzo często oszuści pukają do 
drzwi mieszkań pod różnymi 
pretekstami. Uważajmy na to, 
kogo wpuszczamy do domu. 
Policjanci apelują do osób 
starszych, samotnie mieszka-
jących, o ostrożność w kon-
taktach z nieznajomymi od-
wiedzającymi nasze domy. 
Jeżeli mamy jakiekolwiek 
wątpliwości co do intencji 
osób, które nas odwiedzają, 
powinniśmy o tym fakcie na-
tychmiast powiadomić poli-
cję, przekazując jak najwięcej 

zapamiętanych szczegółów.
My również apelujemy do 
osób starszych, samotnie 
mieszkających, aby łatwo-
wiernie nie odnosili się do 
nieznajomych. Prosimy o 
ostrożność i zdrowy rozsą-
dek w kontaktach z osoba-
mi pukającymi do naszych 
mieszkań.
Jednocześnie przypominamy:
– nie wpuszczajmy do miesz-
kania osób nieznajomych,
– zawsze zamykajmy drzwi na 
zamek,
– nie wierzmy w życiowe 
okazje,
– upewnijmy się, kogo wpusz-
czamy do domu, poprośmy o 
legitymację, bądź inny do-
kument potwierdzający 
tożsamość,
– jeżeli już kogoś wpuścimy 
do lokalu, nie możemy ani 
na chwilę zostawić go bez 
nadzoru,
– nie przekazujmy żadnych 
informacji przez telefon oso-
bie podającej się za członka 
rodziny,
– nie dawajmy żadnych pie-
niędzy inkasentom i nie pod-
pisujmy żadnych umów,
– gdy podejrzewamy, że 
mamy do czynienia z oszu-
stem, nie wahajmy się za-
dzwonić po policję.

(GR)

Kliknij lubię to i bądź na bieżąco!
Oglądaj nas na facebooku!

Flash

MAJĄ RATOWAĆ SENIORÓW

Gdańskie Koperty Życia 
– Pracownicy socjalni i opiekunowie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
prowadzą akcję przekazywania Kopert Życia, potrzebującym mieszkańcom. Otrzy-
mują je samotni seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, objęte wsparciem.

W pierwszej kolejności trafi-
ły do mieszkańców w bardzo 
zaawansowanym wieku i prze-
wlekle chorych. Otrzyma je 
dwa tysiące gdańszczan – in-
formuje Olimpia Schneider z 
Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Pracownicy ośrodka, w razie 
konieczności, pomogą np. se-
niorowi wypełnić druk koper-
ty, który zawiera podstawowe 
informacje o jego stanie zdro-
wia, uczuleniach, przyjmowa-
nych lekach oraz kontakcie do 
najbliższych. 
– Taki formularz w plastiko-
wym, zamykanym etui zosta-
nie potem umieszczony w lo-
dówce podopiecznego. Zestaw 

Koperty Życia uzupełnia tema-
tyczna nalepka na drzwi lodów-
ki. Stanowi ona wskazówkę, 
że koperta jest w chłodziarce. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu 
ratownicy medyczni przybyli 
na pomoc samotnemu senioro-
wi lub osobie niepełnospraw-
nej, od razu mogą zapoznać się 
z danymi o stanie zdrowia pa-
cjenta. Błyskawicznie udzielić 
niezbędnego wsparcia, bazując 
na wiadomościach zawartych w 
formularzu koperty – wyjaśnia 
Olimpia Schneider.
Realizatorami akcji ratującej 
życie są: Gdański Ośrodek Pro-
mocji Zdrowia, MOPR oraz 
Miejski Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. 1500 

Kopert Życia zakupił gdański 
MOPR, 500 – Gdański Ośro-
dek Promocji Zdrowia.
– Ta ilość będzie zwiększana, 

w odpowiedzi na realne zapo-
trzebowanie – dodaje Olimpia 
Schneider.

(GR)
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ZAPRASZAMY NA KONCERT

Maciej Balcar wystąpi  
w Kolbudach
Miłośników artystycznego ta-
lentu Macieja Balcara zapra-
szamy już dziś na jego koncert, 
który 17 lutego (godz. 20.00) 
odbędzie się w sali koncertowej 
Urzędu Gminy Kolbudy przy 
ul. Staromłyńskiej 1. Wstęp jest 
oczywiście bezpłatny.
Maciej Balcar pochodzi z 
Ostrowa Wielkopolskiego, a z 
zawodu jest architektem, ale od 
dziecka uczęszczał do ostrow-
skiej Szkoły Muzycznej im. 
Komedy, skończył tę szkołę w 
klasie fortepianu. W młodości 
grał z wieloma zespołami blu-
esowymi, a także z grupą punk 
rockową i thrashmetalową. W 
1995 został wokalistą ostrow-
skiego zespołu Blues Forever, 
współpraca zaowocowała licz-
nymi występami na festiwalach 
w Polsce, a także płytą o tym 
samym tytule, wydaną w 2011 
roku. Album ten był dedykowa-
ny pamięci zmarłego gitarzysty 
grupy, Janusza Szkudlarka.

W 1996 roku zadebiutował jako 
aktor w filmie historycznym 
„Marion du Faouet”. W 1998 
roku została wydana pierwsza 
solowa płyta artysty, zatytuło-
wana „Czarno”, na której go-
ścinnie wystąpili m.in. bracia 
Golec i Mateusz Pospieszalski. 
W tym samym roku został za-
proszony do wzięcia udziału 
w festiwalu w Opolu, w kon-
kursie premier. W 2000 roku 
rozpoczął współpracę z zespo-
łem Harlem, którego owocem 
była płyta „Amulet”. Również 
w tym samym roku została 
mu powierzona tytułowa rola 
w musicalu autorstwa Andrew 
Lloyd Webbera „Jesus Christ 
Superstar”, wystawianym przez 
Chorzowski Teatr Rozrywki. 
Pod koniec 2000 roku dostał 
propozycję objęcia roli woka-
listy, legendy polskiej sceny 
rockowo-bluesowej – zespołu 
Dżem. Już od ponad piętna-
stu lat Maciek tworzy i wystę-
puje z kapelą. Oprócz licznych 
koncertów, które gra z zespo-
łem Dżem oraz przedsięwzięć 
teatralnych, Maciek Balcar jest 
często zapraszany do gościn-
nych udziałów w różnorodnych 
projektach muzycznych.

(GR)

KOWALE NICZYM KRZEMOWA DOLINA

Największy w Polsce Bricoman też u nas
Kowale – jedyne sołectwo w powiecie gdańskim, które bardziej przypomina miejską dzielnicę niż wiejską miejscowość. O miejskim 
charakterze tej wsi świadczą nie tylko szeroko zakrojone inwestycje mieszkaniowe, ale również ekspansja tych terenów przez naj-
większe polskie i światowe marki. Nic więc dziwnego, że wiele osób uważa Kowale za prężnie rozwijającą się dzielnicę Gdańska.

Na terenie Kowal działa wiele 
znanych marek. Niebawem do-
łączą do nich kolejni. W dru-
giej połowie kwietnia swoje 
podwoje otworzy największy w 
Polsce sklep Bricoman.
– Będzie to nasz największy 
sklep w Polsce, jedyny taki for-
mat na Pomorzu, innowacyj-
ny w stosunku do istniejących 
dystrybutorów w tym regionie, 
z wieloma udogodnieniami, 

szczególnie dla profesjonali-
stów – mówi „Panoramie” Ar-
naud Boule, dyrektor generalny 
Bricoman Polska. 
Budowa obiektu została ukoń-
czona. Teraz trwają odbiory i 
zatowarowanie. W pomorskim 
Bricomanie zatrudnienie znaj-
dzie docelowo ok. 70 osób, a 
będą to pracownicy zamieszku-
jący głównie najbliższą okolicę.
– Wybór Kowal na miejsce 

naszego sklepu nie był przy-
padkowy. Plan zagospodaro-
wania przestrzennego przyję-
ty przez miejscowy samorząd 
zezwalał na takie inwestycje. 
Znakomita jest również loka-
lizacja sklepu, który sąsiadu-
je z węzłem komunikacyjnym 
w Kowalach – dodaje Arnaud 
Boule. 

(lubek)
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NA FILMY PRZYJEŻDŻA CAŁY REGION

Najmniejsze kino na Pomorzu 
Najmniejsze kino w woje-
wództwie pomorskim zostało 
uroczyście otwarte w Ośrod-
ku Kultury, Sportu i Bibliote-
ce Publicznej Gminy Pruszcz 
Gdański w Cieplewie. Ka-
meralną, 20-osobową salę 
otworzyli Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański i Grzegorz Cwaliński, 
dyrektor OKSiBP, a gośćmi 
specjalnymi wydarzenia były 
Joanna Jasińska-Koronkiewicz, 
reżyserka filmów animowa-
nych i Ewa Sobolewska, pro-
ducentka bajek artystycznych i 
animatorka kultury. 
Od kilku lat ośrodek w Cie-
plewie aktywnie promuje sztu-
kę teatralną i filmową wśród 
mieszkańców wsi. Działające 
tu „Kino za Rogiem” przy-
wróciło mieszkańcom gminy 
Pruszcz Gdański i okolicznych 
miejscowości dostęp do fil-
mów na dużym ekranie. Kino 
w Cieplewie nie wyświetla 
wprawdzie najnowszych super-
produkcji hollywoodzkich, ale 
widzowie mogą tu poznawać 
najciekawsze tytuły polskiej i 
europejskiej kinematografii, w 
tym także obrazy nagradzane 
na międzynarodowych festi-
walach. Dzięki współpracy z 
łódzką Filmówką, OKSiBP 
cyklicznie prezentuje dorobek 

  Najmniejsze kino na Pomorzu nie świeci pustkami 
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jej studentów. Wiejskie kino 
jest też doskonałą alternatywą 
dla trójmiejskich multipleksów, 
gdyż bilety na każdy film w Cie-
plewie kosztują zaledwie 5 zł, z 
czego chętnie korzystają zorga-
nizowane grupy uczniów, nawet 
z gdańskich szkół. Najmłodsi i 
nastolatki chętnie korzystają też 
z organizowanych w placówce 
warsztatów filmowych i około-
filmowych, realizowanych przy 
współpracy np. z organizatorem 
najstarszego i największego pol-
skiego festiwalu twórczości dla 
dzieci – poznańskiego Ale Kino!
– W nowo zaaranżowanej sali, 
od lutego będzie funkcjono-
wać najmniejsze w Pomorskiem 
kino repertuarowe – zapowiada 
Grzegorz Cwaliński. – W każ-
dą niedzielę będą się tu odby-
wały otwarte, familijne seanse 

artystycznych filmów młodego 
widza, w tym projekcje najwspa-
nialszych krótkometrażowych 
baśni i bajek polskich, wyprodu-
kowanych przez TV Studio Fil-
mów Animowanych w Pozna-
niu. Niewielkie pomieszczenie 
będzie też ogromnym atutem w 
prezentacji monodramów i lal-
kowych spektakli teatralnych 
dla najmłodszych. Widzów i 
scenę dzieli tu minimalna od-
ległość, więc każde dziecko bę-
dzie miało lalki i aktorów do-
słownie na wyciągnięcie ręki. 
Ułatwi to również prowadzenie 
warsztatów teatralnych dla nie-
wielkich grup uczestników. Po-
nadto będzie to sala debiutów 
scenicznych uczestników zajęć z 
zakresu edukacji artystycznej or-
ganizowanych w naszym ośrod-
ku: muzycznych – wokalnych 

i instrumentalnych czy 
teatralnych.
Patronką nowej sali kinowej 
w OKSiBP została Apolejka 
– bohaterka animowanej bajki 
„Apolejka i jej osiołek”. Nawią-
zań do treści filmowej bajki w 
programie gali było więcej, np. 
drewniany wózek wypełniony 
po brzegi czerwonymi jabłka-
mi i straganiarka, częstująca 
owocami gości przybyłych na 
pierwsze seanse w nowej sali. 
Jeszcze tego samego dnia moż-
na było poznać w całości histo-
rię Apolejki w reżyserii Joanny 
Jasińskiej-Koronkiewicz, wy-
produkowaną przez TV Stu-
dio Filmów Animowanych z 
Poznania. Była to pomorska 
premiera tego filmu na dużym 
ekranie.

Anna Sychta



LUTY 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 13ROZMAITOŚCI

POMORZE
Stypendia dla 
studentów
Stypendium w wysokości 380 
zł miesięcznie otrzymało 38 
pomorskich studentów. Laure-
aci zostali wyróżnieni za osią-
gnięcia artystyczne i naukowe.
O stypendia mogą ubiegać się 
m.in.: laureaci nagród i wyróż-
nień w konkursach, uczestni-
cy projektów badawczych lub 
artystycznych prowadzonych 
przez uczelnie, igrzysk olim-
pijskich, mistrzostw świata 
lub Europy. Przyznawane są 
w trzech kategoriach: nauka, 
sport i działalność artystycz-
na. Otrzymują je osoby, które 
mieszkają w województwie po-
morskim, mają średnią ocen nie 
mniejszą niż 90 proc. średniej 
na danym kierunku i co naj-
mniej dwa osiągnięcia nauko-
we, artystyczne lub sportowe.
Na stypendia pomorski samo-
rząd przeznaczył blisko 130 tys. 
zł. Stypendium przyznawane 
jest laureatowi na 9 miesięcy.

(GR)

HISTORYCZNE CZWARTKI

Gdańskie srebra –  
bez tajemnic 
Muzeum Historyczne Miasta 
Gdańska oferuje miłośnikom 
dawnego rzemiosła cykl wy-
kładów o gdańskich srebrach.  
W ramach cyklu zostaną prze-
prowadzone jeszcze dwa bez-
płatne zajęcia dla zamkniętej 
grupy 12 osób. 
– W ramach dwóch ostatnich 
zajęć, zaprezentowane zostaną 
mało znane zbiory z muzeal-
nych magazynów – informuje 
Andrzej Gierszewski, rzecznik 
prasowy Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańska. 
Dawni mistrzowie, w przeci-
wieństwie do obecnie wyspe-
cjalizowanych jubilerów, zaj-
mowali się produkcją wyrobów 
i biżuterii ze złota, stopów me-
tali szlachetnych i szlachetnych 
kamieni. 
– Zdarzało się tak, że produk-
cja jednego tylko przedmio-
tu pochłaniała okres kilku lat. 

Uczestnicy naszych szkoleń do-
wiedzą się w prosty i przystęp-
ny sposób jak wyglądał cały ten 
proces, a ponadto będą mogli 
zobaczyć zabytkowe przedmio-
ty z bliska – bez muzealnych 
szyb. W ten sposób nauczą się 
rozróżniać poszczególne tech-
niki dawnych mistrzów nie na 
postawie zdjęć, a konkretnych 
przykładów. Nie zabraknie też 
materiałów filmowych – mówi 
Anna Frąckowska z Muzeum 
Historycznego Miasta Gdańska. 
Andrzej Gierszewski zaznacza, 
że zajęcia są przeznaczone dla 
osób powyżej 15 lat. Zgłosze-
nia przyjmowane są pod adre-
sem a.frackowska@mhmg.pl. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Każde zajęcia będą trwały ok. 
45 min. Najbliższe zajęcia odbę-
dą 30 marca o godz. 17.00 i 27 
kwietnia.

(GR)

NOWA PUBLIKACJA

O pomorskim aparacie bezpieczeństwa
W Wielkiej Sali Ratusza 
Staromiejskiego w Gdańsku 
odbyła się promocja książ-
ki „Pierwsza dekada. Aparat 
bezpieczeństwa w wojewódz-
twie gdańskim w latach 1945–
1956”. Autorem książki jest 
dr Daniel Czerwiński, pra-
cownik Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych IPN w 
Gdańsku. 
Dr Daniel Czerwiński jest 
autorem kilkunastu publikacji 
naukowych i popularnonau-
kowych, członkiem zespołu 
redakcyjnego albumu „Mapa 
terroru. Śladami zbrodni ko-
munistycznych w wojewódz-
twie gdańskim w latach 1945–
1956” (Gdańsk 2016). 
W swojej ostatniej publikacji 
skupił się na aparacie bez-
pieczeństwa w latach 40. i 
50. minionego wieku. Jest to 
pierwsza publikacja opisująca 
działalność Urzędu Bezpie-
czeństwa na Pomorzu. Autor 

zaprezentował również struk-
tury tej zbrodniczej organizacji 
na terenie Pruszcza Gdańskie-
go oraz powiatu gdańskiego. 
Przedstawiono ludzi, którzy 
zasilali w pierwszych latach 
UB. Zaprezentowano ich po-
chodzenie, wykształcenie i 
motywacje, jakimi się kiero-
wali, przywdziewając mun-
dury ubeckich funkcjonariu-
szy. O sile i potędze UB niech 
świadczy fakt, że pracownikom 

przysługiwały własne przy-
chodnie lekarskie, żłob-
ki, przedszkola, sklepy czy 
ośrodki wczasowe. 
Warto sięgnąć po tę pozycję, 
aby poznać mroczne dzieje 
czasów stalinowskich w PRL, 
a w szczególności zbroj-
ne ramię, jakim był Urząd 
Bezpieczeństwa.

(TJ)

  Autorem publikacji jest dr Daniel Czerwiński z Wróblewa

SIR STEWART WYSTĄPI W TRÓJMIEŚCIE

Nie zamierzam przejść na emeryturę
Sir Rod Stewart, ikona rocka, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla kultury i działalność charytatywną, 
niezwykle oddany swojej pasji, nie potrafi sobie wyobrazić jak wyglądałoby jego życie bez muzyki. Może byłby zawodowym pił-
karzem? Może projektowałby ogrody? Kto wie... Podczas rozmowy zdradza tajniki swojej kariery i plany na rok 2017.

– To nie będzie Twoja pierw-
sza wizyta w Polsce, zdąży-
łeś już utożsamić nasz kraj z 
jakimiś wspomnieniami?
– Oczywiście! Ogromnie entu-
zjastyczna publiczność. Polska 
kojarzy mi się przede wszyst-
kim z przepięknym Krakowem, 
który udało mi się zwiedzić, a 
nie miałem nigdy wcześniej 
takiej okazji. Pamiętam jedną 
szczególną wyprawę do Star-
bucksa…. (śmiech). Nie mogę 
się doczekać kolejnej wizyty!
– Zapewne było dużo więcej 
takich szczególnych sytuacji 
przy okazji wizyty w Polsce, 
pamiętasz inne?
– Oooo tak, tak, było ich wiele, 
ale nie mogę Ci o nich opowie-
dzieć (śmiech).
– Jesteś artystą, który 
odniósł ogromny sukces. 
Zapewne większość Twoich 
marzeń już się spełniła. 
Ja jednak wierzę, że nigdy 
nie przestajemy marzyć. 
Masz wciąż jakieś wielkie 
marzenia?
– Hmm… raczej nie. Jestem 
bardzo zadowolony ze swo-
jego życia w tym momencie. 
Ogromnie lubię to, co robię. 
Uważam, że jestem niezwy-
kłym szczęściarzem przez to, 
jaką pracę wykonuję. Lubię to, 
naprawdę to lubię. Tak sobie 
myślę, że jedyne, o co mógłbym 
prosić, to zdrowie i szczęście, 
również dla mojej żony i wspa-
niałych dzieci.

– Życzenia z pewnością się 
spełnią. Czy otrzymanie 
tytułu szlacheckiego było 
również w jakimś stopniu 
Twoim marzeniem?
– Nigdy nie myślałem, że to 
się stanie. Dostałem tak zwane 
CBE, Order Imperium Bry-
tyjskiego z rąk księcia Willia-
ma. Na początku myślałem, że 
może to nie do końca dla mnie, 
ale teraz jestem z tego ogrom-
nie dumny. Zamierzam zabrać 
order ze sobą i pokazać go ze 
sceny.
– Zmieniło się coś w Twoim 
życiu od tego momentu?
– Nieee… nic się nie zmieniło. 
Chociaż wiesz jak to jest, lu-
dzie nazywają mnie teraz „Sir” 
(śmiech), a moją żonę „Lady”. 
Nic się nie zmieniło, nadal 
jestem tym samym Rodem 
Stewartem.
– Jesteś na scenie już 
strasznie długo. Co 
motywuje Cię do tego, 
żeby wciąż być w tym 
miejscu?
– Motywacja… wiesz, to 
jest moja praca. Żyję z 
tego. Ale to oczywiście 
nie jest jedyny powód. 
Wydaje mi się, że to 
jest coś, do czego 
jestem przezna-
czony. Uwa-
żam się za 
nieby wałego 
sz cz ę śc ia rza 
i podkreślę, Fo
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że naprawdę to lubię, totalnie 
to lubię! Zobaczysz jak przy-
jadę do Polski, że naprawdę 
to uwielbiam. Mam nadzieję, 
że sporym echem odbije się ta 
pozytywna energia, którą chcę 
każdemu przekazać. 

– Pojawiają się momenty 
zwątpienia?
– O tak, oczywiście. Wydaję 
mi się, że każdy artysta, nie-
zależnie od tego czy jesteś ma-
larzem, aktorem czy właśnie 
piosenkarzem, ma momenty 
zwątpienia. Nie ma reguły, co-
kolwiek robisz – zawsze są mo-

menty zwątpienia, nawet, 
kiedy zajmujesz się czymś 

tak długo, jak robię to 
ja. Czasami po prostu 
patrzysz na siebie w 
lustrze i myślisz sobie 
„ohh...”. To jest ludz-
ka natura.
– Jak sobie z nimi 

radzisz?
– Z kieliszkiem wina 

(śmiech)!
– Mamy coś wspólnego!
– Widzisz, wiesz dobrze, 
o czym mówię!

– Potrafisz sobie wyobra-
zić siebie bez sceny, bez 
mikrofonu? Kim byłby Rod 
Stewart, jeśli nie muzykiem?
– Oooo… ciężko powiedzieć. 
Gdybym nie był muzykiem, 
pewnie wykorzystałbym szan-
sę, aby być zawodowym pił-
karzem. Osobiście jednak nie 
uważam, żebym się do tego w 
pełni nadawał. Nie wiem… 
może zdecydowałbym się być 
projektantem ogrodów, ciężko 
stwierdzić. Wierzę, że pojawi-
łem się na tym świecie, żeby 
robić to, co robię właśnie te-
raz. Myślę, że to dotyczy nas 
wszystkich. Dostajemy pewien 
talent, dar, który musimy oszli-
fować po swojemu i ciężko nad 
nim pracować. Cokolwiek ro-
bimy, róbmy to najlepiej jak 
potrafimy.
– Rok 2016 był zdecydowa-
nie rokiem Roda Stewarta. 
Nadanie tytułu szlacheckie-

go za zasługi dla kultury i 
działalność charytatywną, 
autorski album, ponad 60 
koncertów i wypełnione po 
brzegi hale. Jakie są Twoje 
plany na rok 2017? Zamie-
rzasz zaskoczyć swoich 
fanów?
– Nie, nie wydaje mi się, abym 
ich zaskoczył. Nie zamierzam 
przechodzić na emeryturę, ani 
nic w tym stylu (śmiech). Za-
mierzam robić to, co robiłem do 
tej pory. Ludzie wydają się to 
lubić, więc nie chcę zbyt wiele 
zmieniać. Pracuję obecnie nad 
dwoma nowymi albumami. To 
dość pracowity czas dla mnie. 
Mam dwójkę małych dzieci, 
jedno ma 11 lat, a drugie 5 lat. 
Wypełniają mój czas po brzegi 
i nie pozwalają mi się nudzić. 
Życie jest naprawdę fajne…

Rozmawiała: Izabela Olek.

Rod Stewart wystąpi w krakowskiej 
hali TAURON Arena Kraków  

w niedzielę, 19 lutego 
oraz w  gdańsko-sopockiej hali ERGO ARENA 

we wtorek, 21 lutego. 

Wejściówki na koncerty można nabywać poprzez 
stronę prestigemjm.com, eBilet.pl oraz w sieci 

salonów Empik na terenie całego kraju. 
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DLA MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI I PLANSZÓWEK

Zapraszamy do klubu przy Opolskiej 2
Styczeń w klubie „Maciuś I” upłynął w karnawałowym nastroju. Odbył się Bal Przebierańców, który zabrał dzieci 
w piracką podróż. Maluchy brały udział w konkursach, szukaniu skarbów, bitwie morskiej na balony. Na balu 
były wróżki, księżniczki, piraci, spidermani, kotki, tygryski. Na zakończenie wybrano króla i królową balu. 

– Styczeń bogaty był w konkur-
sy i festiwale piosenki. Wokaliści 
ze Studia Piosenki uczestniczyli 
chociażby w XV Międzynaro-
dowym Festiwalu Intershow w 
Nowym Targu. W pierwszej ka-
tegorii wiekowej 2. miejsce zdo-
była Iga Kasperowicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 80, w drugiej 
kategorii wiekowej wyróżnienie 
zdobyła Laura Dubieńska, zaś w 
piątej kategorii 2. miejsce zdobył 
Jakub Maślak. Choreografię dla 
wokalistów przygotowała Joanna 
Ciecholewska, która prowadzi w 
naszym klubie zespół taneczny 
„Mini Mix” – informuje Urszula 
Lisowska, kierownik klubu „Ma-
ciuś I”. 
Dodajmy przy okazji, że Zofia 
Basek otrzymała drugą nagrodę 
w 9. Ogólnopolskim Konkursie 
Wokalnym Kolęd i Pastorałek 
„Nad światem Cicha Noc”, zor-
ganizowanym przez Pałac Mło-
dzieży w Gdańsku. Z kolei w III 
Miejskim Konkursie Piosenki 
Świątecznej i Zimowej, organizo-
wanym przez Szkołę Podstawo-
wą nr 79, statuetkę otrzymała Iwa 

Drapińska w najmłodszej katego-
rii wiekowej.
– W lutym zapraszamy do klu-
bu na zabawę walentynkową dla 
dzieci, która odbędzie się w pią-
tek 10 lutego o godz. 10.00. Z ko-
lei we wtorek, 14 lutego, o godz. 
17.00 odbędzie się konkurs pla-
styczny „Słodkie Walentynki”. W 
czwartek, 16 lutego, o godz.15.00 
zapraszamy na spektakl teatralny 
„Cztery damy na pięciolinii” – za-
prasza Urszula Lisowska.
To nie koniec zaproszeń do klu-
bu przy Opolskiej 2. Już 17 lutego 
(piątek) o godz. 18.00 odbędzie 
się Turniej Tenisa Stołowego, 
a dzień później (18 lutego), od 
godz. 12.00 do 22.00, zaprasza-
my miłośników fantastycznych 
gier planszowych na wielkie gra-
nie. 21 lutego (wtorek) o godz. 
13.00 w klubie odbędzie się Tur-
niej Brydżowy Parami.
– Do skorzystania z naszej ofer-
ty zapraszamy nie tylko dzieci i 
młodzież, ale również dorosłych 
oraz seniorów – zachęca Urszula 
Lisowska. 

(KL)

REKLAMA REKLAMA

EWA KREFFT

Opowieść dymem

jestem tylko zapachem 
kadzidła drażniącego 
nocami 
tylko wspomnieniem 
tętniącej żywicy 
tęsknotą za tymi których 
nie znałam

mogę tylko wirować w 
korowodzie nut 
tam gorycz miesza się z 
duchotą 
zamknięta za grubym 
szkłem w amoku 
obojętnym na tumany 
palącego dymu

orgiastyczne tańce z 
każdym kręgiem szybsze 
wirują wichrem do 
wybuchu na śmierć czy 
życie 
bez zmysłów bez pamięci 
w rozpaczy w pożądaniu 
mieszają się i goreją szałem

eksplozja uwalnia

po drugiej stronie strachu 
zostaje tylko 
obłęd
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  Iga Kasperowicz zajęła 2. miejsce w XV Międzynarodowym Festiwalu Intershow
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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

SPORT I TURYSTYKA

NOWE TRENDY W TURYSTYCE 

JUŻ PONAD 2500 CHĘTNYCH

Zapisz się już teraz

3. Maraton Gdańsk

– Panele z udziałem eksper-
tów, warsztaty prowadzone 
przez praktyków, prestiżo-
wy konkurs, a przede wszyst-
kim ogromna ilość użytecznej 
wiedzy. Wszystko to czeka na 
uczestników jednego z naj-
ważniejszych i największych 
wydarzeń branży turystycznej 
w Polsce – konferencji Nowe 
Trendy w Turystyce, której 
ósma już edycja odbędzie się 
w Gdańsku, w Europejskim 
Centrum Solidarności już 31 
marca – zapowiada Michał 
Brandt z Gdańskiej Organiza-
cji Turystycznej. 
Każdego roku organizatorzy 
dostosowują program w taki 
sposób, aby jak najlepiej odpo-
wiedzieć na zapotrzebowanie 
osób pracujących w szeroko ro-
zumianej turystyce. 
– Największy nacisk kładziony 
jest na zastosowanie nowocze-
snych technologii i rozwiązań 
organizacyjnych – wszystko po 
to, aby jeszcze lepiej i bardziej 
profesjonalnie obsługiwać tu-
rystów i pozyskiwać klientów. 
Dodajmy, że konferencję po-
prowadzi znany podróżnik i 
dziennikarz, Jarosław Kuźniar, 
a organizatorzy spodziewają się 
blisko 1000 uczestników – do-
daje Michał Brandt. 
Przygotowane tematy paneli 

Przed nami 3. Gdańsk Mara-
ton, który wystartuje 9 kwiet-
nia. Pierwsza edycja gdań-
skiej imprezy, dzięki głosom 
osób w niej uczestniczących, 
zdobyła tytuł Złotego Biegu 
wśród dużych maratonów. 
Plebiscyt zorganizował portal 
maratonypolskie.pl. 
Do tegorocznego marato-
nu zapisanych jest już ponad 
2500 miłośników lekkoatle-
tyki. Kolejni chętni mogą 
się zgłaszać drogą elektro-
niczną. Wszystkie szczegóły 
dotyczące zapisów i samego 

  

CORAZ TRUDNIEJ O SPONSORÓW

Podsumowanie „Akcji zima”
Jak co roku, Klub Osiedlo-
wy „Ad-Rem” wraz z Radą 
Dzielnicy Oliwa byli organi-
zatorami „Akcji zima”, która 
swoim zasięgiem objęła dzie-
ci i młodzież przede wszyst-
kim z Oliwy, ale także i in-
nych dzielnic naszego miasta, 
a nawet z Niemiec i Anglii.
– Uczestników podzieliliśmy 
na 2 grupy wiekowe. W pro-
gramie akcji zaplanowaliśmy 
cały szereg imprez sporto-
wych i rekreacyjnych, które 
w większości przeprowadzili-
śmy w sali sportowej Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 17. Kon-
tynuowane były też konkursy 
i quizy o tematyce społecznej 
i sportowej – informuje nas 
Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem”.
Dużą popularnością cieszy-
ło się spotkanie, ciekawie 
przeprowadzony konkurs 

i pogadanka w ramach akcji 
„Bezpieczne ferie”. Podczas 
spotkania dzieci i młodzież 
mogli dowiedzieć się, jak w 
bezpieczny sposób należy spę-
dzać czas wolny od nauki i 
jak pomagać w razie nagłego 
niebezpieczeństwa.
– W konkursach sprawności 
piłkarskich najlepszymi oka-
zali się Kamil Belecki i Kac-
per Skórski, który okazał się 

  

WSPIĄĆ SIĘ NA WYŻYNY UMIEJĘTNOŚCI

Stoczniowiec jest już w półfinale
Za nami zasadnicza runda Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, w której o medal walczy 
drużyna Stoczniowca. Do fazy pucharowej zawodniczki Henryka Zabrockiego 
awansowały bez większego problemu, zajmując 2. miejsce. Lepsze od 
gdańszczanek okazały się hokeistki bytomskiej Polonii.

Głównym kandydatem do mi-
strzowskiego tytułu jest Polo-
nia Bytom, z którą Stocznio-
wiec przegrał wszystkie do-
tychczasowe mecze. Dochodzą 
nas jednak słuchy, że aktualne 
mistrzynie Polski chcą się do-
datkowo wzmocnić przed wal-
ką o najważniejsze cele, kon-
traktując hokeistki z Krynicy, 
które na co dzień rywalizują w 
lidze słowackiej.
– Faza play off zaczęła się w 
miniony weekend. Bez gry do 
dalszej fazy, a więc półfinału, 
awansowały już zespoły Stocz-
niowca i Polonii. Rywal nasze-
go zespołu – Cracovia wycofała 
się z rozgrywek, a Polonia mia-
ła wolny los, ponieważ w lidze 
grało tylko siedem zespołów – 
tłumaczy Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik drużyny 
Stoczniowca.
Od 6 lutego trwa zgrupowanie 
reprezentacji Polski, a drugi 
mecz ćwierćfinałowy planowa-
no na 18 lutego. Faza półfina-
łowa rozpocznie się natomiast 
25 lutego.
– W sporcie wszystko jest moż-
liwe, ale sądzimy, że o finał 
walczyć będziemy z Naprzo-
dem Janowem. Pierwszy mecz 
odbędzie się na wyjeździe, a 
tydzień później zagramy w 
Gdańsku. Mam nadzieję, że 
wystarczą nam dwa mecze, aby 
awansować do finału – mówi 
Włodzimierz Byczkowski. 
Wiadomo już, że 11, 18 i 

ewentualnie 19 marca toczyć 
się będzie walka o złoty medal. 
Faza pucharowa rządzi się swo-
imi prawami, ale trudno spo-
dziewać się, aby inne drużyny 
poza Stoczniowcem i Polonią 
Bytom znalazły się w wielkim 
finale.
– Nie byłbym takim hurra-
optymistą, ponieważ półfinał 
z Janowem będzie trudnym 
wyzwaniem. Dotychczasowe 
nasze mecze były wyrównane, 

więc nie możemy zlekceważyć 
przeciwniczek. Trzeba będzie 
się mocno napracować, aby za-
grać w finale – dodaje kierow-
nik drużyny.
Przypomnijmy, że w roku ubie-
głym o złoty medal również 
walczyły zespoły Stoczniow-
ca i Polonii. Rok temu lepsza 
okazała się ekipa z Bytomia, 
a podopieczne Henryka Za-
brockiego pałają żądzą. Wy-
walczenie mistrzostwa Polski 

będzie niezwykle karkołom-
nym zadaniem.
– Przegrywaliśmy z Polonią, 
ale wszystkie te mecze poka-
zały, że rywali można poko-
nać. Trzeba wspiąć się jednak 
na wyżyny swoich umiejętności 
i żelazną konsekwencją reali-
zować zadania taktyczne tre-
nera. To może przynieść suk-
ces – podkreśla Włodzimierz 
Byczkowski.

(lubek)

  Zawodniczki Stoczniowca znają już smak złotego medalu mistrzostw Polski 
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też najlepszy w turnieju tenisa 
stołowego. Zwycięzcą grupy 
młodszej został zaś Adam Gra-
bowski – relacjonuje Ryszard 
Riviera.
Poza klubem „Ad-Rem”, Radą 
Dzielnicy Oliwa i ZKPiG nr 
17 w organizacji imprezy po-
mogli starzy, sprawdzeni przy-
jaciele: Wydział Promocji, In-
formacji i Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego w 

Gdańsku, RSM „Budowlani” 
oraz firma „Merkus”.
– W tym miejscu chciałbym 
zaznaczyć, że co roku niestety 
jest mniej ludzi dobrej woli, 
gotowych do pomocy i poda-
rowania dzieciom i młodzie-
ży nawet kilku drobiazgów 
– podsumowuje kierownik 
klubu „Ad-Rem”.

(lubek)
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i warsztatów są nietuzinko-
we i bardzo merytoryczne. Są 
wśród nich m.in.: „Marketing 
nieoczywisty – kolejne star-
cie”, „Case study: Marketing 
kierunku – Zagraj o miasto!”, 
„Fakty i mity o turystycznych 
aplikacjach mobilnych”, „Za-
rządzanie talentami. Jak robić 
TO dobrze? ”. 
– Wśród prelegentów, którzy 
potwierdzili swój udział zna-
lazły się m.in. takie osoby, jak: 
Mateusz Kusznierewicz, Jacek 
Rozenek, Piotr Bucki, Łukasz 
Żelezny, Monika Czaplic-
ka, Daniel Kędzierski, Bjorn 
Troch i wielu innych, uznanych 
praktyków. Zachęcamy, aby już 
dziś rejestrować swój udział w 
Nowych Trendach w Turystyce 
– zachęca Michał Brandt. 
Szczegółowy program i opis 
konferencji oraz formularz 
rejestracyjny znajdują się na: 
www.trendywturystyce.pl. 
Dodajmy, że tradycyjnie, No-
wym Trendom w Turystyce to-
warzyszy prestiżowy konkurs: 
Tourism Trends Awards. In-
formacje dotyczące konkursu, 
zgłoszeń, nagród oraz regu-
lamin udziału znajdują się na 
stronie trendywturystyce.pl/
konkurs-tta-2017-2.

(GR)

gdańskiego maratonu znaleźć 
można na stronie www.gdan-
skmaraton.pl. Odbiór pakie-
tów startowych zaplanowa-
no już na piątek, 7 kwietnia. 
Pierwsze starty w kategoriach 
najmłodszych zaplanowano 
natomiast na sobotę, 8 kwiet-
nia, na godz. 10.00, a uczest-
nicy biegu głównego ruszą na 
trasę o godz. 9.15 w niedzielę, 
9 kwietnia.
Więcej o gdańskim maratonie 
w kolejnym wydaniu naszej 
gazety.

(KL)
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