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Oscary marzeniem Trefla
Trefl kojarzony jest przede wszystkim z 
puzzlami oraz drużynami sportowymi. 
Od niedawna trójmiejska firma zajmuje się 
również realizacją filmów dla najmłodszych. 

Trwają zdjęcia do kaszubskiej wersji „Pana Tadeusza”. 
Według reżysera Wiesława S. Kwapisza, nową filmową 
odsłonę narodowej epopei będziemy mogli zobaczyć 
jesienią przyszłego roku.

Premiery kaszubskiej odsłony 
„Pana Tadeusza” nie doczekał 
niestety Andrzej Wajda. 

Rusza przetarg na szkołę 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska tydzień 
temu rozpoczęła postępowanie przetargowe, 
mające na celu wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych I etapu szkoły w Kowalach. 

Sopockie Targi Seniora 
22 i 23 października odbędą się Sopockie Tar-
gi Seniora, gdzie można zapoznać się z ofertą 
produktów i usług odpowiadających na potrze-
by i oczekiwania osób starszych.

Srebro młodej gdańszczanki  
Natalia Krześniak z Oruni Górnej, przywiozła 
z World Cup Fitness w Fit-Kid w kategorii 
solo do lat 7, srebrny medal. Zawody odbyły się 
w Panchevo koło Belgradu w Serbii. 

STR. 8STR. 4 STR. 6 STR. 13

Scena finałowa na Długim Targu

STR. 7

KASZUBSKA ODSŁONA „PANA TADEUSZA”
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OD DRUGIEJ STRONY

• 13 października (czwartek), Imany, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 14 października (piątek), Maria Peszek, 
godz. 21.00, klub Scena w Sopocie,  
al. Mamuszki 2

• 13 – 15 października (czwartek – sobota), 
Sopot Jazz Festival

• 16 października (niedziela), 3. AmberExpo 
Półmaraton Gdański, godz. 9.00,  
ul. Żaglowa 11

• 16 października (niedziela), Krzysztof 
Krawczyk, godz. 19.00, klub Pokład  
w Gdyni, Skwer Tadeusza Kościuszki

• 19 października (środa), Conan, godz. 
19.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Doki 1

• 22 – 23 października (sobota – niedziela), 
Targi Mieszkaniowe, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 23 października (niedziela), Pink Freund, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Doki 1

• 30 października (niedziela), Dawid 
Podsiadło, godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 4 listopada (piątek), Candy Dulfer, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23

• 6 listopada (niedziela), Adam Makowicz – 
Mistrz i uczniowie, godz. 18.00,  
Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 8 listopada (wtorek), Junior Boys, godz. 
20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23

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

• 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

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

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

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

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

Nasze kalendariumZ KART HISTORII

Polski działacz z Wolnego 
Miasta Gdańsk 
Wrzesień 1939 roku na Pomorzu Gdańskim to początek II woj-
ny światowej, ale również nasilające się represje ze strony 
Niemców. Przykładem jednostki zmagającej się z hitlerowskimi 
oprawcami jest polski kolejarz Brunon Gregorkiewicz. 

Urodził się 19 września 1891 
roku w Pręgowie Górnym 
(obecnie gmina Kolbudy). Był 
osobą bardzo aktywną i zaan-
gażowaną w sprawy polskie. 
W 1919 roku gdańszczanin 
zgłosił się na ochotnika do po-
wstania wielkopolskiego, a po 
jego zakończeniu wstąpił w 
szeregi Wojska Polskiego. Jako 
ochotnik 25. Pułku Ułanów 
odznaczał się ambicją, ener-
gią, sumiennym i dokładnym 
spełnianiem obowiązków służ-
bowych. Za wzorową służbę, w 
październiku 1920 roku otrzy-
mał stopień plutonowego.
Służbę wojskową w stopniu 
podoficera skończył w czerwcu 
1927 roku. Osobistym przykła-
dem i aktywną postawą wywie-
rał pozytywny wpływ na żoł-
nierzy. Po powrocie do Gdań-
ska zgłosił się do służby w Pol-
skich Kolejach Państwowych, 
rozpoczynając kolejny etap 
swojego życia w kolejowym 
polskim mundurze. W latach 
1930 – 1936 był zawiadowcą 
stacji Bielkowo na Wyżynach 
Gdańskich w stopniu asystenta 
PKP. Do czasu wybuchu woj-
ny pracował w Marynowie na 
Żuławach Wiślanych. Z wiel-
kim zaangażowaniem działał 
w organizacjach polonijnych na 
terenie Wolnego Miasta Gdań-
ska. Był aktywnym członkiem: 
Gminy Polskiej filia w Biel-
kowie, działał też w Zjedno-
czeniu Zawodowym Polaków, 
Kolejowym Klubie Sporto-
wym, Związku Podoficerów, 
Zrzeszeniu Byłych Ochotni-
ków Armii Polskiej Obywateli 
Gdańska, był prezesem Towa-
rzystwa Byłych Powstańców i 
Wojaków. 
Z ramienia Macierzy prowadził 

w Bielkowie i okolicy akcję w 
celu pozyskania kandydatów 
do polskiej szkoły i ochronki. 
W świetlicy kolejowej w Biel-
kowie zorganizował dla dzie-
ci nauczanie języka polskiego. 
Sam prowadził nauczanie ję-
zyka ojczystego, a jego żona 
zorganizowała lekcje śpiewu i 
chór. Zajmował się także po-
mocą dla osób starszych i ubo-
gich. Z jego inicjatywy roz-
poczęto w Bielkówku budowę 
polskiej szkoły, po przeniesie-
niu Gregorkiewicza na Żuła-
wy prace zostały przerwane. O 
popularności i szacunku wo-
bec Brunona Gregorkiewicza 
świadczy fakt, że w roku 1934 
Związek Polaków zgłosił jego 
kandydaturę na członka Sena-
tu gdańskiego. Gdy pracował 
w Marynowie, w marcu 1939 
roku został napadnięty przez 
Niemców i bardzo dotkliwie 
pobity i zmasakrowany. Począ-
tek wojny zastał go w Tczewie, 
gdzie zgłosił się do służby woj-
skowej. Po kampanii wrześnio-
wej ukrywał się z rodziną w 
okolicach Skórcza. W kwiet-
niu 1941 został rozpoznany i 

aresztowany. Trafił do obozu 
koncentracyjnego w Stutthofie 
z numerem 12712. Zmarł 10 
marca 1942, a jego ciało zosta-
ło pochowane na cmentarzu na 
gdańskiej Zaspie.
Pamięć o bohaterskiej postawie 
przetrwała do naszych czasów. 
W roku 1968 szkoła w Biel-
kówku otrzymała imię Bruno-
na Gregorkiewicza, podobnie 
jak i ulica, przy której położo-
na jest ta placówka oświatowa. 
Kamień i pamiątkowa tablica w 
pobliżu stacji kolejowej w Biel-
kowie przypominają o wielkim 
poświęceniu, jakim wykazywa-
li się polscy działacze w okre-
sie Wolnego Miasta Gdańska. 
Imię bohaterskiego kolejarza 
widnieje również na tablicy pa-
miątkowej na dworcu w Prusz-
czu Gdańskim, którą odsłonię-
to 1 września 1998 roku.
Przechodząc obok tych miejsc 
pamięci, warto pomyśleć o ich 
bohaterach, takich jak np. Bru-
non Gregorkiewicz. Dodajmy, 
że w tym roku obchodzimy 
125. rocznicę jego urodzin.

Tomasz Jagielski

  Kamień w pobliżu stacji kolejowej w Bielkowie przypomina 
o wielkim poświęceniu, jakim wykazywali się polscy działacze 

w okresie Wolnego Miasta Gdańska
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cd. Zmagań o budowę mostu na 
Wyspę Sobieszewską
Szanowni Państwo,

Ostatnio opisywałam Państwu procedurę przetargową budowy mostu na Wyspę Sobieszewską. 
Cytowałam Państwu moje wystąpienia z mównicy sejmowej, interpelacje do Ministra 

Infrastruktury w sprawie pieniędzy na tę inwestycję i moje poprawki do budżetu.
Oczywiście główne starania o pieniądze z budżetu centralnego prowadziło miasto Gdańsk.

Udało się. Budżet centralny dofinansował nam I etap budowy w kwocie 16,6 mln zł. Dzięki temu 
można było rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę, a ostatnio miałam przyjemność uczestniczyć 
we wbiciu symbolicznej „pierwszej łopaty” pod tę inwestycję (wspólnie z Wiceministrem 
Infrastruktury, Wojewodą i Prezydentem Gdańska, ale przede wszystkim z mieszkańcami 

Wyspy Sobieszewskiej.

Teraz będziemy zabiegać o pieniądze na II etap realizacji tego ważnego nie tylko dla 
mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej mostu. Planowany koniec budowy to koniec 2017 roku.

      

Z poważaniem
        Małgorzata Chmiel
         Poseł na Sejm RP

do Oddziału 2 O/Gdańsk (Orunia Górna )
Ul. Platynowa 10 , Fieldorfa 2,  tel. 512-709-248

cały październik
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PIERWSZE W SOPOCIE
Stacje naprawy rowerów 
Jak informuje Anna Dyksińska z 
sopockiego urzędu miasta, w na-
szym mieście zamontowano trzy 
ogólnodostępne, samoobsługowe 
stacje napraw rowerów. Rowerzy-
ści będą mieli do dyspozycji zestaw 
narzędzi (m.in. klucze, śrubokręty, 
łyżki do opon) oraz pompkę rowe-
rową, obsługującą wszystkie ro-
dzaje zaworów. Fundatorem stacji 
jest Grupa GPEC.
Anna Jakób, członek zarządu 
GPEC mówi, że grupa chętnie 
promuje jazdę na rowerze i ekolo-
giczne środki transportu. 
– Dobrze znamy potrzeby rowe-
rzystów i wychodzimy im naprze-
ciw. Ustawiliśmy zadaszone wiaty 
rowerowe oraz naszą własną sta-
cję naprawy rowerów przy firmie. 
Podobne stacje ufundowaliśmy 

MUSISZ TU BYĆ!!!

Sopockie Targi Seniora coraz bliżej
W dniach 22 i 23 października po raz siódmy odbędą się Sopockie Targi Seniora. To miejsce i czas, gdzie można zapoznać się 
z różnorodną ofertą produktów i usług odpowiadających na potrzeby i oczekiwania osób starszych. Ważnym dopełnieniem 
targów są bezpłatne badania, porady ekspertów, warsztaty i pokazy.

Swoją ofertę przedstawią za-
równo firmy reprezentujące 
różne branże: medyczną, re-
habilitacyjną, usług opiekuń-
czych, turystyczną, wypoczyn-
kową, edukacyjną, kosmetycz-
ną, finansową, jak i organizacje 
społeczne działające na rzecz 
poprawy jakości życia osób 
starszych.
- Życie seniorów, tak jak każ-
dego z nas, ma różne barwy i 
odcienie. Są wśród nich oso-
by aktywne, pełne witalności i 
chęci rozwoju, jak również oso-
by niesamodzielne wymagające 
wsparcia i opieki - mówi Anna 
Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sopocie, pomysłodawca 
i współorganizator Sopockich 
Targów Seniora. – Dzięki róż-
norodnej ofercie, na targach 
każdy znajdzie coś dla siebie: 
dla ciała, dla ducha i dla umysłu.
Osoby odwiedzające targi będą 
mogły skorzystać z bezpłatnych 
badań, m.in. gęstości kości (w 
osteobusie), badania EKG (w 
sobotę w kardiobusie), bada-
nia wzroku, słuchu, stóp, skóry, 
poziomu cukru, cholesterolu, 
tkanki tłuszczowej, pomia-
ru wagi ciała i BMI. Eksperci 
zachęcać będą do zdrowego, 
racjonalnego odżywiania i ak-
tywności fizycznej, a lekarz re-
habilitacji będzie udzielał porad 
w zakresie profilaktyki bólów 
krzyża.
- Podczas targów będziemy 
zachęcali seniorów do stwo-
rzenia swojego Pudełka Życia 
- mówi Anna Jarosz. – To nie-
wielkie opakowanie opatrzo-
ne specjalną naklejką, z kartą 
informacyjną w środku, któ-
ra zawiera istotne informacje 
ważne dla sprawnego przepro-
wadzenia akcji ratunkowej:  o 
schorzeniach, uczuleniach czy 
zażywanych lekach.  Informa-
cje bezcenne dla ratowników 
czy lekarzy w przypadku, gdy 

mieszkająca samotnie osoba za-
słabnie albo straci przytomność 
i trzeba jej udzielić natychmia-
stowej pomocy. Pudełko Życia 
z powodzeniem funkcjonuje już 
w kilkunastu miastach w Pol-
sce. Takie niewielkie pudełko 
może uratować życie, dlatego 
na targach będziemy zachęcali 
do stworzenia swojego Pudełka 
Życia.
Podczas targów nie zabraknie 
atrakcji kulturalnych i rozryw-
kowych. Zobaczymy pokazy 
tańców w różnych stylach, gim-
nastyki, tai-chi, samoobrony, a 
także specjalny pokaz gimna-
styki artystycznej oraz występ 
kabaretu Senior-i-Ta. W nie-
dzielę o godz. 15.00 wystąpi 
zespół Retro Voice, który zapra-
sza na zabawę taneczną w rytm 
przebojów z lat 60. i 70.
Dla Pań przygotowany będzie 
specjalny kącik mody i urody, 
gdzie będzie można kupić modą 
odzież za niewielką cenę, wy-
konać profesjonalny makijaż, 
skorzystać z mini spa dłoni i 
nauczyć się zdobienia paznok-
cie. Osoby chętne będą mogły 
wziąć udział w profesjonalnej 
sesji fotograficznej.
- W niedzielę odbędzie się kon-
kurs „Kapelusze Pełne Słońca”, 
w którym będzie można wy-
grać atrakcyjne nagrody – mówi 
Agnieszka Niedałtowska, ko-
ordynator 7 Sopockich Targów 
Seniora. – Zachęcamy do przy-
gotowania pięknego, koloro-
wego kapelusza przystrojonego 
kwiatami, owocami czy innymi 
ozdobami i zaprezentowania 
go na scenie. Osoby, które chcą 
wziąć udział w konkursie, prosi-
my o zgłoszenie się w niedzielę 
do godz. 12.00 do punktu infor-
macyjnego targów.
Organizatorzy zachęcają do 
zabrania wygodnego stroju 
i butów na zmianę, aby sko-
rzystać z ciekawych zajęć ru-
chowych. Będzie gimnastyka 

usprawniająca, taniec country i 
orientalny, tai chi a także nauka 
samoobrony. Osoby odwiedza-
jące targi będą mogły skorzy-
stać z wielu z innych ciekawych 
warsztatów: ogrodniczych, z 
dietetykiem, treningu pamię-
ci, obsługi laptopów, tabletów i 
smartfonów, a także artystycz-
nych i rękodzielniczych.
Jarmark Zdrowego Żywienia, 
degustacje, gry planszowe, kier-
masz taniej książki ... Nie spo-
sób wymienić wszystkich atrak-
cji, jakie czekają na seniorów i 
ich rodziny podczas 7 Sopoc-
kich Targów Seniora. Trzeba po 

PROGRAM 
WARSZTATÓW:

SOBOTA, 22.10.2016

WARSZTATY (SALA A, PARTER)
11.30 – 12.30 Wsparcie osoby niesamodzielnej 
w codziennych czynnościach
12.45 – 13.45 Zielone koktajle, warsztaty z dietetykiem
14.15 – 15.15 Tablety i smartfony w życiu codziennym

WARSZATY RUCHOWE (SALA B, I PIĘTRO)
12.15 – 13.15 Gimnastyka 
13.30 – 14.15 Tai chi 
14.30 – 15.30 Taniec orientalny

WARSZTATY ARTYSTYCZNE (HALA GŁÓWNA)
12.00 – 13.00 Kompozycje kwiatowe w pudełku
13.15 – 14.15 Kolorowe warsztaty
14.30 – 15.30 Bukiety z jesiennych liści
Kącik mody i urody - Makijaż kobiety dojrzałej

NIEDZIELA, 23.10.2016

WARSZTATY (SALA A, PARTER)
10.45 – 11.45 Sadzenie kwiatowych cebulek wiosennych
12.00 – 13.00 Zdrowo i słodko, warsztaty z dietetykiem
13.15 – 14.00 Trening pamięci
14.15 – 15.15 Obsługa laptopów

WARSZATY RUCHOWE (SALA B, I PIĘTRO) 
11.30 – 12.30 Gimnastyka  
12.45 – 13.45 Taniec country  
14.15 – 15.15 Samoobrona 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE (HALA)
11.30 – 12.30 Kwiaty szydełkowe
12.45 – 13.45 Niepowtarzalna biżuteria (oryginalne 
broszki)
14.00 – 15.00 Gratka dla mola książkowego (stylowa 
zakładka)
Warsztaty zdobienia paznokci – Studio Urody Lea
Niedziela 12.00 – 13.00

Uprzejmie informujemy, że program może ulec niewielkim 
zmianom.

EKOLOGICZNY KONKURS

Będą zbierać makulaturę
Pod koniec września ogłoszony 
został w Sopocie konkurs eko-
logiczny „Chrońmy drzewa – 
zbieramy makulaturę”. Uczest-
niczyć w nim mogą wszystkie 
placówki oświatowe, a więc 
szkoły i przedszkola, zlokali-
zowane na terenie Sopotu. 
– Konkurs przebiegać będzie 
w trzech kategoriach: „Naj-
lepsza Placówka Oświatowa”, 
„Najlepszy Uczeń” i „Najlep-
szy Przedszkolak” – informuje 
Anna Dyksińska z sopockiego 
magistratu. – Konkurs potrwa 
od 15 października do 31 maja 
2017 roku.

Każda placówka oświatowa 
biorąca w nim udział, musi 
wyznaczyć opiekuna konkur-
su, którego zadaniem będzie 
prowadzenie ewidencji zbiór-
ki makulatury przynoszonej 
przez poszczególnych uczniów/
przedszkolaków oraz zgłaszanie 
i ustalanie z organizatorem ter-
minu odbioru makulatury z da-
nej placówki. Do jego obowiąz-
ków należeć też będzie zabez-
pieczenie dojazdu do placówki 
w planowanym dniu odbioru 
zebranej makulatury i nadzór 
nad bezpieczeństwem dzieci w 
czasie załadunku.

– Ostateczny termin przyj-
mowania zgłoszeń placówek 
oświatowych, pragnących 
wziąć udział w konkursie, 
mija 14 października. Zgło-
szenia przesyłane powinny być 
na adres: Wydział Inżynierii i 
Ochrony Środowiska, Urząd 
Miasta Sopotu, ul. Tadeusza 
Kościuszki 25/27; 81-704 So-
pot lub na adres mailowy: in-
zynieria@sopot.pl – dodaje 
Anna Dyksińska.
Laureaci ekologicznego kon-
kursu otrzymają nagrody 
finansowe.

(GR) 

mieszkańcom Tczewa i świetnie 
się sprawdziły, dlatego bez wahania 
zdecydowaliśmy o zamontowaniu 
kolejnych stacji w Sopocie – dodaje 
Anna Jakób.
Anna Dyksińska przypomina z ko-
lei, że Sopot jest niewielkim mia-
stem, może się jednak pochwalić 
jednym z najwyższych procentów 
udziału dróg rowerowych w stosun-
ku do całej długości sieci drogowej 
w kraju. 
– To udział na poziomie 32 procent, 
co stawia nas w czołówce miast na 
prawach powiatu i czyni jednym z 
najbardziej przyjaznych rowerzy-
stom miast na terenie naszego wo-
jewództwa. Długość wszystkich 
wydzielonych dróg rowerowych 
w Sopocie to ponad 20 km. Po-
nadto w 2014 roku dopuszczono 

rowerzystów do poruszania się w 
dwóch kierunkach po wybranych 
ulicach jednokierunkowych. Dla 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
oraz dla zachowania lepszej orien-
tacji kierowców na wylotach ulic 
jednokierunkowych, na których 
istnieje relacja „w lewo”, wyzna-
czono również 21 tzw. „śluz ro-
werowych” – przypomina Anna 
Dyksińska. 
Dodajmy jeszcze tylko, że stacje 
napraw rowerów znajdują się: przy 
ul. Małopolskiej vis parkingu ro-
werowego przy SKM Kamienny 
Potok oraz ul. Kolberga, przy skle-
pie Mercus i przy al. Niepodległo-
ści i ul. Armii Krajowej, przy dro-
dze rowerowej, na skwerku przy 
skrzyżowaniu.

(GR)

prostu przyjść i zobaczyć.
7 Sopockie Targi Seniora odbę-
dą się w Hali 100-lecia Sopotu 
przy ul. Goyki 7. Wstęp wolny. 
Organizatorzy targów: Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sopocie i Spółdzielnia Socjalna 
„Koooperacja”.

Agnieszka Niedałtowska
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INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO 

Bieg Przymorski z długą historią
Jedną z najstarszych imprez 
lekkoatletycznych na Przy-
morzu jest bez wątpienia 
Uliczny Bieg Przymorski o 
puchar Przewodniczącego 
Rady Osiedla „Przymorze – 
Śląska”. W tym roku odbyła 
się już 39. edycja tej imprezy.
– W biegu uczestniczyli re-
prezentanci przymorskich 
podstawówek, ale nie zabra-
kło też biegaczy ze Szkoły 
Muzycznej. Dzieci walczyły 
w 14 kategoriach o nagrody 
i pamiątkowe statuetki, ale 
zdobywały także punkty do 
klasyfikacji drużynowej – in-
formuje Urszula Lisowska, 
kierownik klubu „Maciuś 
I”, który był organizatorem 
imprezy. 
W kategorii klas O – III bez-
konkurencyjna okazała się 
Szkoła Podstawowa nr 80. Na 
podium znalazły się jeszcze 
SP 79 i SP 44. W kategorii 
klas IV – VI najlepsze okaza-
ły się zespoły: SP 79, SP 80 i 
SP 44. 
– Nowością było przeprowa-
dzenie „parabiegu”, w któ-
rym najlepszymi zawodni-
kami byli Natalia Rząska, 
Małgorzata Urbańska, Ma-
ciej Smoliniec, Igor Kędzia i 
Maks Kulesza. Tym razem, 

z powodu chorób, zabrakło 
uczestników na wózkach in-
walidzkich, ale mamy nadzieję, 
że za rok i oni staną na starcie 
naszego biegu – mówi Urszula 
Lisowska.
We wrześniu odbył się również 
turniej tenisa stołowego, któ-
ry wygrał Jacek Marczyński, a 
kolejne miejsca zajęli Sebastian 
Dąbrowski i Michał Borzycki. 
Następne tenisowe zmagania 

zapanowano na 21 październi-
ka (godz. 18.00).
– Korzystając z okazji, zapra-
szam najmłodszych do nasze-
go klubu już 21 października 
na godzinę 10.00, na przed-
stawienie teatralne „Zuzia w 
zaczarowanej krainie” w wy-
konaniu aktorów z Teatru Ar-
lekin. Z kolei 28 października 
o godz. 17.00 odbędzie się „In-
auguracja Roku Kulturalnego 

  Najlepsi otrzymali medale i statuetki

PORADY GODNE ROZWAŻENIA

Jak ogrzewać mieszkanie
Sezon grzewczy rozpoczęty, 
a mimo to przypominamy jak 
ekonomicznie ogrzewać miesz-
kania. Warto wiedzieć, że racjo-
nalne korzystanie z ciepła wpły-
nie korzystnie na nasz portfel. 
Aranżując mieszkanie musimy 
pamiętać o tym, aby grzejniki 
nie były zasłonięte. Jeżeli są one 
zabudowane lub zasłonięte, za-
wór termostatyczny nie określa 
już temperatury pomieszczenia 
tylko wyższą, sztuczną, gdyż 
powietrze za zabudową lub za-
słoną jest cieplejsze. W takim 
wypadku, aby osiągnąć żąda-
ną temperaturę, trzeba bardziej 
odkręcić zawór, a tym samym 
zwiększyć zużycie ciepła. Unik-
nąć tego można, jeżeli grzejnik 
będzie odsłonięty. Stale zasło-
nięty kaloryfer zużywa nawet o 
40 proc. więcej ciepła.
Regulacja temperatury w po-
szczególnych pomieszczeniach 
powinna odbywać się za po-
mocą zaworów, a nie poprzez 
otwieranie lub zamykanie okien. 
Przy otwartych zaworach ter-
mostatycznych i jednoczesnym 
uchyleniu okna, zimne powie-
trze zewnętrzne dostaje się do 
pomieszczenia i opływa zawór 
termostatyczny – wówczas pró-
buje ona utrzymać w pomiesz-
czeniu nastawioną temperaturę, 
pobierając więcej mocy. Ciepło 
zostaje wypromieniowane z 
grzejnika i najczęściej wydo-
staje się przez otwarte okno na 
zewnątrz.
Wietrzyć należy krótko i in-
tensywnie. Najlepszym spo-
sobem jest krótkotrwały prze-
ciąg. Dzięki temu powietrze 
jest świeże, a temperatura po-
mieszczeń pozostaje nadal 
utrzymana. Pomieszczenia zbyt 
wychłodzone potrzebują dłuż-
szego czasu do nagrzania się, 
ponieważ nie tylko powietrze, 

ale również ściany i inne przed-
mioty muszą zostać ogrzane. 
Na czas nieobecności w domu 
lepiej nie wyłączać wszystkich 
grzejników i nie wychładzać 
przez to mieszkania, lecz po-
przez przytłumienie zawo-
rów, utrzymać równomierną 
temperaturę pomieszczeń. Do 
ogrzania zimnych pomiesz-
czeń potrzebne są duże ilości 
ciepła, dlatego nagrzewanie jest 
o wiele droższe od utrzymania 
stałej temperatury. W przypad-
ku dłuższej nieobecności nale-
ży zamknąć wszystkie okna, a 
drzwi wewnątrz otworzyć i w 
zależności od wielkości miesz-
kania, pozostawić włączony je-
den lub dwa średnie grzejniki, 
zaś resztę wyłączyć.
Wilgotne powietrze odczuwal-
ne jest jako cieplejsze niż powie-
trze suche, dlatego też powinno 
się utrzymać w mieszkaniu od-
powiednią wilgotność. Najlepiej 
do tego celu służą nawilżacze 
powietrza i zielone rośliny. Na-
wilżając powietrze w mieszka-
niu, zaoszczędzić można drogą 
energię cieplną.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wzrost temperatury w pomiesz-
czeniu o 1 stopień pociąga za 
sobą wzrost ciepła o ok. 6 proc. 
Temperatura komfortu cieplne-
go w pomieszczeniu to 18-21 
stopni Celsjusza. Optymalna 
temperatura w sypialni może 
być niższa – w zależności od in-
dywidualnych upodobań – jest 
to 16-18 stopni. Naprawdę nie 
ma potrzeby utrzymywać wyż-
szej temperatury. Można prze-
konać się o tym na własnej skó-
rze i spróbować samodzielnie 
ustalić temperaturę najlepszą 
dla siebie. 

(lubek)

MIEJSCE NARODZIN WIELU TALENTÓW

45 lat klubu „Piastuś”
Osiedlowy Klub „Piastuś” świętował niedawno 45. urodziny. Miejsce to wpisało się w życie lokalnej społeczności. Niemal każdy 
mieszkaniec osiedla spędzał tu swój wolny czas. To właśnie w klubie przy Piastowskiej swoje artystyczne talenty rozwijali młodzi 
ludzie dorastający w latach 70., a potem ich dzieci, a nawet wnuki.

  Szefowej „Piastusia” życzenia składa Adolf Zackiewicz,  
prezes PSM „Przymorze”

– Klub to ludzie. Ci, którzy w 
nim pracują, ale przede wszyst-
kim nasi mieszkańcy – ludzie, 
dla których my pracujemy. Dla 
nich to właśnie istnieją takie 
kluby jak nasz, w których swoje 
zainteresowania mogą realizo-
wać zarówno najmłodsi, jak też 
i najstarsi mieszkańcy – mówiła 
podczas jubileuszowej uroczy-
stości Ewa Abramowska, kie-
rownik klubu.
Jego historia sięga lat 70., kiedy 
to intensywnie rozwijająca się 
nowa dzielnica Gdańska, któ-
rej znaczną część mieszkańców 
stanowili młodzi rodzice, po-
trzebowała zaplecza kultural-
nego, zapewniającego ich dzie-
ciom odpowiednie warunki do 
spędzania czasu wolnego. Jako 
pierwszy na Przymorzu powstał 
Ośrodek Zabaw Dziecięcych 
„Piastuś”, dla którego potrzeb 1 
czerwca 1971 roku oddano sa-
modzielny budynek z przezna-
czeniem na działalność społecz-
no-wychowawczo-kulturalną.
– Początek istnienia klubu to 

prężna działalność „grup po-
dwórkowych”, które skupiały 
w swoich szeregach dzieci za-
mieszkałe na osiedlu. Dwa lata 
po oddaniu do użytku budynku 
klubowego dzieci i młodzież 
mogły cieszyć się nowo powsta-
łym placem zabaw – ogrodem 
jordanowskim. W niedługim 
czasie oddano do użytku ba-
sen oraz amfiteatr – miejsce 
rodzinnych spotkań. W am-
fiteatrze przy klubie w okresie 
letnim odbywał się przez wiele 
lat Festiwal Piosenki Wakacyj-
nej. Powstały obiekt klubowy 
był doskonałą siedzibą dla osób 
starszych. Z inicjatywy senio-
rów powstało w klubie Koło 
Żywego Słowa, gdzie spotykali 
się miłośnicy poezji i literatury. 
Do roku 1980 działał w klubie 
chór seniora – wspomina Ewa 
Abramowska.
Idąc z duchem czasu i podążając 
za oczekiwaniami mieszkań-
ców, forma działalności „Pia-
stusia” uległa modernizacji.
– Organizujemy koncerty, 
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zabawy dla mieszkańców, spo-
tkania seniorów, baliki i przed-
stawienia dla dzieci, coroczne 
przeglądy piosenki przedszkol-
nej i młodzieżowe przeglądy 
piosenki, zawody sportowe, 
spartakiady dla przedszkola-
ków, festyny i biesiady. Dorośli 
mieszkańcy biorą udział w zaję-
ciach gimnastyki, kursach kom-
puterowych, zajęciach kreatyw-
nych dla seniorów, tańcu towa-
rzyskim oraz pilatesie – dodaje 
szefowa „Piastusia”.
Od wielu lat klub pomaga naj-
biedniejszym mieszkańcom 
osiedla. Dwa razy w roku, na 
Święta Wielkanocne i Boże Na-
rodzenie, organizuje zbiórki ar-
tykułów spożywczych, którymi 
obdarowywani są potrzebujący.
– Przez kilka ostatnich lat bra-
liśmy udział w działaniach w 
ramach Partnerstwa Przymo-
rze. Współpraca dotyczyła or-
ganizacji imprez dla społeczno-
ści lokalnej, takich jak Festyny 
z okazji Dni Sąsiada, wystaw 
czy spotkań dla mieszkańców. 

Właśnie dzisiaj jest okazja, aby 
podziękować naszym wielolet-
nim sponsorom i współorga-
nizatorom naszych działań na 
rzecz środowiska lokalnego: Je-
rzemu Rytlowi i Zbigniewowi 
Jansonowi, prezesom Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowe-
go Tele Piast, za wielkie serce, 
pomoc finansową i fantastyczną 
współpracę – dziękowała Ewa 
Abramowska.

(EA)

2016/2017”, w której uczest-
niczyć będą tylko osoby za-
proszone. W trakcie imprezy 
zostaną wręczone nagrody 
uczestnikom biorącym udział 
w konkursie na „Najładniej-
szy balkon i ogródek przy 
bloku” organizowany przez 
Radę Osiedla Nr 1 „Przymo-
rze – Śląska”. 

(KL)

ZWYCIĘZCY SWOICH 
KATEGORII

Irmina Izdebska, 
Nikodem Kaczmarek, 
Weronika Janeczko, 
Jakub Kieliszczyk, 
Izabela Jastrzębska, 

Adam Potempa, 
Aleksandra Woźniak, 

Julian Woźniak, 
Roksana Maluszycka, 

Jakub Janulewicz, 
Dominika Dederowska, 

Kamil Ellwardt, 
Hanna Rzepka, 

Grzegorz Alwaszak.
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W TEATRZE MINIATURA

Co nowego?
– Od 12 października rusza 
przegląd „Co nowego”, któ-
ry ma być przede wszystkim 
pretekstem do rozmowy 
o teatrze dla młodzieży – 
między innymi o tym, jak 
najlepiej robić teatr dla mło-
dzieży, jak tworzy się taki 
teatr za granicą, a jak wy-
gląda to w Polsce i jak chcie-
libyśmy, żeby wyglądało, 
o problemach z trafieniem 
do tej grupy – informuje 
Agnieszka Kochanowska z 
Miejskiego Teatru Minia-
tura w Gdańsku. 
Panele dyskusyjne będą 
transmitowane na żywo w 
internecie na stronie Teatru 
Miniatura. Tam też znaj-
dziemy dokładny harmono-
gram przeglądu.

(GR)

PASJA TANCERKI NAGRODZONA

Srebro młodej gdańszczanki 
Natalia Krześniak, młoda mieszkanka Oruni Górnej, przywiozła z World Cup Fitness w Fit-Kid w 
kategorii solo do lat 7, srebrny medal. Zawody odbyły się w mieście Panchevo koło Belgradu w Serbii. 

Podopieczna Katarzyny Rzy-
man, trenerki Klubu Sportowego 
Arabeska w Gdańsku, po sukce-
sie na Litwie, o którym pisaliśmy 
w jednym z poprzednich nume-
rów „Panoramy”, potwierdziła 
swoje umiejętności w kolejnych 
międzynarodowych zawodach. 
– Jest się z czego cieszyć, ponie-
waż Natalia ciężko pracowała, co 
przełożyło się na tak znakomity 
wynik. Ten rok był dla niej pa-
smem sukcesów – mówi mama 
Natalii, Anna Krześniak. 
Gdańska, 6-letnia fitneska zdo-
była wysokie lokaty w zawodach 
krajowych, wytańczyła wice-
mistrzostwo Polski w kategorii 
do lat 6 i mistrzostwo Europy 
Federacji WFF-WBBF Poland 
podczas zawodów w Kownie na 
Litwie.

– Na początku październi-
ka Natalka potwierdziła swoje 
umiejętności na Mistrzostwach 
Świata w Serbii. Dotychczasowe 
występy przyniosły ogrom suk-
cesów i radości, a przede wszyst-
kim niezapomniane wspomnie-
nia – dodaje Anna Krześniak, 
która przypomina naszym Czy-
telnikom, że Fit-Kid to konku-
rencja, w której dzieci prezentują 
układ dowolny, choreografię wy-
konaną do własnej muzyki bo-
gatą w elementy siłowe, gimna-
styczne i akrobatykę sportową. 
Ważne są umiejętności, poziom 
trudności wykonania elemen-
tów, konsekwencja artystyczna, 
czyli pełna harmonia stroju, mu-
zyki, gry aktorskiej na scenie, a 
także wdzięk i urok osobisty. 
– Jesteśmy dumni z naszej małej 

mistrzyni, ale równocześnie do-
ceniamy zaangażowanie i zapał, 
z jakim realizuje swoją pasję – 
mówią rodzice.
Podopieczne Katarzyny Rzyman 
wywalczyły w Serbii w sumie 

1 złoty, 3 srebrne i 2 brązowe 
medale. Mistrzynią świata w 
kategorii 13-14 lat została Li-
wia Cheda, a brązowy medal w 
tej samej kategorii wywalczy-
ła Natalia Cymer. W kategorii 

wiekowej 9-10 lat srebro zdobyła 
Milena Żołnowska, a brąz Nata-
lia Kocot. Z kolei wicemistrzy-
nią świata w kategorii 8-9 lat zo-
stała Paulina Karłowska.

(GR)

  Wicemistrzyni świata z Serbii, Natalia Krześniak 

KASZUBSKA ODSŁONA „PANA TADEUSZA”

Scena finałowa na Długim Targu
Trwają zdjęcia do kaszubskiej wersji „Pana Tadeusza”. Według reżysera Wiesława S. Kwapisza, nową filmową odsłonę 
narodowej epopei będziemy mogli zobaczyć jesienią przyszłego roku.

Na początku tego roku informo-
waliśmy naszych Czytelników o 
planach związanych z „Panem 
Tadeuszem”.
– Zdjęcia miały ruszyć wcze-
sną wiosną, ale wiele czynni-
ków spowodowało, że pierw-
szy klaps nastąpił dopiero na 
początku sierpnia. Trudności z 
rozpoczęciem prac były różne, 
począwszy od braku funduszu, 
przez złą pogodę, po trudności 
ze zgraniem terminów akto-
rów, bo na planie pojawiało się 
nawet 200 osób. Na szczęście 
zdecydowaną większość zdjęć 
plenerowych mamy już nagraną. 
Teraz będziemy zajmować się 
scenami wewnątrz budynków. 
Natomiast późną wiosną, praw-
dopodobnie w maju przyszłe-
go roku, planujemy nakręcić na 
Długim Targu scenę finałową, a 
więc poloneza – mówi nam re-
żyser filmu, nad którym patro-
nat medialny objęła „Panorama 
Pomorza”.
„Pan Tadeusz” ma już swoją 
wersję filmową, a pracy nad nim 
podjął się Andrzej Wajda, któ-
ry już dawno zapowiedział, że z 
przyjemnością obejrzy premierę 
„Pana Tadeusza – odsłona ka-
szubska”. Dodajmy jeszcze, że 
film będzie ekranizacją tylko 
12. księgi mickiewiczowskie-
go dzieła. Obraz nie będzie w 
całości w języku kaszubskim, 
część dialogów usłyszymy tak-
że w języku polskim. Ostatnie 
zdjęcia mają zostać nakręcone 
latem przyszłego roku. Potem 

nadjedzie czas na postproduk-
cję, która też zajmie niemało 
czasu, bo ok. 2 – 3 miesięcy.
Wiesław S. Kwapisz nie mar-
nuje jednak czasu i zajmuje się 
dokumentowaniem na taśmach 
filmowych mało znanych wyda-
rzeń historycznych związanych 
z Pomorzem oraz bohaterami 
mieszkającymi i działającymi 
tych ziemiach.
– 1 września swoją premie-
rę miał film dokumentalny o 
Victoriaschule w Gdańsku. Po 
wybuchu II wojny światowej w 
budynku Victoriaschule przy ul. 
Holzgasse, a obecnie ul. Kładki, 
Niemcy utworzyli tymczasowy 
areszt. Osadzano w nim Pola-
ków zatrzymanych na terenie 
Gdańska oraz osoby pochodze-
nia żydowskiego. Więźniowie 
byli bici i torturowani. Część 
z nich została zwolniona, inni 
trafili do obozu Stutthof. Ka-
towanie trwało dwa tygodnie, a 
w tym czasie trafiło tu 3 tysiące 
osób. My staraliśmy się pokazać 
tę historię oczami żyjących jesz-
cze świadków tamtych wyda-
rzeń – mówi reżyser.
Film został przesłany do TVP 
Historia, więc jest szansa, że 
zobaczy go kiedyś znacznie 
szersza grupa osób. To oczywi-
ście niejedyny film historyczny 
reżysera.
– Trwają prace nad dokumen-
tem „Historia pisana mikro-
fonem”, który dotyczy historii 
Radia Gdańsk. Muszę powie-
dzieć, że o żadnej innej polskiej 

  Wiesław S. Kwapisz podczas pracy w swoim domowym biurze
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rozgłośni radiowej nie stworzo-
no jeszcze filmu dokumentalne-
go. Radio Gdańsk jest pierwsze 
– dodaje Kwapisz.
W Wejherowie 25 październi-
ka swoją premierę będzie miał 
natomiast film o Aleksandrze 
Labudzie: „Aleksandra Labudy 
portret kaszubski”. Bohaterem 
dokumentu jest kaszubski arty-
sta, poeta, nauczyciel, człowiek 

bardzo mocno związany z 
Kaszubami.
– Myślę, że będzie to ciekawe 
wydarzenie kulturalne nie tyl-
ko na Kaszubach, ale również 
na Pomorzu i innych zakątkach 
naszego kraju. Nawet nasi ro-
dacy w Kanadzie są zaintere-
sowani, aby ten film odwiedził 
ich kraj – mówi Wiesław S. 
Kwapisz.

Z kolei już wiosną ruszą pra-
ce nad kolejnym dokumentem. 
Tym razem będzie to ekrani-
zacja historii życia legendarne-
go dowódcy Gryfa Pomorskie-
go – ks. płk. Józefa Wryczy ps. 
„Rawycz”.
Nie jest to oczywiście ostatnie 
słowo Stanisława W. Kwapisza. 
Jego marzeniem jest ekraniza-
cja wydarzeń z Jedwabnem oraz 

wyreżyserowanie fabularnego 
filmu na temat Poczty Polskiej. 
Przypomnijmy, że Wiesław S. 
Kwapisz ma już na swoim kon-
cie film dokumentalny „14 go-
dzin – pierwsi w walce”, trak-
tujący właśnie o obronie Poczty 
Polskiej w 1939 roku.

Krzysztof Lubański
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NIEBAWEM STANĄ KRYTE KORTY

Nagroda dla Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” wyróżniona została kolejną ogólnopolską nagrodą. Tym razem jej „łupem” padła 
Nagroda im. Ryszarda Jajszczyka przyznana przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Celem konkursu było poka-
zanie i zaprezentowanie osią-
gnięć spółdzielni mieszkanio-
wych, które w istotny i pozy-
tywny sposób wyróżniają się w 
swojej działalności.
– Nasza spółdzielnia zgłosi-
ła do konkursu wybudowany 
niedawno budynek socjalny, 
który stanowi zaplecze dla 
obiektów sportowych. Na-
grodzeni zostaliśmy za wpro-
wadzenie innowacyjności, a 
dokładniej rzecz ujmując – za 
wykorzystanie pomp ciepła, 
które w całości pokrywają za-
potrzebowanie na ciepłą wodę 
oraz centralne ogrzewanie. 
Dzięki temu koszty eksploata-
cyjne będą niskie, a mieszkań-
cy naszego osiedla będą mogli 
bezpłatnie korzystać z tego 
obiektu – mówi nam Han-
na Ulewicz, zastępca prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”.

Iwona Stolarska, kierująca 
działem inwestycji, przyznaje, 
że jest to symboliczna nagro-
da, ale daje ona satysfakcję i 
poczucie, że warto podejmo-
wać wyzwania, wykorzystując 
innowacyjne technologie.
Już w tej chwili w pawilonie 
odbywają się różnego rodza-
ju zajęcia, które przyciągają 
mieszkańców w każdym wie-
ku. Tu swoją siedzibę ma osie-
dlowy klub seniora.
– Wszystkie zajęcia cieszą się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem. Mimo to zapraszamy 
na zajęcia gry na pianinie 
czy też warsztaty plastyczno-
-techniczne i rytmikę. Nie-
dawno zostaliśmy zaopatrze-
ni w komputery, co powoli 
nam zorganizować warsztaty 
informatyczne dla seniorów 
– informuje Franciszek Wan-
tuch, który jest koordyna-
torem zajęć kulturalnych na 
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terenie spółdzielni.
Dobrą wiadomość mamy rów-
nież dla amatorów sportu. W 
najbliższych miesiącach przy 
obiekcie sportowym przy ulicy 
Okulickiego pojawią się kryte, 
funkcjonujące przez cały rok, 
wielofunkcyjne hale sportowe. 
Chętni będą mogli w nich grać 
w tenisa ziemnego, siatkówkę 
bądź piłkę nożną. Dzięki temu 
nie trzeba będzie podróżować 
do innych dzielnic naszego 
miasta, aby zimą uprawiać te 
dyscypliny.
– W soboty w określonych 
godzinach mieszkańcom na-
szego osiedla hala będzie udo-
stępniana za darmo. Będzie 
można wtedy wziąć udział w 
rodzinnych zajęciach rekre-
acyjnych, które prowadzone 
będą przez opiekunów tego 
obiektu – dodaje Hanna Ule-
wicz. – Powiedzieć też trzeba, 
że obiekt powstanie nakładem 

finansowym inwestora, któ-
ry dzierżawić będzie od spół-
dzielni teren, na którym stanie 
hala. Dzięki temu spółdzielnia 

nie będzie ponosić kosztów w 
utrzymaniu obiektu.
Dzięki tej inwestycji znacznie 
poszerzy się i tak już bogata 

oferta sportowo-rekreacyjna 
dla osób, które lubią aktywnie 
spędzać wolny czas.

(lubek)

   Sylwester Wysocki – prezes SM „Południe” i Hanna Ulewicz – zastępca prezes SM „Południe”  
nie kryją dumy z przyznanej nagrody

SPÓŁDZIELNIA ANGAŻUJE SIĘ W LOKALNE DZIAŁANIA

Uczcili jubileusz, a lato pożegnali na sportowo
Kolejny raz mieszkańcy Oruni Górnej mogli bawić się na festynie rodzinnym, który zorganizowany został wspólnie 
przez Przedszkole Niepubliczne „Parkowe Wzgórze” oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe”.

Tym razem lokalna impre-
za, której każda edycja cieszy 
się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, przebiegała pod 
hasłem „Sportowe pożegnanie 
lata”.
– Wspólnie z pracownikami 
spółdzielni bierzemy udział w 
tych festynach, dlatego sami 
możemy przekonać się, że 
zarówno dzieci, jak i dorośli 
zadowoleni są z zapropono-
wanego programu. Dowo-
dem tego może być również 

wysoka frekwencja, ponie-
waż mimo złej aury na festyn 
przybyło kilkaset osób – mówi 
nam Sylwester Wysocki, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”.
Tym razem podczas impre-
zy każdy mógł z bliska obej-
rzeć wóz strażacki, z kolei Te-
atr Qfer przedstawił spektakl 
„Baśń z 1001 nocy”. Na festynie 
pojawiło się też stoisko z jesien-
nymi kukiełkami.
– Dzieci mogły popisać się przed 

rodzicami swoimi zdolnościami 
artystycznymi. Odbył się także 
mecz piłkarski pomiędzy repre-
zentacjami przedszkola i naszej 
spółdzielni. Poza tym nie za-
brakło również innych rozry-
wek sportowo-rekreacyjnych. 
Odważni próbowali swoich sił 
w przejażdżkach konnych. Na-
tomiast dorośli mogli dokonać 
bezpłatnego pomiaru glukozy, 
który przeprowadzało Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków w 
Gdańsku. Zgłodniali korzysta-
li z minibarku „Na Wzgórzach 
Południa” – mówi nam Fran-
ciszek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” aktywnie włączyła 
się również w organizację festy-
nu integracyjnego przy Zespo-
le Kształcenia Podstawowego i 
Gimnazjalnego nr 6 na Oruni 
Górnej.
– Impreza została zorganizo-
wana z okazji 20-lecia naszej 
szkoły. Był to równocześnie X 
Festyn Integracyjny. Dopisała 
nam piękna pogoda i całe mnó-
stwo gości. Nie zabrakło wielu 

ciekawych atrakcji. Mżna było 
podziwiać występ Clowna Pi-
nezki, iluzjonisty, ale też obej-
rzeć pokaz parkour, akcję ra-
towniczą i rozbrajanie bomby 
przez straż graniczną. Degu-
stowaliśmy pyszną grochówkę i 
pachnącą kawę oraz ciasto. Ma-
luchy puszczały wielkie bańki 
mydlane i skakały w dmucha-
nym zamku. Cała uroczystość 
została zorganizowana dzię-
ki ofiarności naszych drogich 
sponsorów: Radzie Dzielnicy 
Chełm, SM „Południe”, fir-
mom Arriva Shipping Polska i 

Salvit-Prima, którym serdecz-
nie dziękujemy – mówi Monika 
Modrzejewska-Szeląg z oruń-
skiej szkoły.
– Można powiedzieć, że jeste-
śmy przyjacielem tej placówki. 
Kilkanaście lat temu ufundowa-
liśmy sztandar dla podstawówki 
i co roku wspieramy szkołę przy 
różnych przedsięwzięciach – 
dodaje Sylwester Wysocki.
Pomoce zakupione ze środków 
przekazanych przez SM „Po-
łudnie” już są wykorzystywane 
do pracy z dziećmi ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi. 

Wspomagają one nabywanie 
umiejętności czytania, prawi-
dłowego mówienia oraz rozu-
mienia mowy.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” kolejny raz poka-
zała, że nie zajmuje się tylko 
zarządzaniem i administro-
waniem budynków mieszkal-
nych. Nie są jej też obojętne 
lokalne wydarzenia, w które 
angażuje się przy każdej nada-
rzającej się okazji.

(lubek)  Na Festynie Integracyjnym każda dziewczyna chciała zawitać do 
mini salonu fryzjerskiego

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników festynu na Oruni Górnej
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ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

Twórz Przymorze Wielkie
Rada Dzielnicy Przymorze 
Wielkie, która powstała w 
czerwcu, ma już swoją siedzi-
bę, a znajduje się ona w bu-
dynku Gimnazjum nr 19 przy 
ul. Jagiellońskiej 5.
– Jej uroczyste otwarcie miało 
miejsce pod koniec września 
podczas festynu sąsiedzkie-
go, jaki zorganizowała nasza 
rada. Było to podziękowa-
nie dla mieszkańców, którzy 
wzięli udział w czerwcowych 
wyborach – mówi Krzysztof 
Skrzypski, przewodniczący 
zarządu dzielnicy.
Rada istnieje dopiero cztery 
miesiące, lecz już pracuje peł-
ną parą.
– W tym krótkim czasie uda-
ło się nam pozyskać lokal na 
siedzibę naszej rady. Od po-
czątku września organizu-
jemy w nim dyżury. Korzy-
stając z okazji, zapraszamy 
mieszkańców do przychodze-
nia i rozmawiania z nami. Je-
steśmy do dyspozycji w każ-
dą środę w godzinach 9.00 
– 11.00 oraz 17.00 – 19.00. 
Na dyżur nie trzeba się spe-
cjalnie umawiać, wystarczy 
przyjść. Pozyskaliśmy dwie 
gabloty, w których będziemy 
na bieżąco wieszać informa-
cje dla mieszkańców – o ta-
kie gabloty mieszkańcy sami 
prosili podczas zbiórki podpi-
sów popierających powołanie 
rady – mówi nam Krzysztof 
Skrzypski.
Dodajmy, że kolejnych 6-7 
gablot powinno być zamon-
towanych jeszcze w tym roku.
Mimo że istnieje tak krót-
ko, rada już podjęła kilka 
inicjatyw.
– Po naszej interwencji udało 

się powstrzymać likwida-
cję przejścia dla pieszych na 
właśnie remontowanej ul. 
Kołobrzeskiej na wysokości 
dawnego sklepu Maćkowy. 
Na nasz wniosek ZDiZ przy-
ciął też krzaki i drzewa przy 
dzikim przejściu dla pieszych 
pomiędzy budynkami przy ul. 
Jagiellońskiej 11 i 13. Odbyło 
się również spotkanie infor-
macyjne współorganizowane 
z Biurem Rozwoju Gdańska 
na temat planowanej budowy 
Drogi Zielonej – relacjonuje 
Krzysztof Skrzypski.
Już teraz zapraszamy na spo-
tkanie w radcą prawnym, któ-
re odbędzie się w czwartek 20 
października o godz. 18.00 w 
siedzibie rady.
Za nami również cztery sesje 
rady dzielnicy. O wszystkim, 
co się dzieje, o czym  deba-
tują radni, jakie podejmu-
je uchwały – dowiedzieć się 
można ze strony internetowej 
www.przymorzewielkie.pl.
– Rada Dzielnicy Przymorze 
Wielkie to mieszkańcy. Dla-
tego zapraszamy naszych są-
siadów, znajomych i pozosta-
łych mieszkańców do współ-
decydowania o losach naszej 
dzielnicy. Tylko wtedy, gdy 
mieszkańcy będą z nami roz-
mawiać, zgłaszać sprawy do 
załatwienia i z nami szukać 
ich rozwiązania, nasza służba 
będzie miała sens. Zostaliśmy 
radnymi nie dla zaszczytów 
czy samej funkcji, tylko po to, 
by ciężko i rzetelnie praco-
wać dla dzielnicy i jej miesz-
kańców – zaznacza Krzysztof 
Skrzypski.

(KS)

POPARCIE OD PO I PIS

Aleja Macieja Płażyńskiego
Podczas wrześniowej sesji 
Rady Miasta Gdańska rad-
ni podjęli uchwałę w sprawie 
nadania alei w Brzeźnie i Let-
nicy imienia Macieja Płażyń-
skiego. Z wnioskiem o nada-
nie nazwy wystąpił prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz.
W tej sprawie radni PO i PiS 
jednogłośnie poparli wnio-
sek prezydenta miasta. Aleja, 
która będzie nosiła imię by-
łego wojewody gdańskiego i 
marszałka Sejmu RP, znajdu-
je się w sąsiedztwie stadionu 
Energa Gdańsk, biegnie od 
ronda Tadeusza Mazowiec-
kiego do alei Józefa Hallera, 
łącząc dwie gdańskie dzielni-
ce Brzeźno i Letnicę.
Podczas sesji Macieja Pła-
żyńskiego wspominał jego 
przyjaciel, radny Andrzej Ko-
walczys, który w 1984 roku 
rozpoczął pracę w prowadzo-
nej przez Płażyńskiego Spół-
dzielni Usług Wysokościo-
wych „Świetlik”.
– Maciej charakteryzował się 
wielką charyzmą, darzyliśmy 
go wielkim szacunkiem, był 
naszym autorytetem. Feno-
men Maćka polegał na tym, 
że potrafił zjednać sobie lu-
dzi o wielu światopoglądach, 
wierzących i niewierzących, 
anarchistów, liberałów czy 

radykałów. Sprawił, że „Świe-
tlik” był dla wielu, w tym dla 
mnie, drugim domem, a jedną 
z panujących tam zasad była 
zasada solidarności, między in-
nymi z tymi, którzy podpadli 
swoją działalnością opozycyj-
ną ówczesnej władzy. To tam, 
w „Świetliku”, poznałem wielu 
wspaniałych ludzi, jednym z 
nich był właśnie Maciej Pła-
żyński, z którymi z czasem się 

zaprzyjaźniłem – wspominał 
Andrzej Kowalczys.
Maciej Płażyński urodził się 
10 lutego 1958 roku w Młyna-
rach. W 1983 roku był jednym 
z założycieli słynnej Spółdziel-
ni „Świetlik”, gdzie zatrudnie-
nie znalazło wielu ówczesnych 
opozycjonistów. W latach 
1990-1996 pełnił funkcję wo-
jewody gdańskiego, a w latach 
1997–2001 marszałka Sejmu. 

Był jednym z założycieli i 
przewodniczących Platformy 
Obywatelskiej oraz jej klubu 
parlamentarnego. Był posłem 
na Sejm III, IV i VI kadencji, 
senatorem i wicemarszałkiem 
Senatu VI kadencji. Zginął 
tragicznie 10 kwietnia 2010 
roku w katastrofie samolotu 
Tu-154 pod Smoleńskiem.

(SL)

   Andrzej Kowalczys, przyjaciel Macieja Płażyńskiego
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DOSZLI DO POROZUMIENIA

Rusza przetarg na szkołę w Kowalach 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska tydzień temu (3 października) rozpoczęła postę-
powanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych I eta-
pu szkoły w Kowalach. 

  Trójstronne porozumienie w sprawie budowy szkoły w Kowalach

– Przetarg będzie miał for-
mę ograniczoną, co oznacza, 
że wykonawcy najpierw zło-
żą wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a 
następnie po ich weryfikacji, 
tylko wybrane firmy zostaną 
zaproszone do składania ofert 
przetargowych – informuje 
Michał Piotrowski z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Już w poprzednim nume-
rze „Panoramy” rozwialiśmy 
wszelkie wątpliwości związane 
z budowę szkoły metropolital-
nej w Kowalach. Pod koniec 
września spotkali się w Kolbu-
dach przedstawiciele zaintere-
sowanych samorządów (miasto 
Gdańsk oraz gminy Kolbudy 
i Pruszcz Gdański). Podczas 
sesji miejscowej rady gminy 
trwały burzliwe dyskusje na te-
mat inwestycji. W końcu Rada 
Gminy Kolbudy jednogłośnie 
przyjęła uchwałę upoważnia-
jącą wójta Leszka Grombalę do 
podpisania umowy w zakresie 
finansowania inwestycji. 
– Gratuluję podjęcia ważnej 

decyzji. Pokażemy całej Polsce 
jak budować wspólne przedsię-
wzięcie. Gwarantuję, że będzie 
to jedna z lepszych szkół
– powiedział po głosowa-
niu Andrzej Bojanowski, wi-
ceprezydent Gdańska, któ-
ry wspólnie z Magdaleną 

Kołodziejczak, wójtem gminy 
Pruszcz Gdański podpisali się 
pod dokumentem.
– Wnioski składać można do 4 
listopada. Po weryfikacji zło-
żonych wniosków, wybrani 
wykonawcy na złożenie ofert 
przetargowych będą mieli 

minimum 30 dni. Przewidy-
wany termin rozpoczęcia bu-
dowy obiektu to początek 2017 
roku, natomiast planowany ter-
min rozpoczęcia działalności 
szkoły to wrzesień 2018 roku – 
dodaje Michał Piotrowski.

(lubek)
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KONCERT W „BOLKU I LOLKU”

Lipnicka na Przymorzu
Klub Osiedlowy „Bolek i Lo-
lek” na gdańskim Przymorzu 
dał się już poznać wśród lokal-
nej społeczności z nietuzinko-
wych imprez organizowanych 
przy Kołobrzeskiej 57.

Tym razem chętni mogli 
wysłuchać koncertu z cyklu 
„Pogodnie z piosenką”. Jego 
bohaterką była Małgorzata 
Lipnicka, której domeną jest 
piosenka liryczna. 

(GR)

  Małgorzata Lipnicka wystąpiła w klubie „Bolek i Lolek”
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W LISTOPADZIE KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

Piecyki gazowe do likwidacji
Budynki mieszkalne, lokale użytkowe i garaże w naszej spółdzielni pochodzą głównie z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
poprzedniego wieku, chociaż mamy również takie, które pochodzą z końca lat pięćdziesiątych. 

Utrzymanie ich w należytym 
stanie technicznym wymaga 
wielu prac remontowych i po-
ważnych nakładów finanso-
wych. Rada nadzorcza i pra-
cownicy spółdzielni podejmują 
takie działania, aby budyn-
ki były estetyczne i spełniały 
wymogi prawa budowlanego 
– mówi Jerzy Turek, zastępca 
prezesa Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”. 
Największy problem dla władz 
spółdzielni stanowią budynki z 
mieszkaniami wyposażonymi 
w piecyki gazowe do podgrze-
wania wody. Takich budynków 
w zasobach RSM „Budowlani” 
jest aż 22. 
– Jeżeli wszystkie warunki do-
tyczące eksploatacji tych urzą-
dzeń są spełnione, to ich uży-
wanie jest bezpieczne. Problem 
powstał, gdy zaczęto montować 
szczelne okna PCV. Mieszkań-
cy uważają, że im mieszkanie 
szczelniejsze, tym lepiej, bo bę-
dzie większa oszczędność ener-
gii cieplnej. Nie ma nic bardziej 
mylnego. Do każdego miesz-
kania należy dostarczyć odpo-
wiednią ilość powietrza, stosu-
jąc w oknach np. nawiewniki. 
Dotyczy to wszystkich miesz-
kań. Z kolei tam, gdzie są pie-
cyki gazowe, jest to szczególnie 
ważne – zaznacza Jerzy Turek. 
Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa spółdzielnia już kilka lat 
temu zainstalowała we wszyst-
kich mieszkaniach z piecykami 
gazowymi czujniki wysokiej 
klasy, firmy Honeywell. Służ-
by techniczne spółdzielni są 
zdania, że najlepszym rozwią-
zaniem jest jednak likwidacja 
piecyków gazowych i przejście 
na ciepłą wodę z sieci miejskiej. 
– W tym roku przedsiębiorstwo 
GPEC w Gdańsku przepro-
wadziło prace modernizacyj-
ne na terenie naszego osiedla, 
dzięki czemu możliwa będzie 

likwidacja piecyków gazowych 
w ponad czterystu mieszka-
niach. Według naszej oceny na-
stąpi to w ciągu dwóch najbliż-
szych lat. Trwają właśnie prace 
przy budowie nowych węzłów. 
Roboty prowadzone są tak, aby 
mieszkańcy tych budynków nie 
odczuwali związanych z tych 
niedogodności – podkreśla za-
stępca prezesa. 
Dodatkowo podczas tej moder-
nizacji wymieniono dziewięć 
węzłów w siedmiu spółdziel-
czych budynkach. Obecnie są 
to nowoczesne węzły dwufunk-
cyjne. Dodajmy przy okazji, że 
wszystkie te prace zostały już 
zakończone.
W spółdzielni są prowadzone 
inne ważne prace remontowe. 
Najwięcej środków finansowych 
w tym i przyszłym roku prze-
znaczonych będzie na remont 
klatek schodowych. W roku 
bieżącym prace takie prowa-
dzone są w ośmiu budynkach. 
Przy okazji remontu klatek wy-
konywane są chociażby remon-
ty instalacji elektrycznych, czy 
montaż instalacji monitoringu. 

Mają one na celu, oprócz estety-
ki, zwiększenie bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców. 
– Jak każdego roku, spółdzielnia 
wykonuje prace termomoderni-
zacyjne. Chociaż nasze budyn-
ki mieszkalne są docieplone, 
to wykonujemy każdego roku 
dodatkowe docieplenia ścian i 
stropodachów, ponieważ część 
obiektów jest docieplona izola-
cją o zbyt małej grubości, co wy-
nikało z ówczesnych norm. W 
spółdzielni wykonuje się szereg 
innych prac remontowych: wy-
mianę nawierzchni chodników, 
instalacji cieplnych, wodnych i 
kanalizacyjnych. Taki sam kie-
runek działań chcemy zachować 
na rok następny. Przed uchwa-
leniem planu remontu na rok 
przyszły, spotkamy się z miesz-
kańcami wszystkich naszych 
budynków, z którymi konsul-
tujemy prace wykonywane na 
ich budynkach. Spotkania takie 
odbędą się w listopadzie – zapo-
wiada Jerzy Turek. 

(JT)   Budynki RSM “Budowlani” pochodzą nawet z lat 50. ubiegłego stulecia
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KATEDRA OLIWSKA

Koncert 
papieski
– Październik to wyjątkowy 
miesiąc dla polskich katoli-
ków – 16 października 1978 
roku arcybiskup Karol Woj-
tyła został wybrany papieżem. 
Dla uczczenia tego wyjątko-
wego wydarzenia, 15 paź-
dziernika Polska Filharmonia 
Bałtycka zaprasza do Archi-
katedry w Oliwie na Koncert 
Papieski – informuje Katarzy-
na Habecka, rzecznik praso-
wy Filharmonii Bałtyckiej. 
Podczas koncertu utwory kla-
syków wykonają Maciej Sion-
kowski, niezwykle utalento-
wany altowiolista młodego 
pokolenia i Orkiestra Symfo-
niczna PFB pod batutą José 
Maria Florêncio. 
– Zgromadzeni słuchacze 
usłyszą przepiękne „Entr’ac-
te” nr 3 B-dur z „Rosamundy” 
Franza Schuberta, Koncert 
h-moll w stylu Händla na al-
tówkę i orkiestrę Henriego 
Casedusa i Symfonię Es-dur 
nr 29 Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Podczas wydarze-
nia, narrator, Jakub Kornacki, 
będzie odczytywał fragmenty 
dzieł napisanych przez Jana 
Pawła II – dodaje Katarzyna 
Habecka.
Koncert Papieski rozpocznie 
się o godz. 19.15 w Archikate-
drze Oliwskiej. Wstęp wolny.

(GR)

PKM 
2 miliony 
pasażerów
Po powrocie pociągów na li-
nię PKM, od 4 do 30 września 
przewiozły one 157 tysięcy 
pasażerów, z czego 82,5 tys. 
na odcinku Wrzeszcz – Gdy-
nia Główna, 29,2 tys. na trasie 
Kartuzy – Wrzeszcz i 45 tys. w 
relacji Kościerzyna – Gdynia 
Główna. Równo rok po uru-
chomieniu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej – łączna licz-
ba pasażerów korzystających z 
nowej siatki połączeń kolejo-
wych przekroczyła 2 miliony.

(MP)

DIGITALIZUJĄ ZDJĘCIA

Muzeum w sieci
– Dzięki nowej pracowni fo-
tograficznej ponad 1400 cy-
frowych zdjęć zabytków Mu-
zeum Historycznego Miasta 
Gdańska jeszcze w tym roku 
trafi do sieci – informuje An-
drzej Gierszewski, rzecznik 
prasowy Muzeum Historycz-
nego Miasta Gdańska.
Na początku października 
gdańskie muzeum otworzyło 
pracownię digitalizacji zbio-
rów. Jest to czwarta pracow-
nia dokumentacji cyfrowej 
zbiorów wśród gdańskich 
muzeów, a druga wyposażona 
w średnioobrazkowy aparat 
cyfrowy. Koszt został pokry-
ty przez muzeum oraz miasto.
Waldemar Ossowski, dyrek-
tor MHMG mówi natomiast, 
że pracownia przeznaczona 
jest do realizowania digita-
lizacji zasobów dziedzictwa 
kulturowego na poziomie 
technicznym odpowiadają-
cym wiodącym instytucjom 
w kraju, co zapewniło mery-
toryczne wsparcie Narodowe-
go Instytutu Muzealnictwa i 
Ochrony Zbiorów. 
– Rozpoczęcie jej działalno-
ści jest elementem realizowa-
nej od maja cyfrowej strategii 
MHMG. Polega ona na moż-
liwie najszerszym udostęp-
nieniu zasobów cyfrowych, 

służącemu rozwojowi społe-
czeństwa informacyjnego – do-
daje Waldemar Ossowski.
Dotacja miasta umożliwiła sfi-
nansowanie nowoczesnej infra-
struktury IT, pozwalającej na 
realizację zadań statutowych 
muzeum. 
– Wśród zakupionego sprzętu 
warto wspomnieć średnioob-
razkowy aparat cyfrowy z ze-
stawem obiektywów stałoogni-
skowych, komputerowe stacje 
graficzne oraz system oświe-
tlenia studyjnego – dodaje An-
drzej Gierszewski.
Dzięki sprzętowi w nadcho-
dzących latach wykonane będą 
zdjęcia blisko 24 tysięcy mu-
zealiów. Pod koniec tego roku 
ponad 1400 obrazów cyfro-
wych zostanie udostępnionych 
na przygotowywanym obecnie 
portalu www.dziedzictwo.po-
morze.pl. 
– Udostępnianie zasobów mu-
zealnych on-line nie jest no-
wym trendem. W 2008 roku w 
Gdańsku powołano Między-
muzealną Grupę ds. Digitali-
zacji DigiMuz, która współ-
tworzy na szczeblu krajowym 
strategię udostępniania zbio-
rów on-line. Grupa zrzesza 
największe pomorskie muzea 
– w tym także MHMG. Przy 
tak licznym wsparciu pierwsze 

efekty działalności nowej pra-
cowni naszego muzeum będzie 
można zobaczyć już wkrótce 
w sieci. Będą to wysokiej ja-
kości zdjęcia wraz z opisami 
zabytków, które będzie moż-
na wykorzystywać nieodpłat-
nie w celach niekomercyjnych. 
W wypadku użytkowania ko-
mercyjnego, wymagany będzie 
zakup licencji. Najwięcej na 
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digitalizacji skorzysta zwykły 
użytkownik – szybko i bez 
problemu dotrze do dziedzic-
twa Gdańska, którym opie-
kuje się jedno z największych 
w Polsce muzeów miejskich 
– podsumowuje rzecznik 
muzeum.

(GR)
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POIDEŁKA DLA NAJMŁODSZYCH

Zdroje w przedszkolach
– Miasto Gdańsk i Saur Nep-
tun Gdańsk rozpoczynają 
realizację IV edycji projek-
tu montażu zdrojów do pi-
cia wody w gdańskich pla-
cówkach oświatowych. Tym 
razem jednak zdroje trafią 
nie do szkół, a publicznych 
przedszkoli, w których ma-
luchy będą mogły gasić pra-
gnienie smaczną, gdańską 
kranówką – informuje nas 
Magdalena Rusakiewicz, 
rzecznik prasowy Saur Nep-
tun Gdańsk.
Pierwsze z dwudziestu poide-
łek pojawiło się w Przedszko-
lu nr 35 przy ulicy Wałowej. 
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska zauważa, że gród 
Neptuna jest jedynym mia-
stem w Polsce, które na tak 
dużą skalę realizuje projekt 

DLA SENIORÓW

Szczepienia przeciwko grypie
Gdańscy seniorzy mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Z oferty skorzy-
stać może nawet 5800 osób.

Olimpia Schneider z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku infor-
muje, że realizacja programu 
rozpoczyna się 1 września każ-
dego roku.
– Prowadzona w ten sposób 
profilaktyka ma na celu zmi-
nimalizowanie negatywnych 
skutków chorób zakaźnych. 
Chodzi przede wszystkim o 
powikłania pogrypowe, powo-
dujące ograniczenie samodziel-
ności z uwagi na długotrwa-
le pogorszony stan zdrowia, 
szczególnie u seniorów – infor-
muje Olimpia Schneider.
Profilaktyka jest skierowana 
do seniorów po 65. roku ży-
cia, ze wskazaniem lekarskim 
do szczepienia dla osób, które 
znajdują się w grupie ryzyka 
następującymi chorobami: ast-
ma, cukrzyca, niewydolność 
układu krążenia, oddychania i 
nerek.
– Szczepienie przeciw grypie 
jest wpisane na listę w aktu-
alnym Programie Szczepień 
Ochronnych jako szczepie-
nie zalecane. Daje to praw-
ną możliwość finansowania 
szczepienia z budżetu miasta, 
lecz nie nakłada obowiązku na 

  Z darmowych szczepień korzystać mogą seniorzy powyżej 65. roku życia

  Symboliczne uruchomienie zdrojów dla najmłodszych 
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montażu zdrojów w placów-
kach oświatowych. 
– Do tej pory poidełka mon-
towaliśmy w szkołach, pora 
pójść krok dalej. W tym roku 
rozpoczynamy montaż zdro-
jów dla przedszkolaków – 
podkreśla Paweł Adamowicz.
Z kolei Guy Fournier, pre-
zes SNG zauważa, że dzieci 
szkolne bez obaw korzystają z 
dostępu do wody z poidełek. 
– Nas to nie dziwi, bo gdań-
ska woda z kranu jest czysta 
i bezpieczna. W 100 procen-
tach spełnia najwyższe eu-
ropejskie normy jakości. Li-
czymy na to, że przekonamy 
do picia wody z kranu także 
młodsze pokolenie gdańsz-
czan – dodaje Guy Fournier.

(GR)

Regionalne obchody Światowego Dnia Turystyki
„Turystyka dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności” – to hasło przyświecało  tegorocznemu Światowemu 
Dniu Turystyki. To najważniejsze święto miłośników i osób z branży turystycznej przypada 27 września, regionalne 
obchody odbyły się 7 października br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Gospodarzem spotkania był 
marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Główna myśl towarzyszą-
ca obchodom w tym roku 
zwraca uwagę na atrakcyj-
ność tej dziedziny gospo-
darki, docierającej do róż-
nych grup społecznych, tak-
że tej bardziej wymagającej,   
z niepełnosprawnościami.
Podejmując decyzję o podró-
ży, szukamy miejsc wyjąt-
kowych, dostępnych i atrak-
cyjnych, spełniających nasze 
oczekiwania.  Kluczowa jest 
tu oferta turystyczna, przy-
gotowana przez lokalną bran-
żę turystyczną.  W ostatnich 
latach turystyka przeżywa 
ogromny rozkwit. W 1950 
r. statystyki odnotowały 250 
milionów turystów między-
narodowych, a dziś już około 
1,2 miliarda ludzi wędruje po 
świecie.
Turystyczna dostępność jest 
determinantą ruchu tury-
stycznego, stąd istotny rozwój 
połączeń lotniczych, promo-
wych, samochodowych i ko-
lejowych. Pomorskie staje się 

hubem transportowym, a tury-
styka korzysta z tej wygodnej 
sytuacji. Dynamiczny rozwój 
połączeń lotniczych i samego 
Portu Lotniczego im. Lecha 
Wałęsy, wzrost ruchu pasażer-
skiego na promach i komfort 
jazdy autostradą bursztynową 
A1 potwierdzają tę sytuację.
W kraju turystyka stanowi 
ważną część gospodarki, to 
5-6 proc. PKB. To w więk-
szości przypadków działal-
ność małych rodzinnych firm. 
Pomorskie zajmuje  4. miejsce 
w zestawieniu liczby MŚP na 
1000 mieszkańców, jest pręż-
nie rozwijającym się ośrod-
kiem turystycznym, uznaną 
destynacją krajowego ruchu 
turystycznego.

– W 2015 roku co trzeci Po-
lak wybrał Pomorskie jako 
cel swoich wakacji – mówił 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. – 
Od kilku już lat obserwujemy 
wzrost liczby odwiedzających 

nasz region gości. Szacujemy, 
że rok 2016 zamknie się licz-
bą ok. 9 mln turystów, tym 2 
mln turystów zagranicznych ze 
Skandynawii, Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii, Niemiec, Włoch, 
Ukrainy, Rosji oraz Hiszpanii. 

Istotna w budowie oferty jest 
też baza noclegowa. W woje-
wództwie pomorskim dyspo-
nujemy 28 tysiącami miejsc  
w 249 obiektach skategoryzo-
wanych, w tym 197 to hotele.  
Godny podkreślenia jest 
fakt, że nasz kraj jest jednym  
z 5 najbezpieczniejszych  
w Europie, wytypowanym 
przez brytyjski MSZ, jesteśmy 
też konkurencyjni cenowo dla 
gości zagranicznych.
W naszej ofercie uwzględnia-
my światowe trendy takie jak 
starzenie się społeczeństw czy 
uznanie stresu jako choroby. 
Wymienione trendy determi-
nują rozwój turystyki medycz-
nej, zdrowotnej czy spa&wel-
ness oraz srebrnej turystyki 

co będzie miało wpływ na po-
wstanie oferty poza sezonem 
letnim. 

– To dzięki przygotowywa-
nej  przez lokalną branżę tury-
styczną coraz bardziej różno-
rodnej, ciekawej i nowoczesnej 
ofercie, możemy gościć u siebie 
tak wielu turystów. Im więk-
sza współpraca, pomysłowość, 
gospodarność  i biznesowe po-
dejście, tym oferta jest atrak-
cyjniejsza. Dlatego tak ważna 
jest rola lokalnych organizacji 
turystycznych i innych stowa-
rzyszeń w jej tworzeniu, wspar-
ta działaniami samorządu roz-
wijającego atrakcyjność regionu 
– podkreślała Marta Chełkow-
ska, dyrektor Departamentu 
Turystyki i Promocji Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego.                 

Istotnym czynnikiem rozwo-
ju turystyki w województwie 
pomorskim jest turystyka ak-
tywna związana z wodą, stąd 

samorząd województwa oraz 
samorządy lokalne inwestują  
w turystykę kajakową i żeglar-
ską. Ważnym punktem zwią-
zanym z aktywnością jest także 
budowa tras rowerowych na ca-
łym obszarze województwa.  

7 października, podczas regio-
nalnych obchodów Światowego 

Dnia Turystyki doceniona zo-
stała praca środowiska tury-
stycznego. Za pasję i poświę-
cenie, często również pracę 
społecznie, osoby ze środowi-
ska turystycznego otrzymały 
z rąk marszałka województwa 
odznaczenia i medale.

(AK)

obywateli w zakresie poddania 
się jemu. Ciężar kosztów reali-
zacji tego programu ponosi wy-
łącznie miasto, które nie otrzy-
muje żadnych środków od Mi-
nisterstwa Zdrowia – zaznacza 
Olimpia Schneider.
Dodajmy, że program 

realizowany jest od 2006 roku. 
Podczas zeszłorocznej akcji ze 
szczepień skorzystało blisko 
5000 osób po 65. roku życia. W 
tym roku zaplanowano szcze-
pionki dla ponad 5800 senio-
rów. Obecnie szczepienia reali-
zowane są za pośrednictwem 7 

przechodni w 18 punktach na 
terenie Gdańska. Listę punk-
tów znaleźć można na stronie 
miasta www.gdansk.pl.

(GR)
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JANISZEWSKI UDEKORUJE PIERZEJĘ 
Wielu świetnych artystów, wśród nich twórca jednego z naj-
bardziej rozpoznawalnych znaków graficznych na świecie – 
logo Solidarności – Jerzy Janiszewski, tworzyć będą dekora-
cje gdańskich kamienic. Przedsięwzięcie będzie wykonane w 
ramach realizowanego przez miasto projektu nadania deko-
racji artystycznych fasadom kamienic na Głównym Mieście. 
Pierzeja udekorowana przez Janiszewskiego doskonale wi-
doczna będzie od strony, coraz liczniej odwiedzanych, Wyspy 
Spichrzów i Ołowianki. 

TANIEJ PRZEZ TELEFON
Firma Pango przygotowała promocję dla kierowców parkują-
cych w strefie płatnej w Sopocie.
– Obecnie działa 3 operatorów umożliwiających płatności za 
parkowanie za pomocą telefonów komórkowych. Jest to wy-
godna opcja, gdyż kierowca doładowuje swoją portmonetkę 
lub podpina kartę kredytową i smsem lub aplikacją w telefo-
nie zaczyna i kończy parkowanie – mówi Anna Dyksińska z 
sopockiego magistratu.
Wystarczy, że użytkownicy zarejestrują się w systemie, doła-
dują swoje konto Pango i wydadzą na parkowanie minimum 
5 zł. W listopadzie wszystkie koszty związane z parkowa-
niem, jakie ponieśli kierowcy w okresie trwania promocji (od 
1 do 31 października), zostaną zwrócone na ich konta.

GDAŃSK NAJLEPSZY 
Już po raz drugi Gdańsk zdobył prestiżową nagrodę w kon-
kursie „Kryształy PR-u”. Nasze miasto zwyciężyło w kate-
gorii „Najlepszy wizerunek w mediach społecznościowych”. 
Wyróżnienie w tym samym konkursie zdobył też film pro-
mocyjny „Zakochani w Gdańsku”. 

PLANY DO WGLĄDU
Do 28 października w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. 
Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępnio-
no sześć projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środo-
wisko. Wyłożeniom towarzyszyć będą dyskusje publiczne o 
każdym z planów. Wszystkie informacje dotyczące projektów 
planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

ZMIANY NA LINIACH AUTOBUSOWYCH 
Mieszkańcy południowej części Suchanina zyskają lepsze 
połączenie autobusowe z Wrzeszczem i centrum Gdańska. 
Zmiany na wniosek mieszkańców zostaną wprowadzone tak-
że na Stogach i Górkach Zachodnich oraz w Oliwie. 
Wszystkie zmiany w rozkładach jazdy obserwować można na 
stronie www.ztm.gda.pl.

500 TON SZKŁA W 3 MIESIĄCE
Ponad pięćset ton. Tyle szkła zebrano w Gdańsku w ciągu 
ostatnich trzech miesięcy. 1 lipca wszedł w Gdańsku obowią-
zek segregacji odpadów szklanych – odbierane są raz na ok. 4 
tygodnie, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. 

REKORDOWY ROK NA MOLO
Zakończyła się sprzedaż biletów wstępu na sopockie molo. 
Przez ostatnie lata każdy kolejny sezon letni był lepszy od po-
przedniego i nie inaczej było tym razem. Udało się przekro-
czyć dotychczas nieosiągalny pułap miliona płatnych wejść 
na obiekt.

BĘDĄ MAGAZYNOWAĆ ENERGIĘ
Pierwszy w Polsce magazyn energii o mocy 0.75 MW i 1,5 
MWh pojemności został uruchomiony w okolicach Pucka. 
W połączeniu z planowaną farmą fotowoltaiczną i istnieją-
cymi już źródłami wiatrowymi, biogazownią i odbiorcami, 
utworzy on tzw. lokalny obszar bilansowania (LOB). To 
pierwsza tego typu inwestycja w skali kraju. 

DZIEWIĘĆ NOWYCH ZDROJÓW 
Spółka miejska GIWK uruchomiła pod koniec września 
9 nowych zdrojów ulicznych. Ich budowa i projekt zostały 
zgłoszone i wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Pilotażowo działać będą przynajmniej do połowy październi-
ka, aby mieszkańcy Gdańska mogli je przetestować.

(GR)

W SKRÓCIE

BEZPŁATNE CEBULKI

Gdańsk w 
tulipanach
Dziś, 12 października, urzęd-
nicy bezpłatnie przekażą 
mieszkańcom blisko 25 ty-
sięcy cebulek 20 odmian tuli-
panów, krokusów, narcyzów i 
lilii ogrodowych. 
– Cebulki będą wydawane 
do rozdania wszystkich opa-
kowań, ale nie później jak do 
godziny 19.00, na parterze 
budynku Urzędu Miejskiego 
przy ul. Kartuskiej 5. Przeka-
zywanie cebulek do nasadzeń 
jesiennych ma na celu inspiro-
wanie mieszkańców Gdańska 
do ukwiecania najbliższego 
otoczenia miejsc zamieszki-
wania – parapetów okiennych, 
balkonów, tarasów i ogród-
ków przydomowych – infor-
muje nas Dariusz Wołodźko 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
W tym roku zakupiono ce-
bulki 20 odmian tulipanów 
i krokusów, narcyzów i lilii 
ogrodowych. Zestawy cebu-
lek tulipanów i narcyzów (po 
5-7 szt.), krokusów (po 10 
szt.) zapakowane są w toreb-
ki zaopatrzone w informacje 
o roślinie, zalecenia dotyczące 
uprawy oraz informację o sa-
mym projekcie. Każda osoba 
będzie mogła otrzymać mak-
symalnie po 3 opakowania 
wybranych cebulek. (GR)

  Chodnik przy ulicy Bitwy Oliwskiej nie będzie remontowany przez najbliższe 1,5 roku

NIE BĘDZIE REMONTU

Mieszkańcy się łamią i skarżą 
Z dużą częstotliwością odbieramy telefony od naszych gdańskich Czytelników, 
których nurtuje problem dziurawych chodników. Tym razem interweniowała u nas 
mieszkanka Żabianki.

– Mam 87 lat i nie korzystam 
z auta. Od dłuższego czasu 
mam problem z ręką, ponie-
waż przewróciłam się na nie-
równym chodniku przy ulicy 
Bitwy Oliwskiej. Nie tylko ja 
doświadczyłam tak przykre-
go zdarzenia. Moja sąsiadka 
także wywróciła się na tym 
samym chodniku. Jej upadek 
zakończył się niestety złama-
nym obojczykiem. W sprawie 
naprawy chodnika zwracałam 
się do władz Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani”, ale dowiedziałam 
się, że remont tego chodnika 
leży w gestii miasta. Jakiś czas 
temu wyremontowano chodnik 
przy ulicy Dickmana, gdzie nie 
ma tak wielu przechodniów, a 
o chodniku przy ulicy Bitwy 
Oliwskiej zapomniano – żali 
nam się gdańszczanka.
Jak się dowiedzieliśmy uli-
ca Bitwy Oliwskiej faktycznie 
należy do miasta, a nie spół-
dzielni i to miasto powinno 
zająć się remontem tego ciągu 
komunikacyjnego. 
– Miasto wyremontowało 

chodnik przy ulicy Dickma-
na, dlatego podejrzewam, że 
niebawem podobne prace będą 
prowadzone również przy Bi-
twy Oliwskiej – mówi nam 
Zbigniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”.
Zapytaliśmy miejskich 

urzędników, czy uciążliwy dla 
mieszkańców chodnik będzie 
remontowany. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy jedynie wykaz 
planowanych remontów chod-
ników na przyszły rok. W ze-
stawieniu tym nie znaleźliśmy 
niestety chodnika przy ulicy 
Bitwy Oliwskiej. Co musi się 

stać, żeby ten pieszy ciąg został 
wyremontowany? Być może 
urzędnicy przejrzą na oczy, 
kiedy do magistratu zaczną 
przychodzić poszkodowani z 
wnioskiem o powypadkowe 
odszkodowanie.

(lubek)
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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

rysunek i malarstwo / ceramika / plastyka / tkanina / warsztaty bębniarskie

Różne poziomy zaawansowania
Dla wszystkich grup wiekowych

Zapisy: 58 557 42 47
Szczegóły: www.plama.art.pl/warsztaty/

„Plama” Gdański Archipelag Kultury
ul. Pilotów 11, 80-460 Gdańsk

www.plama.art.pl
www.fb.com/GdanskiArchipelagKultury

www.gak.gda.pl

Zapisz się na zajęcia twórcze w „Plama” GAK
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Promuj swoje 
wydarzenia
W ramach programu Sieć 
Kultury, Instytut Kultury 
Miejskiej zaprasza osoby, 
które chcą lepiej i skutecz-
niej promować swoje wyda-
rzenia na bezpłatne warsz-
taty i webinaria. 
Odbędą się dwa warsztaty 
„Narzędzia do tworzenia 
plakatów i ulotek (z elemen-
tami skutecznej promocji)” 
(15 października, godz. 
9.00 – 17.30 i 29 paździer-
nika, godz. 9.00 – 17.30) 
oraz dwa spotkania „Komu-
nikacja i promocja wydarze-
nia w mediach” (4 listopada, 
godz. 9.00 – 17.00 i 5 listo-
pada, godz. 17.00). 
– Po każdym z warszta-
tów „na żywo” odbędzie 
się 4-godzinne webinarium 
dla osób, które będą miały 
dodatkowe pytania lub nie 
będą mogły uczestniczyć w 

W SPORCIE STAWIAJĄ NA POLSKĄ MŁODZIEŻ

Filmowe Oscary marzeniem Trefla
Trefl kojarzony jest przede wszystkim z puzzlami oraz drużynami sportowymi. Od niedawna trójmiejska firma zajmuje się 
również realizacją filmów dla najmłodszych. Kazimierz Wierzbicki, właściciel Trefla, w rozmowie z nami mówi, że firma 
nie zapomina o lokalnym środowisku.

– Trefl dosyć aktywnie 
działa na Pomorzu. Niedaw-
no siatkarze wzięli udział w 
otwarciu hali w Przywidzu i 
rozegrali towarzyski mecz z 
drużyną z Japonii.
– Działamy na całych Kaszu-
bach. Otwarcie hali w Przy-
widzu było pretekstem, żeby 
siatkówkę promować również 
w tej gminie. Realizujemy pro-
jekt koszykarski, który chcemy 
rozwijać na całym Pomorzu. 
Będziemy się starali budować 
sport, nie tylko ten wyczyno-
wy, bo przecież sport jest waż-
ny w życiu człowieka w każdym 
wieku.
– Ale musi Pan przyznać, że 
jednym z celów tego progra-
mu jest szukanie koszykar-
skich talentów.
– Na to też liczymy. Powiem 
dla przykładu, że patrząc na 
naszych ligowców, to w siat-
karskim zespole Lotosu Trefla 
Gdańsk mamy najwięcej, ze 
wszystkich drużyn, własnych 
wychowanków. W pierwszym 
zespole mam ich aż ośmiu, a 
do tego powiem jeszcze, że 
zdecydowana większość naszej 
kadry to Polacy. Co więcej. W 
młodzieżowych reprezenta-
cjach koszykarskich Trefl ma 
najwięcej swoich reprezen-
tantów. Przypomnę, że w tym 
roku zdobyliśmy mistrzostwo 
Polski wśród 16-latków. Pod-
stawowym celem programu 

jest jednak budowanie marki 
Trefl i współpraca z lokalnymi 
społecznościami. 
– Wspomniał Pan, że w ka-
drze Waszego zespołu domi-
nują Polacy. Skąd więc moda 
na zawodników zagranicz-
nych? Dotyczy to nie tylko 
siatkówki, ale i piłki nożnej 
czy koszykówki. A często 
zdarza się, że zawodnicy z za-
ciągu zagranicznego są gorsi 
od naszych sportowców.
– Trudno mi odpowiadać za 
inne kluby. W tej chwili w na-
szej drużynie jest tylko jeden 
obcokrajowiec. Rozgrywki 
klubowe powinny opierać się 
na Polakach, ale nie zawsze jest 
to możliwe. Wymiana zawod-
ników jest częsta. Polacy jeżdżą 
też za granicę i musimy się do 
tego przyzwyczaić. Muszę jed-
nak przyznać, że w klubach, w 
kwestii zatrudniania zawod-
ników powinien obowiązywać 
lokalny patriotyzm. Chodzi nie 
tylko o wyniki sportowe, ale 
również o wychowanie mło-
dzieży, aby odciągnąć ją od nie-
bezpieczeństw tego świata.
– Czekał Pan z niecierpliwo-
ścią na rozpoczęcie nowego 
sezonu?
– Od tylu lat działam w sporcie, 
że już zdążyłem się przyzwy-
czaić do inauguracji sezonu, ale 
każdego roku i tak z niecierpli-
wością czekam na rozpoczęcie 
rozgrywek w lidze siatkówki i 

  Kazimierz Wierzbicki, właściciel Trefa

ROŚNIE OSIEDLE PRZY MADALIŃSKIEGO

Kolejne rodziny odebrały klucze 

– Osiedle mieszkaniowe przy 
ul. Madalińskiego to in-
westycja realizowana przez 
spółkę miejską – Gdańska 
Infrastruktura Społeczna. 
Na osiedlu stanie łącznie 7 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, które powsta-
ją w systemie szeregowym. 
W każdym z nich mieści się 
12 mieszkań, co oznacza, że 
łącznie powstaną 84 miesz-
kania – informuje Anna Do-
browolska z Referatu Praso-
wego Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku.
Przypomnijmy, że w ubie-
głym roku do użytku oddane 
zostały cztery z nich, a za-
mieszkało w nich 48 gdań-
skich rodzin. Teraz do użytku 

stacjonarnych spotkaniach – 
informuje Marta Bednarska z 
Instytutu Kultury Miejskiej.
 „Narzędzia do tworzenia 
plakatów i ulotek (z elemen-
tami skutecznej promocji)” – 
odbędą się 2 listopada, godz. 
12.00 – 16.00, natomiast 
webinarium „Komunikacja i 
promocja wydarzenia w me-
diach” – 7 listopada, godz. 
12.00 – 16.00. 
Zgłoszenia na warsztaty 4 lub 
5 listopada „Komunikacja i 
promocja wydarzenia w me-
diach” – do 28 października. 
Prowadzone są internetowo 
na stronie 
goo.gl/forms/
dqNF0pUPEKlpPamF2. 
Więcej na ten temat znaleźć 
można na stronie  
www.sieckultury.pl. 

(GR)
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koszykówki. W tym roku na-
sze zespoły będą trochę słab-
sze niż zazwyczaj. Przypomnę, 
że w siatkówce kobiet wycofał 
się przecież sponsor tytularny, 
stąd też znacznemu zmniejsze-
niu uległ budżet.
– W takim razie jakie cele zo-
stały postawiono zespołom?
– W męskiej lidze siatkówki o 
medale walczyć będą,  jak zwy-
kle, zawodnicy z Rzeszowa, 
Bełchatowa, Kędzierzyna. Na-
sza drużyna ma realne szanse na 
zajęcie miejsca 4-6. Nie ozna-
cza to jednak, że zawodnicy nie 
będą walczyć o medal. Trzeba 
jednak patrzeć obiektywnie na 
siłę zespołu, dlatego żadne-
go „parcia” na medal nie ma. 
Z kolei w męskiej koszykówce 
zespół Trefla składać się będzie 
przede wszystkim z juniorów, 
których wspierać będzie co naj-
mniej 2 doświadczonych zagra-
nicznych koszykarzy. Drużyny 
walczące o najwyższe cele mają 
w swoich składach nawet 5 ob-
cokrajowców, dlatego mamy 
bardzo małe szanse, aby zawo-
jować ligę. Myślę, że wejście do 
„ósemki” będzie sukcesem.
– Czy Trefl jest w stanie 
samodzielnie finansować tak 
dużo zespołów?
– Jesteśmy producentem puzzli 
i gier. Mamy też własne studio 
filmowe, a mimo to nie jeste-
śmy w stanie utrzymać samo-
dzielnie wszystkich naszych 

drużyn. Jednak Stowarzysze-
nie Trefl Pomorze skupia wo-
kół siebie ponad 70 firm, któ-
re wspierają naszą działalność 
sportową. Mają one dla nas nie 
tylko znaczenie finansowe. Je-
steśmy dumni z faktu, że aż 70 
firm zrzeszonych jest w naszym 
stowarzyszeniu.
– A skąd pomysł na stworze-
nie studia filmowego?
– Jest to inicjatywa, która ma 
podnieść markę Trefla i jego 

znaczenie, a przy okazji stwo-
rzyć nowe możliwości kapita-
łowe. Chcemy, aby produkowa-
ne przez nas filmy miały cha-
rakter wychowawczy. Myślę, 
że mamy bardzo duże szanse 
na osiągnięcie sukcesu, ponie-
waż w naszym studio pracują 
najlepsi specjaliści od animacji. 
Wśród nich są nawet zdobyw-
cy Oscara. Kto wie, może i na-
sze studio zaistnieje na rynku 
filmowym i kiedyś zdobędzie 

Oscara za wyprodukowaną 
przez nas animację. 
– Właściciel firmy, która re-
alizuje tak wiele projektów 
ma czas na urlop?
– Tak naprawdę nie jeżdżę na 
urlop. Od czasu do czasu wy-
jeżdżam na 2-3- dniowe zagra-
niczne wypady narciarskie. To 
mi wystarcza do zebrania sił na 
kolejne działania.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

Kolejne gdańskie rodziny otrzymały klucze do mieszkań wybudowanych przez miasto. Nowi 
lokatorzy pojawili się na budowanym jeszcze osiedlu przy ulicy Madalińskiego na Chełmie.

oddawane są kolejne dwa bu-
dynki, zamieszkają w nich 24 
rodziny. Ostatni budynek z 12 
lokalami mieszkalnymi po-
wstanie w 2018 roku. 
Na terenie inwestycji zaplano-
wano łącznie 70 miejsc posto-
jowych dla rowerów – w tym 
jedno, powstałe już, zadaszone 
miejsce do postoju 42 rowerów, 
jak również 101 miejsc parkin-
gowych dla samochodów. Na 
terenie osiedla znajdzie się też 
rekreacyjna zieleń wypoczyn-
kowa dostępna dla różnych 
grup wiekowych. Do dyspozy-
cji mieszkańców będzie plac z 
urządzeniami rekreacyjnymi 
w formie siłowni na świeżym 
powietrzu oraz ogrodzony 
plac zabaw dla dzieci – dodaje 

Anna Dobrowolska.
W ramach inwestycji reali-
zowany jest także kompletny 
układ komunikacyjny.

Szacowany łączny koszt in-
westycji to ok. 14 mln zł.

(GR)

  Nowy budynek przy ulicy Madalińskiego 2
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KOLEJNA EDYCJA „NARRACJI”

Biskupia Górka będzie gościć festiwal
Wielkimi krokami zbliża się kolejna odsłona Festiwalu „Narracje”, który w tym roku w dniach 21 i 22 
października odbędzie się na Biskupiej Górce.

– Podczas „Narracji” obejrzymy 
22 projekty, 28 artystów i ko-
lektywów. Zaproszeni twórcy 
zinterpretują Biskupią Górkę, 
która na dwa dni przeobrazi się 
w „Królestwo 60,8 m n.p.m.” 
– mówi Marta Bednarska z 
Instytutu Kultury Miejskiej w 
Gdańsku, który jest głównym 
organizatorem październiko-
wego festiwalu.
Zdaniem Stacha Szabłowskie-
go, kuratora tegorocznego fe-
stiwalu, Biskupia Górka jest 
jedną z najbardziej niezwy-
kłych dzielnic Gdańska. 
– To, co robimy tutaj z artysta-
mi, nazwaliśmy „Królestwem”. 
„Królestwo”, czyli pewna ale-
goria, osobny świat, osobny 
system, który jest zorganizo-
wany w innym porządku niż 
pozostała część miasta. „Kró-
lestwo” nawiązuje też do se-
rialu Larsa von Triera o tym 
samym tytule. Opowiadał w 
nim o realnie istniejącym miej-
scu w Kopenhadze, wielkim 
szpitalu publicznym, który 
mieszkańcy popularnie nazy-
wali „Królestwem”. Von Trier, 

żeby opowiedzieć o tym miej-
scu, oplótł je grubymi nićmi 
fikcji. Fikcja, podchwytywanie 
i kontynuowanie narracji, roz-
wijanie opowieści, którą przed-
stawia nam Biskupia Górka 
swoją architekturą, historiami 
mieszkańców i topografią jest 
narzędziem, którego używa-
my razem z artystami podczas 
„Narracji” – zapowiada Stach 
Szabłowski. 
Marta Bednarska dodaje, że 
podczas festiwalu u podnóża 
dawnego schroniska im. Pawła 
Beneke, zobaczymy m.in. pracę 
Karoliny Freino. 
– Wybudowane tuż przed II 
wojną światową, ukształtowa-
ne podobnie do krzyżackiego 
zamku schronisko, góruje nad 
Biskupią Górką, a w „Narra-
cjach” jest miejscem symbo-
licznym. Artystka znalazła 
informację, że przez chwilę, 
w średniowieczu, przebywał 
tu Henryk IV, późniejszy król 
Anglii, bohater jednej ze sztuk 
Szekspira. Freino wsłuchuje się 
nie tylko w Biskupią Górkę, ale 
także w historię opowiedzianą 

REKLAMA REKLAMA

MONIKA  
MACIASZ

***

jak piwo wypite w 
skm tak
szybka będzie wasza 
kolej
życia odcinek gdańsk 
stocznia - zaspa 
zaspane ciała
mięso serca głodne 
krzyku innych
atrakcji niż nowe 
sezony rozmów
w toku świeże dzieci
młode z płodnej suki
codziennie pijalnia 
wódki
i piwa na śniadanie

zuchwałymi rękami 
zaszytymi żyłą
będziecie budować 
statki

przez Szekspira. Wywoła w za-
gajniku, u podnóża schroniska, 
widmo jednej z postaci sztuki 
Szekspira – Pogłoski. Posta-
ci, która sieje lęk, niezgodę, 

wątpliwości – mówi Marta 
Bednarska. 
Festiwal „Narracje” od 2009 
roku eksplorują nowe miejskie 
wątki i historie. Artystyczne 

interwencje w przestrzeń pu-
bliczną dzielnic Gdańska nada-
ją codziennym miejscom nowy 
kontekst i pozwalają odkryć je 
ponownie. 

(GR)
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  Festiwal „Narracje” odbywa się w różnych dzielnicach Gdańska
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SPONSOR STRATEGICZNY PFBPATRONI MEDIALNI SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2015/2016 WSPÓŁPRACASPONSORGŁÓWNY SPONSOR PFB
MECENAS KULTURY

WYDARZENIA  
IMPRESARYJNE: 

 1/10/2016 SOBOTA 18:00 
MOJA HISTORIA - PIOTR RUBIK  
I GOŚCIE SPECJALNI

 2/10/2016 NIEDZIELA 17:00 
OPERETKA NA POWAŻNIE,  
OPERA NA WESOŁO

 8/10/2016 SOBOTA 19:00 
KROKE & TOMASZ STAŃKO 

 14/10/2016  
PIĄTEK 17:00 I 20:15 
KLIMAKTERIUM 2,  
CZYLI MENOPAUZY SZAŁ

 15/10/2016 SOBOTA 19:00 
KAYAH. THE BEST  
W RAMACH CYKLU  
„GŁOSY DLA HOSPICJÓW”

 16/10/ 2016 NIEDZIELA 18:00 
GRAŻYNA BRODZIŃSKA  
I JACEK WÓJCICKI Z ORKIESTRĄ

 21/10/2016 PIĄTEK 19:00 
BROADWAY EXCLUSIVE

 22/10/2016  SOBOTA 18:00 
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

 29/10/2016 SOBOTA 19:00 
PECTUS AKUSTYCZNIE

 2.10  NIEDZIELA | 17:00  

TEATR MUZYCZNY  
IM. D. BADUSZKOWEJ 
W GDYNI 

INAUGURACJA
FESTIWALU 
GDYNIA
CLASSICA NOVA
 
Dmitrij Shishkin fortepian 
Laureat XVII Międzynarodowego  
Konkursu Pianistycznego  
im. Fryderyka Chopina w Warszawie  

Jerzy Swoboda - dyrygent
Orkiestra Symfoniczna PFB

 9.10  NIEDZIELA 12:00 

SALA KONCERTOWA PFB

KONCERT FAMILIJNY –  
NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI 
DLA NAJMŁODSZYCH
Piosenki z filmów „Akademia Pana Kleksa”, fragmenty pro-
gramu „Domowe przedszkole”, przeboje muzyki popularnej

 10.10  PONIEDZIAŁEK 9:00, 11:15 

SALA KONCERTOWA PFB

KONCERTY EDUKACYJNE.  
CYKL ANTONIO VIVALDI –  
CZTERY PORY ROKU DLA DZIECI.  
JESIENNY STRAGAN

 18.10  WTOREK 9:00, 11:15 

SALA KONCERTOWA PFB 

KONCERTY EDUKACYJNE.  
MUZYCZNA PARADA  
DOOKOŁA ŚWIATA

 15.10  SOBOTA 19:15  

ARCHIKATEDRA W OLIWIE 

KONCERT  
PAPIESKI
Ernst van Tiel - dyrygent 
Maciej Sionkowski - altówka
Orkiestra Symfoniczna PFB

 22.10  SOBOTA 16:00  

SANKTUARIUM NMP WSPOMOŻENIA   
WIERNYCH SALEZJANÓW ŚW. JANA BOSKO

KONCERT XXVII  
MIĘDZYNARODOWEGO 
FESTIWALU MUZYKI  
RELIGIJNEJ IM. KS. STA-
NISŁAWA ORMIŃSKIEGO 
W RUMI
Tadeusz Wojciechowski – dyrygent 

Agnieszka Tomaszewska – sopran 
Chór Kameralny Astrolabium
Chór Kameralny Akolada
Orkiestra Symfoniczna PFB
Przygotowanie chórów: Kinga Litowska  
i Renata Szerafin-Wójtowicz

 23.10  NIEDZIELA 18:00 

SALA KAMERALNA PFB

MISTRZOWSKIE  
RECITALE.  
SKARBY MUZYKI  
DAWNEJ: VIVALDI –  
„LA STRAVAGANZA”
Francesco Cerrato – skrzypce/dyrygent  
Orkiestra Armoniosa 

 28.10  PIĄTEK 19:00 

SALA KONCERTOWA PFB

ROMANTYCZNA JESIEŃ
Michael Zilm - dyrygent
Łukasz Krupiński - fortepian
Orkiestra Symfoniczna PFB  

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Dyrektor 
prof. Roman Perucki

Dyrektor Artystyczny Orkiestry PFB
Ernst van Tiel

KONCERTY DLA RODZICÓW 
Z DZIEĆMI 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
MIASTA GDAŃSKA
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OGŁOSZENIE SPOŁECZNE

SPORT

MEDALOWE ŻNIWA GDAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

Świetny rok judoków „Conrada” Gdańsk
Tradycje Uczniowskiego Klubu Sportowego „Conrad” Gdańsk sięgają roku 1995, mimo że pierwsze działania miały miejsce 
pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. Klub posiada wiele sekcji, ale szczególnie wśród judoków i piłkarzy ręcznych 
możemy doszukiwać się wielu medalistów mistrzostw Polski i członków kadry narodowej. 

DO CHORWACJI PRZEZ ERGO ARENĘ

Polska – Serbia 

Tegoroczne igrzyska nie za-
kończyły się sukcesem na-
szych szczypiornistów. 
Wszyscy liczyli na medal, ale 
skończyło się tylko na ma-
rzeniach. Po krótkiej prze-
rwie nasza kadra wraca na 
parkiety.
– Meczem z Serbią w Ergo 
Arenie polscy piłkarze ręcz-
ni zainaugurują kwalifikacje 
do Mistrzostw Europy 2018. 
Biało-czerwoni drogę do 
EHF Euro w Chorwacji roz-
poczną w czwartek, 3 listopa-
da, o godz. 20.00 w hali na 
granicy Gdańska i Sopotu – 
informuje Bartosz Tobieński, 

rzecznik prasowy Ergo Areny.
Pozostałymi rywalami pol-
skich szczypiornistów w eli-
minacjach do europejskiego 
championatu będą reprezen-
tacje Rumunii i Białorusi. 
Bezpośredni awans do chor-
wackich mistrzostw zapewnią 
sobie zespoły narodowe, które 
zajmą pierwsze i drugie miejsca 
w grupach. 
– Dla reprezentacji Polski bę-
dzie to już czwarty mecz w 
gdańsko-sopockiej hali w tym 
roku. W kwietniu Ergo Arena 
okazała się szczęśliwa dla pod-
opiecznych Tałanta Dujszeba-
jewa, którzy wywalczyli awans 

Doskonała praca szkoleniowa 
od wielu lat przynosi efekty i 
daje satysfakcję zawodnikom, 
trenerom i rodzicom posy-
łającym swoje pociechy do 
„Conrada”.
– Rok 2016 dla judoków na-
szego klubu okazał się wyjąt-
kowy, ze względu na ilość me-
dali rangi mistrzostw Polski i 
Europy. W gronie medalistów 
znalazła się chociażby Anita 
Formela – brązowa medalistka 
Mistrzostw Europy Juniorek i 
mistrzyni Polski Juniorek U-20 
– informuje Ireneusz Kotlik, 
trener „Conrada”.
W tej grupie wiekowej jeszcze 
dwóch zawodników „Conra-
da” startowało w Pucharach 
Europy. Mowa tu o Kamilu 
Kotlik, który w kategorii 81 
kg jest dwukrotnym srebrnym 
medalistą Pucharów Polski i 
Patryku Frąckowiaku, który w 
kategorii 90 kg zajął 7. miej-
sce Mistrzostw Polski Junio-
rów. Mamy nadzieję, że w roku 
2017 uda im się uzyskać kwali-
fikacje na ME Juniorów.

– W gronie zawodników star-
tujących w grupie do lat 23, 
nasza sekcja może pochwalić 
się trzema medalistami Mi-
strzostw Polski. Są to Ilona 
Daśko – srebro oraz Łukasz 
Kotlik i Ania Cholewińska – 
oboje zdobyli brązowe medale. 
Z kolei w gronie zawodników 
do lat 17 startujących w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, czyli Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych, 
srebrny medal zdobył w kate-
gorii 55 kg Jakub Biedrzycki, a 
Dominika Frąckowiak w kate-
gorii +78 kg wywalczyła brązo-
wy krążek. Kamila Rychert w 
kategorii 48 kg uplasowała się 
na 7. miejscu – dodaje Ireneusz 
Kotlik.
Dodajmy, że cała trójka brała 
udział w zawodach Pucharu 
Europy, walcząc o paszporty na 
Mistrzostwa Europy.
Mistrzostwa Polski dla mło-
dzików odbędą się w tym mie-
siącu. Ale warto przy okazji 
wspomnieć, że w czerwcu, 
startując w Pucharze Europy w 

węgierskim Gyor, zdobyli dwa 
cenne medale. Dominik Mar-
cinkowski wywalczył srebro w 
kategorii 50 kg, a Dawid Me-
chowski zdobył brąz w katego-
rii 81 kg. 
– Poza tym w pierwszej poło-
wie roku na międzynarodowym 
Pucharze Polski Młodzików w 
Nowej Soli złoty medal zdo-
był Dawid Mechowski, a trzy 
5. miejsca wywalczyli: Zuzia 
Żochowska, Dominik Marcin-
kowski i Michał Hawrylik. W 
łącznej klasyfikacji medalowej 
zostaliśmy sklasyfikowani na 2. 
miejscu, przegrywając jedynie 
pierwszą lokatę z zawodnika-
mi z Rosji. Do takiego sukcesu 
przyczynili się również młod-
si zawodnicy klubu: Ksawe-
ry Ignasiak, Kuba Kuczyński, 
Bartek Szadejko, którzy wy-
grali swoje kategorie wagowe, 
a Tymek Żochowski dołożył 
jeszcze brązowy medal – przy-
pomina trener Kotlik.
Po letnich obozach sportowych 
w Murzasichlu i w Mikosze-
wie judocy przygotowywali się 

do kolejnych startów. Najlepsi 
zawodnicy trenowali także na 
obozach kadry narodowej oraz 
wojewódzkiej. Juniorzy i mło-
dzieżowcy szlifowali formę na 
campie w Chorwacji.
W Gdańsku dla najzdolniej-
szych zawodników judo uru-
chomiony został program 
„Top talent”, którym kieruje 
AWFiS. Jest on skierowany 
do juniorów młodszych i mło-
dzików. Warto wspomnieć, że 
połowę powołań do programu 
uzyskali zawodnicy „Conrada”, 
potwierdzając świetną pracę 
szkoleniową trenerów klubu.
Dodajmy, że sekcja judo ak-
tywnie pracuje w szkołach: 
Gimnazjum nr 3 na Chełmie, 
w SP 12 na Ujeścisku, SP 19 
na Górnej Oruni, SP 48 na 
Zaspie. 
– We wrześniu klub urucho-
mił nowe szkółki na Matar-
ni w SP 82 oraz Morenie w 
SP 1. Współpracujemy też z 
przedszkolami na Ujeścisku 
i w Rębiechowie, gdyż judo 
to najwspanialszy sport dla 

dziecka, wszechstronnie roz-
wija, usprawnia, uczy systema-
tyczności. Judo to sport, pasja, 
wychowanie. Szkolenie można 
zacząć od piątego roku życia w 
grupach naborowych – mówi 
szkoleniowiec.
Zajęcia w klubie, poza Irene-
uszem Kotlikiem, prowadzą 
doświadczeni trenerzy: Łukasz 

Kuczyński, Robert Gnieździń-
ski, Marcin Liberadzki, Ilona 
Daśko i Łukasz Kotlik. A in-
formacje o działalności klubu 
znaleźć można na www.judo-
conrad.pl oraz na www.facebo-
ok.com/conradjudo .

(IK)

  Zawodnicy UKS „Conrad” często stają na podium nawet 
międzynarodowych zawodów
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do Igrzysk w Rio, pokonując 
Macedonię, Chile i Tune-
zję. Od 2012 roku reprezen-
tacja Polski w piłce ręcznej 
mężczyzn rozegrała w naszej 
hali 9 meczów, nie przegra-
ła żadnego z pięciu, których 
stawką był awans do igrzysk, 
mistrzostw świata czy Euro-
py. Mecze biało-czerwonych 
na trybunach w Ergo Arenie 
zgromadziły prawie 80000 
kibiców – dodaje Bartosz 
Tobieński.

(GR)

  Biało-czerwoni znów zagrają w Ergo Arenie
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WĘZEŁ KOWALE BĘDZIE ROZBUDOWANY

Koncepcja, która wszystkich 
zadowala
Jest szansa, że węzeł w Kowalach zostanie w końcu dokończony. W tej sprawie odbyło się spotkanie w Kowalach, gdzie 
mówiono również o przebudowie drogi wojewódzkiej Gdańsk – Kościerzyna. 

O przebudowie drogi woje-
wódzkiej i dokończeniu wę-
zła w Kowalach napisano już 
chyba wszystko. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku 
przedstawił koncepcję prze-
budowy drogi wojewódzkiej, 
która nie spotkała się jednak z 
aprobatą mieszkańców, przed-
siębiorców i samorządowców. 
Wszyscy zgodnie twierdzili, 
że bez rozbudowy węzła, prze-
budowa drogi wojewódzkiej 
nie ma sensu. 
– W końcu usłyszeliśmy kon-
kretne, bardzo dobre infor-
macje. Poznaliśmy koncepcję, 
która rozwiąże komunikacyjny 
problem w tym miejscu – mówi 
„Panoramie” Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy.
Na spotkaniu w Kowalach 
przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku po-
informowali, że węzeł zosta-
nie rozbudowany – powstaną 
dwie brakujące „kończynki”, 

po obu stronach obwodnicy 
wybudowane zostaną również 
drogi serwisowe, którymi bez-
pośrednio na obwodnicę wy-
prowadzany będzie ruch z te-
renów zurbanizowanych.
– W kosztach tej inwestycji 
powinny partycypować sa-
morządy, deweloperzy, ale i 
przedsiębiorcy, którzy pro-
wadzą swoje interesy w tym 
rejonie – mówi nam Ryszard 
Świlski, członek zarządu wo-
jewództwa pomorskiego. 
Konkretnych terminów doty-
czących realizacji tej inwesty-
cji nie jesteśmy w stanie podać, 
ponieważ nie znają ich również 
przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Wiemy jedy-
nie, że w ciągu dwóch tygodni 
ogłoszony będzie przetarg na 
wykonanie dokumentacji tech-
nicznej. Opracowanie projektu 
zająć może nawet 1,5 roku.
– Realizacja inwestycji za-
leżeć będzie oczywiście od 

tego, czy będziemy dyspono-
wać odpowiednimi środkami 
finansowymi. Optymistyczny 
wariant zakłada, że przebudo-
wa tego układu komunikacyj-
nego mogłaby ruszyć za 3 lata 
– mówi „Panoramie” Grzegorz 
Stachowiak, dyrektor Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku.
– Samorządy zainteresowa-
ne tą inwestycją, a wiec mia-
sto Gdańsk, gmina Pruszcz 
Gdański i my, podpiszą sto-
sowne porozumienie i poszu-
kają pieniędzy. Ale uwaga. Nie 
mówimy, że nie dołożymy do 
tego zadania, a mamy świado-
mość, że nie mówimy o paru 
tysiącach. Jest to bardzo waż-
na inwestycja, którą za wszel-
ką cenę trzeba zrealizować – 
mówi nam Leszek Grombala.

(lubek)
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