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Ciekawy rok w SM „Szadółki” 
W kończącym się roku 2017 w SM „Szadółki” 
miało miejsce kilka ciekawych wydarzeń, które 
naszym zdaniem godne są uwagi na łamach 
„Panoramy”

tego nie spodziewał się chyba nikt. wyniki głosowania 
w budżecie obywatelskim 2018 okazały się błędne. system nie 
zliczył bowiem wszystkich oddanych głosów. w tym tygodniu 
doszło do spotkania władz miasta z wnioskodawcami projektów, 
podczas którego zapadła decyzja o „dogłosowaniu”.

ponad jedenaście tysięcy osób 
głosujących na budżet obywatelski, 
których głosy zostały źle policzone, 
będzie proszonych o powtórne zajęcie 
stanowiska – mówi paweł adamowicz, 
prezydent Gdańska.

Meble wylądowały na śmietniku 
Zadzwoniła do nas niedawno Czytelnicz-
ka, która poinformowała, że w  salonie mebli 
„Agata” przy ulicy Przywidzkiej wyrzucane 
i niszczone są meble

Pogotowie przy Sobieskiego 
W  pierwszej połowie 2019 roku przy ulicy 
Sobieskiego uruchomione ma być pogotowie 
opiekuńcze. Przetarg, który ogłoszono pod 
koniec października 

Spełnij marzenia maluchów    
Ruszyła świąteczna akcja „Każdy może 
pomóc”. To przedsięwzięcie, dzięki któremu 
mieszkańcy Gdańska mają możliwość spełnić 
marzenia dzieci 
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Błędy przy liczeniu głosów w Bo
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TO WINA SYSTEMU, A NIE URZĘDNIKÓW
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• informacja o zagubionych zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• informacja o zagubionych zwierzętach sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański telefon zaufania     92 88

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• apteka dyżurna sopot, tadeusza kościuszki 7  (58) 551 32 89

• apteka dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• apteka dyżurna Gdańsk, kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCjE

TELEfONY INfORMACYjNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 10 listopada (piątek), The Dumplings Orkiestra, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 11 listopada (sobota), Coma, godz. 19.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 11 listopada (sobota), Parada Niepodległości, 
godz. 10.00, ul. Podmłyńska w Gdańsku

• 12 listopada (niedziela), Xxanaxx, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 29

• 16 listopada (czwartek), Grzegorz Hyży, godz. 
20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 18 listopada (sobota), Targi Gra i Zabawa, godz. 
10.00, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 18 listopada (sobota), Supercross –  
King of Poland, godz. 18.00, Ergo Arena

• 19 listopada (niedziela), Andrzej Piaseczny, godz. 
18.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

• 21 listopada (wtorek), Paweł Domagała, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 22 listopada (środa), Harlem Gospel Choir, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), Gdańsk Ska 
Jamboree, godz. 19.00, Protokultura w Gdańsku,  
ul. Niterów 29B

• 25 listopada (sobota), Luxtorpeda, godz. 20.00, 
klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 26 listopada (niedziela), Ulver, godz. 19.00, Klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 29 listopada (środa), Juan Diego Florez, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 30 listopada (czwartek), Made in Poland,  
godz. 21.00, Spatif w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 52/54

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, godz. 20.30,  
Ergo Arena 

• 4 grudnia (wtorek), Asseco Gdynia – Trefl 
Sopot, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 17 grudnia (niedziela), Zakopower Kolędowo, 
godz. 19.00, klub Pokład w Gdyni, Skwer Tadeusza 
Kościuszki

• 22 grudnia (piątek), Salk, godz. 21.00, Teatr Boto 
w Sopocie, ul. Bohaterów Monte Cassino 54B

• 23 grudnia (sobota), Trefl Sopot – GTK Gliwice, 
godz. 18.00, Ergo Arena

• 5 stycznia (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.30 i 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 13 – 14 stycznia (sobota – niedziela), Halowe 
Zawody Regionalne w Skokach JumpOFF, godz. 
8.00 – 19.00, hipodrom w Sopocie, ul. Polna 1

• 5 lutego (poniedziałek), Pasion de Buena Vista, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 11 lutego (niedziela), Depeche Mode,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 lutego (środa), Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena
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pożyczka dla firm
23 miliony złotych w postaci 60 
pożyczek czekają na mikro, małe 
i  średnie przedsiębiorstwa z Po-
morza. Ofertę przygotowała Pol-
ska Fundacja Przedsiębiorczości.
Pożyczki mają wspierać kon-
kurencyjność firm z  regionu. 
Będą udzielane przez pośred-
ników finansowych, którzy nie 
pobierają opłat ani prowizji. 
Kredyty mają być też tańsze, by 
mogły z  nich skorzystać nawet  
bardzo małe firmy.
Polska Fundacja Przedsiębior-
czości podpisała umowę z  Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 
na udzielanie pożyczek w ramach 

Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
2020+ finansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Nowe produkty uzupełnią do-
tychczasową ofertę na mikropo-
życzki i pożyczki rozwojowe kie-
rowane do przedsiębiorców. Do 
wyboru będzie pożyczka inwe-
stycyjna lub pożyczka profilowa-
na. W sumie na przedsiębiorców 
czekają 23 mln zł, a wnioskować 
można o  kredyt o  wartości od 
300 tys. zł do nawet 1 mln zł.

(MP)

SEGREGACjA PO NOWEMU

Nowe oznakowanie pojemników 
ruszyła akcja wymiany naklejek na blisko 50 tysiącach pojemników 
przeznaczonych do segregacji odpadów komunalnych. Jak mówi nam magdalena 
kiljan, rzecznik prasowy zarządu dróg i zieleni w Gdańsku, zmiany związane są 
z poszerzonym, ogólnopolskim systemem segregacji odpadów, który na terenie 
Gdańska wejdzie w życie 1 kwietnia 2018 roku. 

Teraz śmieci domowe segrego-
wane są na trzy części – „su-
che”, „mokre” i  „szkło” i  tyle 
też pojemników powinno mieć 
każde gospodarstwo domowe 
w  naszym mieście. Natomiast 
akcja związana z nowym ozna-
kowaniem pojemników obej-
mie dwa rodzaje z nich. 
– Czarny pojemnik przezna-
czony na odpady „suche” zmie-
ni oznaczenie na „resztkowe”, 
zaś brązowy pojemnik na „mo-
kre” będzie opatrzony nazwą 
„bio” – tłumaczy Rafał Jawor-
ski, kierownik Działu Gospo-
darki Odpadami Komunalny-
mi w Zarządzie Dróg i Zieleni. 
– Nazwa zielonego pojemni-
ka na „szkło” pozostanie bez 
zmian. Wymiana naklejek na 
pojemnikach na odpady, przy 
sprzyjających warunkach at-
mosferycznych, powinna za-
kończyć się do końca marca 
przyszłego roku. 
Z  kolei jak podaje Magdalena 

Kiljan nowe pojemniki na su-
rowce, które będę obowiązko-
wo segregowane od kwietnia, 
pojawiać się będą na terenie 
miasta stopniowo już od 1 lu-
tego. W  pierwszej kolejno-
ści będą dostarczane do altan 
wielolokalowych. 
– Zmiana związana z  nowym 
oznaczeniem pojemników na 
odpady jest wyłącznie tech-
niczna. Do 1 kwietnia segre-
gujemy odpady według dotych-
czasowych zasad – podkreśla 
Rafał Jaworski. 
Natomiast od 1 kwietnia 
oprócz trzech wspomnianych 
frakcji (resztkowe, bio i  szkło) 
będziemy segregować również 
papier (pojemnik niebieski) 
oraz metale i tworzywa sztucz-
ne (pojemnik żółty). 
– W  sumie będzie więc pięć 
frakcji. Miasto prowadzi szero-
ko zakrojoną kampanię infor-
macyjno-edukacyjną poświę-
coną poszerzonemu systemowi 

segregacji odpadów komu-
nalnych. Wejdzie on w  życie 
na podstawie Rozporządze-
nia Ministerstwa Środowi-
ska i  przepisów wspólnych dla 

wszystkich państw Unii Eu-
ropejskiej – mówi Magdalena 
Kiljan.

(GR)
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Wybory do rady 
– Przed uczniami gdańskich 
szkół wybory do Młodzie-
żowej Rady Miasta Gdańska 
IV kadencji. Podobnie jak 
w przypadku „dorosłej” Rady 
Miasta Gdańska, wybranych 
zostanie 34 radnych z sześciu 
okręgów wyborczych. Proce-
dura podzielona jest na dwa 
etapy – informuje nas Dariusz 
Wołodźko z  Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
W pierwszym z nich – do 10 
listopada – szkoły desygno-
wały z  grona uczniów klas 
gimnazjalnych, klas 7 i 8 szkół 
podstawowych oraz szkół po-
nadpodstawowych po dwóch 
elektorów do Zgromadzenia 
Elektorów danego okręgu 
wyborczego. 
– Drugi etap to przeprowa-
dzenie wyborów w  szkołach, 
z  listy wszystkich kandyda-
tów zgłoszonych w  danym 
okręgu. Ostateczna lista rad-
nych zostanie ogłoszona do 
15 grudnia – dodaje Dariusz 
Wołodźko.
Do zadań elektora należy 
przygotowanie dwuminuto-
wej prezentacji, która powin-
na zawierać m.in. ogólny zarys 
działań, które dany kandydat 
chciałby inicjować i  promo-
wać będąc radnym Młodzie-
żowej Rady Miasta Gdańska. 

(GR)

NIEBAWEM POZNAMY WYKONAWCĘ

pogotowie przy sobieskiego
W  pierwszej połowie 2019 
roku przy ulicy Sobieskiego 
w Gdańsku uruchomione ma 
być pogotowie opiekuńcze. 
Przetarg, który ogłoszono 
pod koniec października wy-
łonić ma firmę, która zajmie 
się budową nowej placówki 
medycznej.
Pogotowie Opiekuńcze przy 
ulicy Sobieskiego składać się 
będzie z  trzech budynków, 
które będą zlokalizowane 
przy skrzyżowaniu ulic So-
bieskiego i  Wagnera. Za-
danie obejmuje oczywiście 

wybudowanie dodatko-
wej infrastruktury drogowej 
i technicznej. 
– Wszystkie budynki zapro-
jektowane zostały jako dwu-
kondygnacyjne, podpiwniczo-
ne obiekty, które pełnić będą 
funkcję mieszkalną, w  tym 
jeden z  nich dodatkowo roz-
budowany zostanie o część ad-
ministracyjną i opieki specjali-
stycznej – informuje Agnieszka 
Zakrzacka, rzecznik prasowy 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. – Każdy z budynków 
dostosowany będzie również do 

potrzeb osób niepełnospraw-
nych i wyposażony w windę. 
Na terenie inwestycji powsta-
nie również część rekreacyjna 
zawierająca m.in. małe bo-
isko, plac zabaw i urządzenia 
siłowni zewnętrznej. 
Wszystko wskazuje na to, że 
wykonawcę poznamy w poło-
wie listopada. Natomiast za-
kończenie robót budowlanych 
zaplanowano na maj 2019 
roku.

(GR)

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

  wizualizacja pogotowia opiekuńczego przy ulicy sobieskiego

NIE WYRZUCAj NA ŚMIETNIK

SKORZYSTAjĄ STUDENCI

Meble dla potrzebujących 

Granty dla filmoznawstwa 

Gdańska Spółdzielnia Socjal-
na i  Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w  Gdańsku zachęca-
ją naszych Czytelników, którzy 
chcą się pozbyć starych mebli, 
do ich przekazania na rzecz 
potrzebujących. 
– W  ramach projektu pracow-
nicy spółdzielni odnowią dary, 
np. stoły, komody czy fotele, nim 
trafią one do odbiorców – mówi 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku. 
W siedzibie spółdzielni przy ul. 
Solec 4 ruszył punkt renowacji 
mebli. Pozyskane wyposażenie 
mieszkań – po niezbędnej ko-
smetyce, wyczyszczeniu, napra-
wieniu – zostanie przekazane 
przede wszystkim podopiecz-
nym gdańskiego MOPR. 
– Pracownicy Centrów Pracy 
Socjalnej, wraz z  opiekunami 
środowiskowymi i  pracowni-
kami GSS zdiagnozują, komu 
takie wsparcie jest najbardziej 

– Dwa projekty Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego związane z  fil-
moznawstwem uzyskały do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w  ra-
mach programu POWER 
– informuje Monika Rogo, 
rzecznik prasowy Uniwersyte-
tu Gdańskiego. 
Oba projekty dotyczą prak-
tycznych staży w  instytu-
cjach kultury i są przeznaczo-
ne dla studentów kierunku 
„Wiedza o  filmie i  kulturze 
audiowizualnej”.
Pierwszy z  projektów „Fe-
stiwal filmowy jako miejsce 
pracy” zakłada, że studenci 
studiów licencjackich będą 
uczestniczyć jako stażyści 
w  pracy na kilku festiwalach 
filmowych w Polsce.
– Tym samym studenci 
będą mieli szansę doskona-
lenia swoich umiejętności 

potrzebne. Szacujemy, że taka 
rzeczowa pomoc przyda się 
przynajmniej kilkudziesięciu 
rodzinom. Projekt „renowacji 
mebli” służy także aktywizacji 
zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 
m.in. niepełnosprawnych i dłu-
gotrwale bezrobotnych. To wła-
śnie one bowiem, po przeszkole-
niu i nabyciu umiejętności w za-
kresie odnowy mebli, znajdą za-
trudnienie w punkcie spółdzielni 
– tłumaczy Sylwia Ressel. 
Celem realizacji projektu, oprócz 
aktywizacji zawodowej, jest po-
prawa jakości życia osób obję-
tych wsparciem gdańskiej po-
mocy społecznej. 
Dodajmy jeszcze tylko, że punkt 
renowacji mebli czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 15.00 (wtorki do 19.00) 
przy ul. Solec 4 (tel. 58 341 33 
78).

(GR)

w  zakresie animacji i  upo-
wszechniania kultury filmo-
wej, zwłaszcza na festiwalach 
filmowych, które są dzisiaj 
najważniejszymi miejscami 
popularyzacji kina oraz cieka-
wymi miejscami pracy – tłu-
maczy Monika Rogo.
Z kolei drugi projekt „CETA 
+ plan = praca” dedykowa-
ny jest słuchaczom studiów 
magisterskich, którzy będą 
uczestniczyć w  stażu w  Cen-
trum Technologii Audiowizu-
alnych we Wrocławiu. Ponad-
to będą brali udział w stażach 
na planach filmowych, co ma 
zwiększyć ich szansę w  zna-
lezieniu pracy w  przemyśle 
audiowizualnym.
Dodajmy jeszcze tylko, że wy-
sokość dofinansowania to 427 
tys. zł na pierwszy i 191 tys. zł 
na drugi projekt.

(GR)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    LiStOPAd 20174 żYCiE sopotU

MUZYCZNY PERfORMANCE

Zapraszamy na koncert
W  najbliższy piątek, 10 li-
stopada (godz. 20.00), w  sali 
koncertowej Opery Leśnej 
w  Sopocie odbędzie się kon-
cert Where The Soul Is?
– Katowice, jako jedyne mia-
sto w  Polsce, nosi od 2015 
roku tytuł Miasta Muzyki 
UNESCO. Zawdzięcza go 
wyjątkowo intensywnemu ży-
ciu muzycznemu. Katowice to 
nie tylko ważny ośrodek mu-
zyki poważnej, ale też miejsce 
intensywnego rozwoju jazzu, 
bluesa, muzyki elektronicznej 
i  alternatywnej – mówi Ma-
riusz Pszczółkowski z  agen-
cji BART, która jest jednym 
z organizatorów koncertu.
Where the Soul Is? to przed-
sięwzięcie łączące różne dys-
cypliny nauki i sztuki. Rdzeń, 
trwającego ponad 40 minut 
live performance’u, stanowi 5 
impresji, czerpiących z  kom-
pozycji m.in. J. S. Bacha, R. 
Wagnera, J. Brahmsa czy M. 
Ravela, do których przygo-
towano równie intrygujące 
wizualizacje, wyświetlane na 
kilkumetrowych ekranach. 
Wizualizacje powstały na ba-
zie skrupulatnie wybranych 
cytatów filozoficznych, od-
noszących się do zagadnienia 
duszy.

Where The Soul Is? tworzą: 
Pigeon Break (Michał Paduch 
– elektronika, sample, bas), 
Lód 9 (Michał Zdrzałek – wal-
tornia, syntetyzatory i  Maciek 
Klich – elektryczne skrzypce) 
oraz Rafał Włodarek, który 
odpowiada za wizualną część 
przedsięwzięcia.
– Efektem kooperacji jest wy-
jątkowy materiał, który za-
prezentowany został po raz 
pierwszy 1 kwietnia w Tresoar 

podczas Nocy Filozofów 
w  holenderskim Leeuwar-
den. W  całości został przy-
gotowany i  wyprodukowany 
przez Katowice Miasto Mu-
zyki UNESCO. Polska pre-
miera miała miejsce podczas 
festiwalu filmu, animacji, gier 
wideo i wideoklipu Ars Inde-
pendent Festival 2017 – infor-
muje Mariusz Pszczółkowski.

(GR)

  w sopocie wystąpią m.in. pigeon break (michał paduch – 
elektronika, sample, bas) i maciek klich – elektryczne skrzypce)
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SOLIDARNI Z POTRZEBUjĄCYMI

kolejny wózek dla 
potrzebujących dzieci
krystyna kowalczyk, żona zmarłego we wrześniu prof. Jerzego młynarczyka, wybitnego 
prawnika i pedagoga, koszykarza, sopocianina, przekazała na ręce Jacka karnowskiego, 
prezydenta naszego miasta lekki, wygodny wózek inwalidzki oraz chodzik. 

NA TARGACH SENIORA

sopot w sztokholmie
Sopot, wraz z  Pomorską Re-
gionalną Organizacją Tu-
rystyczną i  Zagranicznym 
Ośrodkiem Polskiej Organiza-
cji Turystycznej, promował się 
niedawno na Targach Seniora 
w Sztokholmie.
Jak dowiadujemy się od Anna 
Konopackiej z sopockiego ma-
gistratu, wydarzenie skierowa-
ne było do odbiorców z grupy 
wiekowej 55+, którzy często 
zakończyli już swoje kariery 
zawodowe i dysponują zapasem 
czasu wolnego i środków finan-
sowych, aby cieszyć się życiem.
– W ofercie targowej znajdują 
się klasyczne produkty i  usłu-
gi przeznaczone dla tej grupy 
wiekowej, a  także propozycje 
przygotowane z myślą o uprzy-
jemnieniu życia, takie jak nauka 
gry w golfa, ćwiczenia, porady 
lekarskie, makijaż, kosmetyki 
i witaminy dla seniorów, ubra-
nia, przedmioty codziennego 
użytku, spotkania ze specja-
listami – mówi Anna Kono-
packa. – Od lat dużą popular-
nością cieszy się także segment 
podróży zagranicznych. Jedną 
z  często wybieranych desty-
nacji jest właśnie Sopot, który 
przyciąga seniorów swoją ofer-
tą. Krótka, niemęcząca podróż, 

wysoki standard hoteli, spa, 
ciekawe atrakcje, restauracje, 
a  wszystko to w  niewysokiej 
jak dla Szwedów cenie.
Dlatego też specjalnie na tę 
okazję sopockie hotele przy-
gotowały pakiety pobytowe, 
którymi chcą zachęcić senio-
rów do pobytu w Sopocie poza 
sezonem. To właśnie gotowych 
pakietów najczęściej szuka-
ją Szwedzi – seniorzy, którzy 
wolą kupić gotowy i  ciekawy 
produkt.
Nie od dziś wiadomo, że So-
pot bardzo chętnie wybierany 
jest przez turystów ze Skan-
dynawii, a  według statystyk 
Szwedzi plasują się na trzecim 
miejscu spośród gości odwie-
dzających Sopot.
– Specjalnie dla gości ze 
Skandynawii Sopot przygo-
tował ulotki z opisem najważ-
niejszych atrakcji turystycz-
nych, w  języku szwedzkim 
i norweskim.
W 2016 roku targi odwiedziło 
prawie 13 tys. gości, z  czego 
większość zatrzymała się przy 
sopockim stoisku – zauważa 
Anna Konopacka.

(GR)

  sopot promował się na targach seniorów
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KONKURS

piosenki romualda Lipko 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Sopocie zaprasza do wzię-
cia udziału w  kolejnej, VI 
edycji Konkursu Wokalnego 
„Piosenki Romualda Lipko”, 
którego finał odbędzie się 
27 listopada w  Młodzieżo-
wym Domu Kultury. Zgło-
szenia można nadsyłać do 18 
listopada.
W  tym roku utalentowa-
ni uczestnicy mają czerpać 
z  twórczości Romualda Lip-
ko. Romuald Lipko to jeden 
z  najbardziej rozpoznawal-
nych kompozytorów i  tek-
ściarzy polskiej muzyki roz-
rywkowej drugiej połowy 
XX wieku. Kojarzy się przede 
wszystkim z  wielkimi szla-
gierami „Budki Suflera”, ze-
społu, z którym był związany 

przez 40 lat, skomponował 
także wiele piosenek dla Ur-
szuli, Izabeli Trojanowskiej, 
Felicjana Andrzejczaka, Ire-
ny Santor, Maryli Rodo-
wicz, Eleni, Ireny Jarockiej, 
Anny Jantar czy Zdzisławy 
Sośnickiej.
Organizatorzy mają nadzieję, 
że uczestnicy konkursu od-
najdą w  szerokim wachlarzu 
piosenek, utwory odpowied-
nie dla siebie, swoich zdol-
ności i  temperamentu. Liczą 
również na ciekawe interpre-
tacje i  aranżacje wykonywa-
nych piosenek.
Regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie www.mdk.
sopot.pl oraz na Facebooku.

(AN)

ERGO ARENA

koncert 
Cugowskich
Zespół Cugowscy to mu-
zyczny projekt wieloletnie-
go frontmana Budki Suflera 
– Krzysztofa Cugowskiego 
i jego synów – Piotra i Woj-
ciecha, tworzących grupę 
Bracia.
Krzysztof Cugowski roz-
począł muzyczną drogę po-
nad 40 lat temu zakładając 
zespół, który na stałe wpi-
sał się do historii polskie-
go rocka. Piotr i  Wojciech 
Cugowscy od ponad 15 lat 
z  sukcesami działają pod 
szyldem Bracia. 
Obecnie zespół Cugowscy 
jest w  trakcie trasy koncer-
towej „Zaklęty krąg”, pro-
mującej płytę. W Ergo Are-
nie z koncertem „Atmasfera 
Cugowscy” wystąpią na-
tomiast 24 lutego (godz. 
19.00).

(GR)

Jak mówi Anna Konopacka 
z  sopockiego magistratu jest 
to kolejny efekt charytatywnej 
akcji „Solidarni z  Potrzebują-
cymi” – zbiórki na wózki inwa-
lidzkie dla polskich i syryjskich 
dzieci.
– Ten wózek mąż dostał od 
przyjaciół koszykarzy. Te-
raz niech przejdzie do kolej-
nych potrzebujących. Decyzję 
o przekazaniu sprzętów podję-
łam od razu, kiedy to podczas 
gali z okazji 25-lecia Konkursu 
na Najładniejszą Posesję w So-
pocie usłyszałam o  zbiórce. 
Cieszę się, że jest cel, że jest 
miejsce, gdzie ten sprzęt może 
trafić i pomagać. Te dzieci na-
prawdę potrzebują dużo serca – 
mówi Krystyna Kowalczyk.
Anna Konopacka przypomi-
na, że akcja „Solidarni z  Po-
trzebującymi” jest wspólnym 

przedsięwzięciem Sopotu 
i  Fundacji Rozwoju Edukacji 
Trefl. 
– Została zainicjowana po wi-
zycie przedstawicieli Sopo-
tu w  tureckich ośrodkach dla 
uchodźców syryjskich. Ce-
lem serii zbiórek jest wsparcie 
skrzywdzonych wojną syryj-
skich dzieci, a  także niepeł-
nosprawnych na Pomorzu. 
Zebrane pieniądze pomogą 
w  zakupie lekkich, funkcjo-
nalnych, sportowych wózków 
inwalidzkich – dodaje Anna 
Konopacka.
To już drugi wózek inwalidzki, 
który darczyńcy przekazali do 
Urzędu Miasta Sopotu. Pierw-
szy przyjechał z Olsztyna.
– Jeszcze przed Bożym Na-
rodzeniem sprzęt trafi do po-
trzebujących dzieci z  ośrod-
ków dla syryjskich uchodźców 

w  okolicach miast Kilis i  Ga-
zientep w  Turcji – informuje 
Jacek Karnowski. 
To nie koniec akcji. Jeszcze 
w  tym roku podczas meczów 

koszykarzy Trefla prowadzone 
będą kwesty. Okazja do pomo-
cy nadarzy się jeszcze cztero-
krotnie: 11 listopada podczas 
meczu z Turowem Zgorzelec, 9 
grudnia w czasie meczu z TBV 
Start Lublin, 13 grudnia z Le-
gią Warszawa oraz 23 grudnia 
z GTK Gliwice. 
Datki można również wpła-
cać na konto: Fundacja Roz-
woju Edukacji Trefl – 89 
1050 1764 1000 0023 0110 
0547, z  dopiskiem „Solidarni 
z Potrzebującymi”.

(GR)

  wózek inwalidzki prezydentowi Jackowi karnowskiemu 
przekazała krystyna kowalczyk
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  w falowcu przy ulicy Jagiellońskiej 10 wymieniono stolarkę okienną w klatkach f oraz i

  kończone są prace przy odnowieniu elewacji przy piastowskiej 106

tylko kilka tygodni zostało nam do końca 2017, więc możemy już zacząć podsumowywać prace, które w ramach funduszu 
remontowego zrealizowane zostały na terenie powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”.

PORA NA PODSUMOWANIE PRAC REMONTOWYCH

Większość prac już wykonano
Większość zaplanowanych na 
rok 2017 prac remontowych 
w  Administracji Osiedla nr 
1 zostało wykonane lub jest 
w  trakcie realizacji .Nie uda 
się wykonać zadaszeń i remon-
tu wejść do klatek schodowych 
w falowcu ul .Rzeczpospolitej1  
Do przetargu na wykonanie 
tych prac nie zgłosił się żaden 
wykonawca.. Mam nadzieję, 
że sytuacja poprawi się w przy-
szłym roku – mówi nam Łucja 
Seredzińska, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”.
Wykonano między innymi 
następujące prace remonto-
we: docieplono pas nadrynno-
wy 10 kondygnacji i  zadasze-
nie balkonów budynku przy 
ul. Rzeczypospolitej 7 dzięki 
temu balkony będą ochronio-
ne przed deszczem i  śniegiem, 
ale też będą mniejsze ubytki 
ciepła w  mieszkaniach na naj-
wyższych piętrach, w  czterech 
budynkach na tzw. Małym 
Przymorzu wykonano oszkle-
nia wejść na balkony rodzinne, 

co przynieść ma oszczędności 
w zużyciu energii cieplnej, ma-
lowane były także klatki scho-
dowe, wymieniana była insta-
lacja wodociągowa w  jednym 
z niskich budynków, instalacja 
gazowa w  budynku przy Bora 
Komorowskiego i w dwóch bu-
dynkach tzw. WLZ.
– Na terenie naszego osiedla 
sporo mamy jeszcze chodni-
ków, które należy wyremonto-
wać. W  tym roku zmoderni-
zowano kilka pieszych ciągów 
oraz udało się nam wygospoda-
rować 55 miejsc postojowych. 
Szukamy miejsc, w  których 
będzie można wykonać kolejne 
parkingi. Dzięki tym zabiegom 
sytuacja z parkowaniem się po-
prawia ale też przybywa coraz 
więcej samochodów – przyzna-
je Łucja Seredzińska. 

Prace remontowe zaplanowane 
na ten rok na terenie Admini-
stracji Osiedla nr 3 dobiegają 
końca. 
– Zdecydowanie do najważ-
niejszych zadań należała 

wymiana instalacji wodociągo-
wej. W tym roku prace te były 
wykonywane w  budynku przy 
ulicy Jagiellońskiej 10 B i  C, 
Jagiellońskiej 32 i  Chłopskiej 
24. Właśnie te prace okazały 
się jednymi z  najkosztowniej-
szych – mówi nam Mirosław 
Emir Muchla, zastępca kie-
rownika ds. technicznych Ad-
ministracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”. 
Z  kolei w  falowcu przy ulicy 
Jagiellońskiej 10 wymieniono 
stolarkę okienną w  klatkach F 
oraz I, a  oprócz tego malowa-
no elewację od strony balkonów 
(w klatkach G i H). Wyremon-
towano także dach budynków 
przy ul. Chłopskiej 20 i Jagiel-
lońskiej 38.
– We wszystkich 11 budyn-
kach na Małym Przymorzu 
oraz przy Jagiellońskiej 40, 42 
i  44 wymieniliśmy wodomie-
rze, które traciły legalizację. 
Zamontowane zostały nowe, 
z odczytem radiowym – dodaje 
Mirosław Emir Muchla.
Cały plan remontowy jest 

prawie zrealizowany, część 
prac jest wykańczana  na tere-
nie Administracji Osiedla nr 4. 
Wykonawców na prace remon-
towe wyłoniono na początku 
roku.. 
– W  tym roku skończymy 
wymianę instalacji wodocią-
gowej we wszystkich niskich 
budynkach. Z kolei w  falowcu 
przy ulicy Obrońców Wybrze-
ża prace te musimy wykonać 
w  czterech ostatnich klatkach. 
Również w niskich budynkach 
na klatkach schodowych wy-
mieniamy instalację elektrycz-
ną, a  we wszystkich boksach 
piwnicznych montujemy punk-
ty świetlne. Dzięki temu unik-
niemy amatorskich podłączeń. 
Z kolei w piwnicach montuje-
my czujki ruchu, co przyniesie 
oszczędności w zużyciu energii 
elektrycznej – tłumaczy nam 
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”.
W  prześwitach falowca zain-
stalowano oświetlenie, a  na 
jego dachu wymieniono ba-
lustradę, dzięki czemu bar-
dziej bezpieczne mogą czuć się 
ekipy remontowe, natomiast 
byłe pomieszczenia zsypowe 
na parterze  zaadoptowano na 
rowerownie.
Wykonaliśmy między innymi 
w  czterech niskich budynkach 
wymieniono okna na klatkach 
schodowych. Wyremontowa-
no teren między budynkiem 
przy ulicy Kołobrzeskiej 47 
a  Chłopską 10, oraz chod-
nik między Dąbrowszczaków 
30 a  Obrońców Wybrzeża 10. 
Kontynuowano  także remon-
ty wejść do klatek schodowych 
w  falowcu – dodaje Andrzej 
Narkiewicz.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 2 nie udało się wykonać 

prac drogowych związanych 
z  wykonaniem dojazdów 
i  miejsc postojowych na Ma-
łym Przymorzu (Piastowska 
68, 72, 76).
– W  sierpniu otrzymaliśmy 
pozwolenie na budowę i  do-
piero wtedy mogliśmy ogłosić 
przetarg, który miał wyłonić 
wykonawcę zadania. Nie zgło-
siła się niestety żadna firma. 
W związku z tym prace przeło-
żyliśmy na przyszły rok, a prze-
targ ogłosimy na początku roku 
2018. by prace rozpocząć już 
na wiosnę – wyjaśnia Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik 
Administracji Osiedla nr 2 
PSM „Przymorze”. 
Zamiast tych prac  postano-
wiono wymienić instalację wo-
dociągową w budynku przy uli-
cy Dąbrowszczaków 8. Prace te 
powinny być wykonane do 15 
grudnia. 
– Kończone są  prace nad odno-
wieniem elewacji przy Piastow-
skiej 106 – od strony zachod-
niej. Na przełomie listopada 

i  grudnia zakończą się prace 
przy wymianie instalacji wodo-
ciągowej w budynku przy ulicy 
Dąbrowszczaków 2. To wła-
śnie roboty związane z wymia-
ną instalacji wodociągowej były 
głównym punktem naszego 
planu remontowego na ten rok. 
Prace te wykonano już w  bu-
dynkach przy ulicach: Chłop-
skiej 34 A  i  D, Chłopskiej 42 
oraz Dąbrowszczaków 4 – do-
daje Włodzimierz Byczkowski.
Wymieniono także pokrycie 
dachu budynków przy ul. Pia-
stowskiej 66 i  68. W  ramach 
remontów wymieniono kana-
lizację deszczową między Pia-
stowską 104 a Piastowską 96.
Na terenie wszystkich admini-
stracji wykonano jeszcze szereg 
mniejszych remontów, których 
nie sposób wymienić, ale któ-
re z  całą pewnością zauważy-
li mieszkańcy Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.

Krzysztof Lubański

doM kULtUrY psM „prZYMorZE” 
ZaprasZa:

11 listopada (sobota), wieczorek taneczny,  
godz.16.00 - 20.00   

 12 listopada (niedziela) – koncert Teatru 
Otwartego z okazji Dnia Niepodległości 

„Polonez Kościuszki”, godz. 17.00                                                                                                                                            
16 listopada (czwartek) – „Spotkania z Historią” 

godz.17.30, prelekcja „Polskie państwo podziemne” 
(wstęp wolny)

19 listopada (niedziela), Teatr Kuźnia Bracka spektakl 
„Zawołać po imieniu”, godz.17.00, wstęp wolny 
26 listopada (niedziela), wieczorek taneczny  

w godz.16.00 - 20.00
Dom Kultury PSM „Przymorze” 
ul. Śląska 66b       tel.58 553 40 21                     Zap

raszamy
!

  wyremontowano teren od budynku przy kołobrzeskiej 47 w kierunku chłopską 10.
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ruszyła Vi już edycja świątecznej akcji „każdy może pomóc” na rzecz gdańskich dzieci, objętych wsparciem 
pomocy społecznej. 

tego nie spodziewał się chyba nikt. wyniki głosowania w budżecie obywatelskim 2018 okazały się błędne. 
system nie zliczył bowiem wszystkich oddanych głosów. w tym tygodniu doszło do spotkania władz miasta 
z wnioskodawcami projektów, podczas którego zapadła decyzja o „dogłosowaniu”.

KAŻDY MOŻE POMÓC 

TO WINA SYSTEMU, A NIE URZĘDNIKÓW

spełnij marzenia maluchów

Błędy przy liczeniu głosów w Bo

– To przedsięwzięcie, dzię-
ki któremu już po raz szósty 
mieszkańcy Gdańska mają 
możliwość spełnić marzenia 
dzieci m.in. z  rodzin uboż-
szych, mniej zaradnych opie-
kuńczo, z problemem przemo-
cy oraz zastępczych. Projekt 
polega na losowaniu i pobraniu 
przez darczyńców listów, przy-
gotowanych m.in. na podstawie 
rozmowy pracownika socjal-
nego z  dzieckiem. Następnie, 
w oparciu o dane w nich zawar-
te, przygotowaniu prezentu dla 
anonimowego malucha – mówi 
nam Sylwia Ressel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
List zawiera m.in. imię dziec-
ka, jego wiek, płeć, wiadomość 
o rodzinie i pasjach (całość opa-
trzona jest kodem). Darczyńca 
przygotowuje upominek we-
dług uznania, kierując się wy-
łącznie informacjami z listu. 
– Nikt nie pozna nazwiska 
dziecka, maluch zaś – ofia-
rodawcy. W  tej edycji akcji 

Cała sprawa nie wyszłaby 
na jaw, gdyby nie społeczni-
cy, którzy zgłosili do Budżetu 
Obywatelskiego projekt, który 
według nich otrzymał zdecy-
dowanie za mało głosów i tym 
samym nie został przyjęty do 
realizacji. Padły nawet zarzuty, 
że urzędnicy gdańskiego magi-
stratu manipulowali wynikami. 
Prawda okazała się inna.
„Informujemy, że podczas 
głosowania, które odbyło się 
w dniach 18 września – 2 paź-
dziernika 2017 na platformie 
rejestrującej głosy w  budżecie 
obywatelskim wystąpił błąd, 
w  wyniku którego system nie 
rejestrował wszystkich punk-
tów oddanych w  trakcie gło-
sowania. System zarejestrował 
wszystkie karty do głosowania, 
ale występują karty z niepełną 
liczbą głosów/punktów.
Zaistniała sytuacja wynikała 
z  błędu konfiguracji oprogra-
mowania przez jego wyko-
nawcę firmę Implyweb Ewa 

pracownicy socjalni przygoto-
wali 800 listów – dodaje Sylwia 
Ressel.
Zainteresowani wsparciem 
akcji mogą skontaktować się 
z  pracownikami MOPR tele-
fonicznie (797 909 120), za po-
mocą maila kmp@mopr.gda.pl 
lub osobiście (ul. Dyrekcyjna 5, 
pok. 111). Listy można pobrać 
do 10 grudnia. Przygotowane 
upominki dla dzieci należy do-
starczyć od 11 do 15 grudnia, 
do siedziby Międzynarodo-
wych Targów Gdańskich przy 
ul. Żaglowej 11 w Gdańsku.
– Podopieczni Ośrodka otrzy-
mają podarunki od mieszkań-
ców podczas grudniowej im-
prezy świątecznej, w  Między-
narodowych Targach Gdań-
skich, na którą zaprasza miasto 
Gdańsk. Podczas tego finału 
akcji nie zabraknie fantastycz-
nej, baśniowej zabawy i  arty-
stycznych występów – zapo-
wiada rzecznik MOPR. 
Dodajmy, że podczas poprzed-
nich pięciu edycji „Każdy może 

Pawłowska. Zapewniam, że 
nie doszło do żadnej manipu-
lacji oraz fałszerstwa głosów 
ze strony urzędu nad wyni-
kami głosowania w  Budżecie 
Obywatelskim Gdańska 2018. 
Jest to tylko i wyłącznie błęd-
na rejestracja głosów, która wy-
niknęła z  błędu mechanizmu 
zliczającego głosy” – czytamy 
w  oświadczeniu firmy Impy-
web z Olsztyna.
Błąd występował w  momen-
cie, kiedy mieszkaniec przyznał 
w  trakcie głosowania tę samą 
liczbę punktów dla dwóch lub 
więcej projektów. W  takiej 
sytuacji system przypisywał 
punkty tylko dla jednego z wy-
branych projektów. Oznacza to, 
że w  momencie, kiedy miesz-
kaniec przyznał np. 1 punkt na 
projekt ogólnomiejski i następ-
nie projektom dzielnicowym 
przyznał odpowiednio 1 punkt 
i 4 punkty to system „wycinał” 
wtedy automatycznie jeden 
punkt albo oddany na projekt 

pomóc” udało się obdarować 
łącznie ponad półtora tysiąca 
gdańskich dzieci. Projekt zo-
stał doceniony przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecz-
nej w 2013 roku: jego autorka, 
Magdalena Theus z  gdańskie-
go MOPR zajęła drugie miej-
sce w  ogólnopolskim konkur-
sie „Pracownik Socjalny Roku 
2013”. Otrzymała też wyróż-
nienie MPiPS za wybitne, no-
watorskie rozwiązania w  za-
kresie pomocy społecznej.
– Serdecznie zachęcam Czytel-
ników „Panoramy” do wsparcia 
akcji na rzecz fantastycznych, 
potrzebujących dzieci. W  ak-
cję, m.in. poprzez przygoto-
wanie upominków dla malu-
chów, włączyli się już pracow-
nicy i ich rodziny z Gdańskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, Straży Miejskiej i Po-
licji – mówi Sylwia Ressel.

(GR)

dzielnicowy albo na ogólno-
miejski. Błąd występował od 
początku głosowania i dotyczy 
tylko głosów oddanych drogą 
elektroniczną. Wszystkie głosy 
oddane w  punktach stacjonar-
nych są poprawne. Liczba kart 
do głosowania zgadza się na 
100 proc. i z całą pewnością są 
to dane wszystkich osób, któ-
re głosowały w  budżecie oby-
watelskim (imiona, nazwiska, 

  w losowaniu listów uczestniczył również paweł adamowicz, prezydent Gdańska

ZBIÓRKA STROjÓW KARNAWAłOWYCH 
Jeśli jesteś w posiadaniu zbędnego, dziecięcego stroju karnawałowego Myszki Miki, Kaczora Do-
nalda, księżniczki albo innych, skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdań-
sku. Przebrania przydadzą się dla dzieci, podczas grudniowej imprezy w MTG. Zbiórka strojów 
potrwa do końca listopada. Organizuje ją Referat Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR, przy 
ul Dyrekcyjnej 5, tel. 58 691 94 25 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15). 

numery PESEL, numery tele-
fonów, z  których weryfikowali 
głosy).
– Wszystkim nam zależy 
jednakowo na tym, by gło-
sy mieszkańców w  Budżecie 
Obywatelskim były rzetelnie 
odzwierciedlane w  wynikach. 
Bo to na ich podstawie po-
dejmowane są dalsze działa-
nia i  decyzje. Dziękujemy za 
głos organizacji społecznej, 

prosząc też by jej liderzy nie 
definiowali działań urzędu lub 
pojedynczych osób jako anta-
gonistycznych wobec nich lub 
prowadzonych w  złej wierze. 
Tak nie jest. Zależy nam na jak 
najlepszej współpracy i do niej 
dążymy. Nie zawsze zręcznie, 
ale zawsze z dobrą wolą – mówi 
Magdalena Skorupka-Kacz-
marek, rzecznik prasowy pre-
zydenta Gdańska. – Co dalej? 
Możliwości, jakie widzimy na 
dziś są dwie: powtórzyć całe 
głosowanie albo przeprowadzić 
„dogłosowanie”, czyli pozwo-
lenie na dokończenie procesu 
głosowania osobom, których 
głosów system nie zliczył w ca-
łości, a tylko w części. O tym, 
które rozwiązanie zostanie 
przyjęte, okaże się po konsul-
tacjach z  udziałem wniosko-
dawców. Te chcielibyśmy prze-
prowadzić w  drugim tygodniu 
listopada. 
Konsultacje odbyły się w  mi-
niony poniedziałek. Podczas 

spotkania prezydent Paweł 
Adamowicz powiedział, że na 
przełomie listopada i  grudnia 
i  odbędzie się „dogłosowanie”. 
Potrwa to dwa tygodnie.
- Ponad jedenaście tysięcy osób 
głosujących na budżet obywa-
telski, których głosy zostały źle 
policzone, będzie proszonych 
o powtórne zajęcie stanowiska. 
Ich głosy zostaną doliczone 
do głosów trzydziestu trzech 
tysięcy osób, które już oddały 
głosy. Po dodaniu powstanie 
ostateczna lista zwycięzców 
w  dzielnicach i  na szczeblu 
ogólnomiejskim – oznajmił 
Paweł Adamowicz, którym 
poinformował zebranych, że 
z budżetu miasta zostaną prze-
znaczone dodatkowo 2 miliony 
złotych do ogólnej puli na re-
alizację projektów, która wzro-
śnie do 16 mln. 
Dodatkowe pieniądze mają być 
swego rodzaju rekompensatą za 
powstałe zamieszanie.

(KL)
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MARNOTRAWSTWO W „AGATA MEBLE”?

Meble wylądowały na śmietniku
w naszym kraju nie brakuje osób, które potrzebują pomocy w każdej postaci, 
dlatego tak bardzo razi każde zauważone marnotrawstwo. niedawno 
zadzwoniła do nas czytelniczka, która poinformowała nas, że w salonie mebli 
„agata” przy ulicy przywidzkiej wyrzucane i niszczone są meble.

– Serce aż się kraje, kiedy widzi 
się takie sceny. Dobre meble są 
cięte i  wyrzucane na śmietnik. 
W naszym mieście jest przecież 
wiele rodzin, które z pocałowa-
niem ręki wzięłyby takie me-
ble. Można było dać je komuś 
potrzebującemu, a  nie wyrzu-
cać na śmietnik – mówi nam 
Czytelniczka.
Tego samego dnia na miejscu 
pojawił się nasz fotograf, który 
zauważył wyrzucone meble na 
zapleczu budynku sklepu. O ko-
mentarz do sprawy poprosiliśmy 
biuro prasowe „Agata Meble”.
– Meble, które prawdopodobnie 
widziała Państwa Czytelniczka, 
zostały zutylizowane ze względu 
na zły stan techniczny. Były to 
meble tapicerowane, bardzo zu-
żyte i wyeksploatowane, pocho-
dzące z zakończonych procesów 
reklamacyjnych. Posiadały licz-
ne zabrudzenia i  ich konstruk-
cja była naruszona. Jako firma 
uważamy, że osoby potrzebujące 
zasługują na wsparcie w postaci 
produktów, które są w pełni war-
tościowe i  będą im z  powodze-
niem służyć. Nie wyobrażamy 
sobie podarowania mebli, które 
nie nadają się do użytku – wy-
jaśnia nam Magdalena Mikołaj-
czak, rzecznik prasowy „Agata 
Meble”.
Trudno powiedzieć, czy me-
ble nadawały się jeszcze do 
użytku, czy też należało je już 
zutylizować. 

  pocięte meble trafiały do śmietnika
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– Salony „Agata” angażują się 
w działalność dobroczynną. Od 
2 lat współpracujemy z Fundacją 
„Mam marzenie”, której prze-
kazujemy na rzecz podopiecz-
nych meble i akcesoria do kom-
pletnego urządzenia pokoików 
dla chorych dzieci. Ponadto 

wspieramy osoby potrzebujące, 
poszkodowane w  sytuacjach lo-
sowych, jak chociażby ofiary po-
żaru w kamienicy w Katowicach, 
w  którym zginął dziennikarz 
Dariusz Kmiecik z  rodziną – 
mówi Magdalena Mikołajczak.
Nasza redakcja zaproponowała 

pomoc Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Rodzinie w  Gdańsku, 
który właśnie zbiera meble dla 
potrzebujących (piszemy o  tym 
na stronie 3). Nie spotkało się to 
jednak z pozytywną reakcją pani 
rzecznik.

(lubek)

WYSTĄPI GALICIA fOLK BAND

trio sopot na przymorzu
W klubie „ Bolek i Lolek” na 
gdańskim Przymorzu miło-
śnicy dobrej muzyki niemal 
każdego miesiąca znajdą coś 
dla siebie. 
W  miniony wtorek chętni 
mogli wysłuchać koncertu 
„Muzyka różnych stron świa-
ta” w  wykonaniu Trio Sopot 
w  składzie: Małgorzata Sko-
rupa (skrzypce), Anna Sa-
wicka (wiolonczela), Elżbieta 
Rosińska (akordeon). 
– Elżbieta Rosińska od kil-
ku miesięcy chciała wystąpić 
w naszym klubie. Wreszcie jej 
marzenie się ziściło – mówi 

nam Piotr Szczepański, kie-
rownik klubu „Bolek i Lolek”.
Do 10 listopada prowadzone 
są natomiast zapisy na kurs 
komputerowy. W  zajęciach 
mogą wziąć udział wszyscy 
chętni mieszkańcy miasta. 
Z  kolei 17 listopada o  godz. 
18.00 w  klubie przy Koło-
brzeskiej wystąpi zespół Ga-
licia Folk Band, natomiast 
21 listopada (godz. 17.00) 
wszystkich miłośników gier 
zapraszamy na turniej gier 
planszowych. 

(GR)

 we wtorek w przymorskim klubie wystąpił trio sopot

ZAINAUGUROWANO ROK KULTURALNY

Wybrano najładniejszy balkon i ogródek
Wielkie święto kultury od-
było się w klubie „Maciuś I”, 
gdzie miała miejsce Inau-
guracja Roku Kulturalnego. 
Była to też okazja do wrę-
czenia nagród wyróżnionym 
w  konkursie na najładniejszy 
balkon i  ogródek na tere-
nie Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
– W  tym roku jury miało 
ciężki orzech do zgryzienia, 
ponieważ balkony i  ogródki 
były przepiękne. Po długich 
obradach udało się w  koń-
cu wybrać te najładniejsze – 
mówi Urszula Lisowska, kie-
rownik „Maciusia I”.
Wśród właścicieli balkonów 
zwyciężyła Ewa Witek-Kra-
kowiecka, zaś w  kategorii 
„ogródek przy bloku” 1. miej-
sce zajęli Krystyna Piotrow-
ska i  Kazimierz Zakrzewski. 
W  trakcie imprezy zapre-
zentowali swój program uta-
lentowani pianiści, wokaliści 
oraz tancerze z zespołu „Mini 
Mix” – laureaci międzynaro-
dowych, ogólnopolskich kon-
kursów piosenki i tańca. 
– Nie zabrakło podziękowań 
i  gratulacji za działalność 
klubu. Korzystając z  okazji 
wszystkim serdecznie dzięku-
jemy za przybycie i możliwość 
przeżywania tej uroczystości 

w  tak wspaniałym gronie – 
dziękuje Urszula Lisowska. 
W  październiku w  Turnieju 
Tenisa Stołowego rywalizowali 
dorośli. Pierwsze miejsce zajął 
Sebastian Dąbrowski, a kolejne 
dwa przypadły w udziale Woj-
ciechowi Zajdzińskiemu i  Ar-
kadiuszowi Kalinowskiemu.
17 listopada o  godz. 9.45 od-
będzie się zabawa andrzejko-
wa dla dzieci, a na godz. 18.00 
zaplanowano Turniej Tenisa 
Stołowego.
– 21 listopada o godz. 15.30 za-
praszamy na zajęcia kreatywne 
dla wszystkich pokoleń, na-
tomiast 23 listopada o  godz. 
16.00 odbędzie się po raz 20. 
Konkurs Piosenki Retro o Zło-
ty Mikrofon dla seniorów – za-
prasza Urszula Lisowska. 
Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie swojej kandyda-
tury do 16 listopada – osobi-
ście w  klubie „Maciuś I” przy 
ul. Opolskiej 2, telefonicznie 
(tel. 58 556 41 51) lub mailowo 
(klub.macius1@go2.pl). Celem 
konkursu jest popularyzacja ro-
dzimej twórczości piosenkar-
skiej, repertuaru lat 20. i  30., 
okresu wojennego i  lat powo-
jennych oraz rozśpiewanie kół 
seniora i  seniorów niezrzeszo-
nych w jakimkolwiek klubie. 
– Jeszcze 24 listopada o  godz. 

9.30 zapraszamy dzieci na 
spektakl teatralny „Kotek i ko-
gutek” w  wykonaniu akto-
rów teatru „Dueet” z  Krako-
wa oraz 25 listopada o  godz. 
12.00 na Planszówkarium, 

  zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu piosenki retro

POMORZE

tydzień 
przedsiębi-
orczości 
Bezpłatne seminaria, warsz-
taty, konferencje, szkole-
nia, lekcje dla stawiających 
pierwsze kroki w  biznesie, 
uczniów, studentów oraz 
przedsiębiorców odbędą się 
od 13 do 19 listopada, w ra-
mach Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. W  te-
goroczną edycję włączy-
ło się ponad 60 partnerów 
z Pomorza z propozycją 150 
wydarzeń.
Jak co roku zapraszamy na 
bezpłatne szkolenia, warsz-
taty, debaty i konkursy w te-
matach szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości, np. z za-
kresu marketingu w  inter-
necie, rozpoczynania dzia-
łalności gospodarczej przy 
możliwości wykorzystania 
środków unijnych, zagad-
nień prawnych czy podatko-
wych prowadzenia biznesu. 
Informacje o  wydarzeniach 
oraz formularze zgłoszenio-
we dostępne są na stronach 
www.tydzienprzedsiebior-
czosci.pl i www.arp.gda.pl.

(GR)

fESTIWAL NARRACjE 

poza 
sezonem
Jakie Brzeźno poza sezonem 
pokażą artyści i artystki tego-
rocznych NARRACJI? Trasa 
festiwalu wiedzie przez Park 
Brzeźnieński z  jego charak-
terystycznymi elementami: 
bunkrami, kolumnadą i altaną, 
wzdłuż plaży, ale także wśród 
podwórek między domkami 
rybackimi i blokami. 
Wędrówka po artystycznych 
instalacjach i  interwencjach 
zakończy się w  legendarnym 
niegdyś Night Clubie Ballady-
na, który jest reaktywowany na 
czas trwania festiwalu.
17 i 18 listopada Instytut Kul-
tury Miejskiej oraz Gdańska 
Galeria Miejska zapraszają 
na dziewiątą edycję Festiwa-
lu NARRACJE. Program 
wydarzenia, mapa trasy i opi-
sy prac znajdują się na stronie 
www.narracje.eu.

(AN)

organizowane przez Gdań-
ski Klub Fantastyki i  Urząd 
Miejski w Gdańsku – zachęca 
Urszula Lisowska. 

(GR)
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sopot świętuje 
Podobnie jak w  poprzednich 
latach, rowerzyści wyposażeni 
w biało-czerwone elementy gar-
deroby, przyłączą się do widowi-
skowego przejazdu zabytkowych, 
również strażackich aut. Jak w la-
tach poprzednich, tak i  w  tym 
roku wiele atrakcji czekać będzie 
na mieszkańców w okolicy Placu 
Przyjaciół Sopotu: wspólne śpie-
wanie patriotycznych pieśni oraz 
wysyłanie do nieba życzeń dla 
Polski. 
Zbiórkę uczestników chętnych 
na sopocką, rowerową paradę 
niepodległości zaplanowano 11 
listopada o  godz. 13.15 w  oko-
licy parkingu Opery Leśnej, za 
budynkiem Straży Pożarnej. 
O  13.30 peleton przyłączy się 
do przejazdu pojazdów zabyt-
kowych organizowanego przez 
Straż Pożarną i  wraz z  nimi 
stworzy kolorową, patriotyczną 
kolumnę. 
O  godz. 16.00 zapraszamy do 
udziału w  akcji „Światełka dla 
Polski”. Jest to akcja społeczna, 
podczas której całe rodziny wy-
syłają do nieba białe i  czerwone 
lampiony, do których przyczepią 
życzenia dla Polski. Jej celem jest 
budowanie społeczeństwa oby-
watelskiego i wzmacnianie tożsa-
mości narodowej u dzieci.
O godz. 18.00 w kościele garni-
zonowym pw. Św. Jerzego odpra-
wiona zostanie uroczysta msza 
święta w intencji ojczyzny. (AD)

KOLEjNA NAGRODA DLA NASZEGO REŻYSERA

fORTY BĘDĄ ROZBUDOWANE

Czas radia Gdańsk zatrzymany w kadrze

planetarium w Centrum Hewelianum 

ostatni film, który wyszedł spod reżyserskich skrzydeł wiesława h. kwapisza „wiatru tchnienie 
o chopinie”, zdobył pierwszą nagrodę na Xii festiwalu polonijnym „losy polaków 2017”.

do planetarium nie trzeba będzie już jeździć do torunia. Gwiazdy będzie można 
oglądać w Gdańsku. w centrum hewelianum powstanie bowiem planetarium, 
a jego budowa rozpocznie się w przyszłym roku.

Pierwsza nagroda jest na pew-
no sukcesem, szczególnie, że 
do filmowego konkursu zgło-
szono około 80 projekcji z  ca-
łego świata. Zdjęcia do nagro-
dzonej ekranizacji realizowano 
w miejscach, gdzie Chopin od-
cisnął swoją stopę, a więc także 
w Gdańsku – Parku Oliwskim, 
gdzie również przez bardzo 
krótki okres czasu przebywał 
nasz wybitny kompozytor. Co 
ciekawe, w  „Wiatru tchnieniu 
o Chopinie” wystąpiła gościnnie 
Beata Ścibakówna. Dodajmy, 
że wszystkie nagrodzone filmy 
będą promowane w Kanadzie. 
– Filmów nie robi się dla na-
gród, ale o  ciekawych histo-
riach, miejscach, ludziach czy 
wydarzeniach. Kolejnym na-
szym filmem jest „Historia pi-
sana mikrofonem”, którego pro-
mocja odbędzie się już 14 listo-
pada w Nadbałtyckim Centrum 
Kultury przy ulicy Korzennej. 
Film jest próbą opowiedzenia 
bardzo ciekawej i długiej histo-
rii Radia Gdańsk – mówi nam 
Wiesław H. Kwapisz, który sam 
od młodzieńczych lat fascyno-
wał się radiem.
Nie wszyscy zapewne wiedzą, 

że gdański oddział Polskiego 
Radia jest najstarszą regional-
ną rozgłośnią. Swoje nadawa-
nie Radio Gdańsk rozpoczęło 
29 czerwca 1945 roku z  Góry 
Gradowej.
– Kiedy rozpocząłem pracę nad 
filmem nie spodziewałem się, 
że spotkam się z taką otwarto-
ścią osób związanych z naszym 
gdańskim radiem. Idea pro-
dukcji spodobała się również 
ówczesnemu dyrektorowi radia 
Lechowi Parellowi, który dał 
zielone światło na przygoto-
wanie materiału. Przy pomocy 
kolegów z rozgłośni zaczęliśmy 
bardzo żmudną pracę researchu, 
której wyniki okazały się bar-
dzo interesujące. Dzięki Mar-
kowi Iwanowskiemu dotarliśmy 
chociażby do nigdzie nie publi-
kowanych fotografii, wykona-
nych w pierwszych dniach pracy 
rozgłośni na Gradowej Górze – 
podkreśla reżyser.
Twórcy filmu dotarli chociaż-
by do pierwszego spikera Radia 
Gdańsk – Olgierda Pawłow-
skiego, który właśnie z  Góry 
Gradowej zapowiadał kolejne 
audycje, czy do Jerzego Geber-
ta, fascynata sportu, legendy 

gdańskiego dziennikarstwa, 
który przez wiele lat był re-
daktorem naczelnym Radia 
Gdańsk.
– Moja rola reżysera była zni-
koma. Główni bohaterowie fil-
mu – legendy Radia Gdańsk 
– w  taki sposób opowiadali 
o  historii rozgłośni, że moja 
osoba była tu zupełnie zbędna. 
To jest właśnie ta dobra szko-
ła dziennikarska. Materiału 

zebraliśmy bardzo dużo, ale 
film nie jest z  gumy. Historii 
gdańskiej rozgłośni nie sposób 
pokazać w  45-minutowym do-
kumencie, bo właśnie tyle musi 
trwać film, aby mogła go poka-
zać telewizja. Musieliśmy wy-
brać najciekawsze elementy, ale 
przygotowaliśmy 1,5-godzinny 
materiał, który można podzie-
lić na dwa odcinki – dodaje  
Wiesław H. Kwapisz.

Nie wiadomo dokładnie kiedy 
„Historię pisaną mikrofonem” 
będzie można oglądać w  tele-
wizji. Najpierw dokument obej-
rzymy na premierze w Nadbał-
tyckim Centrum Kultury, a po-
tem zapewne w innych pomor-
skich instytucjach kulturalnych. 

Krzysztof Lubański
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– Z  wielką radością informuje-
my o pozytywnym dla Gdańska 
zakończeniu procedury konkur-
sowej i  otrzymaniu dofinanso-
wania na projekt „Rozbudowa 
i  przebudowa Kaponiery Połu-
dniowej na potrzeby kultural-
no-wystawiennicze wraz z  salą 
sferyczną, a  także rekonstruk-
cją odcinka muru Carnot'a, na 
terenie Centrum Hewelianum 
w Gdańsku” – informuje Alicja 
Bittner z  Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
Już teraz spodziewać się należy 
wielkich tłumów w  gdańskim 
planetarium. Aleksandra Dul-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Gdańska, ds. polityki gospodar-
czej podkreśla, że miasto kon-
sekwentnie dąży do rozbudowy 
systemu fortów Centrum Hewe-
lianum oraz unowocześniania 
znajdujących się tam obiektów. 
– Jednocześnie dążymy do tego, 
żeby połączyć istniejące histo-
ryczne budynki, miejsca wysta-
wowe i sale edukacyjne w spójny 
kompleks – dodaje Aleksandra 
Dulkiewicz. 
W  ramach inwestycji zosta-
nie zbudowany nowy obiekt 

podziemny pomiędzy Kapo-
nierą Południową a  Galerią 
Strzelecką. 
– Głównym elementem bu-
dynku będzie sferyczna sala 
przeznaczona m.in. na projek-
cje multimedialne. W  nowym 
obiekcie znajdą się także sale 
wielofunkcyjne i  przestrzenie 
wystawiennicze. Ze względu 
na historyczny charakter te-
renu, bryła budynku zostanie 
wkomponowana w  istnieją-
cy nasyp ziemny i  ukryta pod 
warstwą nawierzchni trawiastej 

odtworzonej w  formie dachu 
zielonego. Frontowa ściana 
biegnąca wzdłuż Suchej Fosy 
będzie jednocześnie rekonstru-
owanym odcinkiem historycz-
nego muru Carnot’a. 
Budynek zostanie połączony 
ze współczesną przybudów-
ką do Kaponiery Południowej, 
tworząc wspólny hol wejściowy 
do obu obiektów. Odtworzo-
na zostanie również historycz-
na „droga straży” na odcinku 
od Kaponiery Południowej do 
Galerii Strzeleckiej. W ramach 

projektu przewiduje się wyko-
nanie nowych instalacji i  włą-
czenie ich w  istniejącą infra-
strukturę techniczną Centrum 
Hewelianum – dodaje Alicja 
Bittner.
Inwestycja kosztować może nie-
mało, bo blisko 22 mln zł, ale 15 
mln zł pochodzi z unijnego do-
finansowania. Jej realizacja roz-
pocznie się w połowie 2018 roku 
i zakończy się dwa lata później.

(GR) 
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BISKUPIA GÓRKA

Nowy wiadukt 
Spółka Budimex zajmie się 
budową wiaduktu na Bisku-
piej Górce w  ciągu Traktu 
Św. Wojciecha. Inwestycja 
kosztować ma 143,6 mln zł. 
Wybór firmy, która realizo-
wać będzie inwestycję odby-
wa się w  drodze przetargu, 
który ma formę ograniczo-
ną, co oznacza, że wykonaw-
cy najpierw składają wnioski 
o  dopuszczenie do udziału 
w  postępowaniu, a  następ-
nie po ich weryfikacji, tylko 
wybrane firmy zostają za-
proszone do składania ofert 
przetargowych. 
Jeśli procedura przetargowa 
przebiegać będzie zgodnie 
z  założeniami, umowa na 
budowę wiaduktu podpisana 
zostanie pod koniec listopada. 

W ramach inwestycji istnieją-
cy wiadukt zostanie rozebra-
ny, zbudowane zostaną nowe 
wiadukty w ciągu ulicy Trakt 
Św. Wojciecha, powstanie też 
nowy układ drogowy do ob-
sługi komunikacyjnej rejonu 
od ulicy 3 Maja do ulicy Au-
gustyńskiego. Równocześnie 
budowany będzie parking 
wielopoziomowy przy ul. 
Okopowej. 
Miasto Gdańsk na realiza-
cję przebudowy wiaduktu 
otrzymało dofinansowanie 
w  wysokości ok. 113,9 mln 
zł z  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i  Środowisko. 
Planowany termin zakończe-
nia realizacji zadania to ko-
niec lipca 2019 roku.

(GR)

  niebawem ruszy budowa wiaduktu na biskupiej Górce



Listopad 2017 NEWs@paNoRaMapoMoRZa.pL 9WYdarZENia

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

w kończącym się roku 2017 w spółdzielni mieszkaniowej „szadółki” miało miejsce kilka ciekawych wydarzeń, które 
naszym zdaniem godne są uwagi na łamach „panoramy” i które zainteresują mieszkańców tej spółdzielni. 

Bez wątpienia najważniejszym 
tegorocznym wydarzeniem, poza 
wprowadzeniem w  życie nowej 
Ustawy o  spółdzielniach miesz-
kaniowych, było walne zgroma-
dzenie, podczas którego miesz-
kańcy wybrali członków nowej 
rady nadzorczej. Zgodnie z obo-
wiązującym jeszcze statutem do 
rady nadzorczej wybrano siedem 
osób, z  czego cztery osoby pra-
cowały już w  poprzednich ka-
dencjach. Warto jednak zauwa-
żyć, że pozostała trójka też nie 
należy do nowicjuszy, ponieważ 
już wcześniej pracowała w struk-
turach samorządowych Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Szadół-
ki”. Przewodniczącym rady jest 
Władysław Jamborowicz, a  jego 
zastępcą Andrzej Ziółkowski.
– Frekwencja była niestety bar-
dzo niska. Taką sytuację ob-
serwujemy już chyba od 10 lat. 
Z jednej strony chcielibyśmy, aby 
znacznie większa ilość miesz-
kańców uczestniczyła w  życiu 
naszej spółdzielni. Z drugiej jed-
nak strony jest to dowód, który 
świadczy o tym, że w spółdzielni 
nie dzieje się nic złego i niepoko-
jącego – mówi „Panoramie” Jan 
Kazimierczyk, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Szadółki”.
9 września weszły w życie nowe 
przepisy Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (informowa-
liśmy o tym w poprzednim wy-
daniu „Panoramy”). W  związ-
ku z  tym wszystkie spółdzielnie 
muszą przystosować statuty do 
obowiązujących norm prawnych.
– Każda spółdzielnia ma 12 
miesięcy – od wejścia w  życie 

ustawy – na dostosowanie sta-
tutu do nowej ustawy. Nie tra-
cimy czasu i  już teraz pracuje-
my nad jego przygotowaniem, 
aby na czerwiec, a  więc kolejne 
walne zgromadzenie, przedsta-
wić członkom naszej spółdzielni 
projekt nowego statutu. W tym 
celu powstała komisja statutowa, 
która pracuje nad dokumentem. 
Będziemy się starali nie wprowa-
dzać – w odróżnieniu od polskie-
go parlamentu – niepotrzebnych 
przepisów, jednak statut musi 
być dostosowany do przepisów 
ustawy. Zmiany w  statucie do-
tyczyć będą przede wszystkim 
spraw członkowskich – tłumaczy 
Jan Kazimierczyk.
Zasoby Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Szadółki” z każdym rokiem 
stają się coraz starsze, a tym sa-
mym zakres prac remontowych 
robi się coraz szerszy. 
– Do tej pory plan prac remon-
towych zrealizowany został 
w  około 80 procentach. Jesz-
cze w  listopadzie oraz grudniu 
kontynuować będziemy prace 
na zewnątrz, a  prace wewnątrz 
budynków wykonywane będą 
cały czas. W tym roku zajęliśmy 
się przede wszystkim naprawa-
mi dachów, balkonów i elewacji 
naszych budynków. Naprawy 
tynku musieliśmy dokonać dość 
niespodziewanie przy Piotrkow-
skiej 1 – 13, gdzie odpadający 
tynk zagrażał przechodniom. 
Prac remontowych jest coraz 
więcej, a  środków finansowych 
na ich wykonanie nie jest wiele. 
Fundusz remontowy nie jest zbyt 
wysoki, ponieważ nie chcemy 

zbyt mocno drenować kieszeni 
naszych mieszkańców. Podwyż-
ka funduszu remontowego jest 
jednak nieunikniona, ale będzie 
ona znikoma – mówi prezes 
Kazimierczyk. 
Niemałe środki finansowe wy-
dano na naprawy chodników 
i  ulic osiedlowych. Kosztem 
spółdzielni należało również 
oznakować miejsca parkowa-
nia dla inwalidów oraz miejsca 
dla pojazdów uprzywilejowa-
nych (Straży Pożarnej czy służb 
medycznych).
– Na naszym osiedlu przybywa 
aut, a  kierowcy parkują w  róż-
nych miejscach, utrudniając tym 
samym przejście między innymi 
matkom prowadzącym wózki. 
Zdarzało się, że do budynku nie 
mogła dojechać karetka. W tych 
miejscach wprowadziliśmy od-
powiednie oznakowanie. Za po-
średnictwem „Panoramy” apelu-
jemy do mieszkańców zwłaszcza 
nieruchomości przy ul. Piotr-
kowskiej 6-16, aby rozważnie 
parkowali swoje samochody, 
a przede wszystkim stosowali się 
kodeksu ruchu drogowego. Je-
żeli w dalszym ciągu zdarzać się 
będą przypadki niewłaściwego 

NOWA RADA NADZORCZA I NOWA USTAWA

Ciekawy rok w spółdzielni Mieszkaniowej „szadółki”

parkowania, to będziemy zmu-
szeni prosić o pomoc Straż Miej-
ską i Policję w rozwiązaniu tego 
problemu – ostrzega Jan Kazi-
mierczyk, przypominając, że na-
sze drogi osiedlowe są ciągami 
pieszymi, a tu obowiązują prze-
pisy szczególne między innymi 
parkowanie w miejscach wyłącz-
nie przeznaczonych, ogranicza-
jących prędkość oraz podkreśla-
jących pierwszeństwo pieszych.
Warto w  tym miejscu przy-
pomnieć, że na terenie osiedla 

funkcjonują dwa parkingi spół-
dzielni, gdzie są jeszcze wolne 
miejsca. Jeden – niestrzeżony, 
ale ogrodzony – znajduje się przy 
wjeździe na osiedle przy ulicy 
Piotrkowskiej. 
– Opłata za parkowanie w  tym 
miejscu jest symboliczna, bo wy-
nosi zaledwie  około 30 złotych 
miesięcznie i  wystarcza jedy-
nie na pokrycie kosztów utrzy-
mania tego parkingu. Wolne 
miejsca znajdują się również 
w  hali garażowej przy ulicy 

Częstochowskiej 1. Tu miejsce 
postojowe można wynająć albo 
wykupić – informuje prezes.
Kilka słów należy powiedzieć 
również o zadłużeniu członków 
wobec spółdzielni. Sytuacja nie 
jest zła, ale są przypadki, gdzie 
zadłużenie jest wysokie. Od ta-
kich osób władze spółdzielni 
próbują egzekwować zadłużenie, 
a  skrajne przypadki trafiają na 
wokandę sądową i w dalszej ko-
lejności do komornika.

Krzysztof Lubański 

pasażerowie komunikacji publicznej w trójmieście mogą korzystać z nowej platformy 
zakupu biletów metropolitalnego związku komunikacyjnego zatoki Gdańskiej.

NOWA PLATfORMA

Bilet telefoniczny z jakdojade.pl

W aplikacji do planowania po-
dróży komunikacją publiczną – 
jakdojade.pl – zostały umiesz-
czone, dotychczas dostępne 
w mobilnym kanale sprzedaży, 
jednoprzejazdowe bilety me-
tropolitalne, jak i nowe – bilety 
24- i 72-godzinne.
Jak skorzystać z  biletów przez 
jakdojade? Wystarczy pobrać 
aplikację ze sklepu Google 
Play (na system Android) lub 
App Store (na system iOS) i ją 
uruchomić. Kolejne kroki pro-
wadzące do zakupu są równie 
łatwe do pokonania. Użytkow-
nikowi, który uruchomi apli-
kację, ukaże się ekran wzboga-
cony o  nową zakładkę bileto-
wą. Zanim pasażer rozpocznie 
zakupy, musi zalogować się 
w  aplikacji i  aktywować swoje 
urządzenie do płatności. W ten 
sposób będzie mógł otrzymy-
wać mailowo potwierdzenia 
wykonania transakcji i  powia-
domienia o  zakupie biletu. Po 
aktywacji, aplikacja jest gotowa 
do zakupów.
Za pomocą aplikacji jakdo-
jade.pl można kupować: 

  kierowcy, którzy źle zaparkowali swoje auta będą ponosić odpowiednią karę na łamanie przepisów

jednoprzejazdowe bilety metro-
politalne obowiązujące w  ko-
munikacji miejskiej organizo-
wanej przez ZTM w Gdańsku, 
ZKM w  Gdyni oraz MZK 
Wejherowo. Warto zauważyć, 
że bilet kupiony przez telefon 
jest tańszy, niż jego papierowy 
odpowiednik nabyty w  kiosku 

oraz 24-godzinne bilety metro-
politalne i  72-godzinne bilety 
metropolitalne.
Opłatę za bilety można zre-
alizować zarejestrowaną kartą 
bankową lub za pomocą syste-
mu płatności mobilnych BLIK.
Jakdojade.pl jest już czwar-
tym operatorem biletu 

telefonicznego, który umożli-
wia kasowanie biletów na ko-
munikację miejską na obszarze 
MZKZG, ale jest także pierw-
szym, który w swojej ofercie bi-
letów udostępnia 24- i  72-go-
dzinne bilety metropolitalne.

(ron)
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TłUMY W POCIĄGACH

pkM odniosła sukces
– Pomorska Kolej Metropoli-
talna, najlepszym wakacyjnym 
środkiem transportu.
Liczba użytkowników korzy-
stających z  PKM wciąż rośnie. 
Tylko w  ciągu dwóch letnich 
miesięcy z przejazdów skorzysta-
ło ponad pół miliona pasażerów. 
A od początku 2017 roku pocią-
gami PKM przejechało już blisko 
2,2 miliona pasażerów. Istnieje 
realna szansa, że przed końcem 
roku PKM przewiezie trzymi-
lionowego pasażera – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik pra-
sowy Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
W  miesiącach letnich przewoź-
nicy zwykle odnotowują spadek 
liczby pasażerów, ale w przypad-
ku linii PKM stało się odwrotnie. 
W czasie wakacji, ze wszystkich 
połączeń realizowanych w  ra-
mach projektu PKM, skorzystało 
ponad pół miliona podróżnych. 
– Najwyraźniej dał tu o  so-
bie znać turystyczny potencjał 

Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej i wiele osób skorzystało tego 
lata z  możliwości dojazdu po-
ciągiem do atrakcyjnych miejsc 
na Kaszubach – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego.
Michał Piotrowski zauważa, że 
najwięcej pasażerów skorzysta-
ło z pociągów na odcinku aglo-
meracyjnym. Z kolei do Kartuz 
przewieziono prawie 65 tysięcy 
osób. 
– W tej grupie są zarówno liczni 
turyści oraz osoby dojeżdżające 
z terenu powiatu kartuskiego do 
pracy w  Trójmieście. Niewiele 
mniej pasażerów udało się w po-
dróż do Kościerzyny. Pokazuje 
to bardzo dobrze, że pomysł ze 
skierowaniem pociągów do Ko-
ścierzyny przez stację Gdańsk 
Wrzeszcz okazał się przysłowio-
wym strzałem w dziesiątkę – do-
daje rzecznik.

(GR)
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PRAC REMONTOWYCH CORAZ WIĘCEj

Nikt z mieszkańców nie zostanie bez opieki
robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa „budowlani” z każdym rokiem jest coraz starsza, a tym samym przybywa prac 
remontowych, które trzeba wykonać. na zasoby spółdzielni składają się głównie budynki z lat 60. i 70. 

– Chociaż mamy w posiadaniu 
budynki również z  końca lat 
pięćdziesiątych – mówi Jerzy 
Turek, zastępca prezesa Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Budowlani”. – Utrzymanie 
tych obiektów w należytym sta-
nie technicznym wymaga du-
żych nakładów finansowych, 
wielu starań i  rozumienia po-
trzeb naszych mieszkańców. 
Każdego roku opracowywany 
jest plan remontów. Ustalany 
jest on w oparciu o wiedzę pra-
cowników branży budowlanej, 
elektrycznej i  sanitarnej, pra-
cujących w  spółdzielni. Swo-
je potrzeby zgłaszają również 
mieszkańcy w  ciągu roku albo 
w  trakcie zebrań walnych lub 
na specjalnie organizowanych 
zebraniach w listopadzie, a więc 
miesiącu poprzedzającym opra-
cowanie planu remontów. 
Pierwszeństwo mają zawsze 
prace, które muszą być wykona-
ne ze względów bezpieczeństwa 
i  wymogów prawa budowlane-
go. Od kilkunastu lat, podob-
nie jak w  innych spółdzielnia, 
tak i w Robotniczej Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Budowlani” 
każdy budynek ma swój fun-
dusz remontowy i każdy z nich 
rozliczany jest indywidualnie. 
– Na terenie naszej spółdzielni 
wszystkie obiekty budowlane są 
w dobrym stanie technicznym. 
Budynki mieszkalne są do-
cieplone. Spółdzielnia jako jed-
na z pierwszych w Gdańsku do-
cieplała swoje budynki w latach 
dziewięćdziesiątych. Jednak 
warto wiedzieć, że w  tamtym 

okresie obowiązywała inna 
norma cieplna i  ściany docie-
plano styropianem grubości od 
5 do 10 cm. Obecnie – jak jest 
okazja – staramy się je docieplać 
dodatkowo. Zainstalowaliśmy 
również na klatkach, prawie 
wszystkich budynków, lampy 
z czujnikami ruchu – informuje 
Jerzy Turek. 
Od kilku lat z kasy RSM „Bu-
dowlani” najwięcej środków 
finansowych wydaje się na 

remonty klatek schodowych. 
– Staramy się, aby te pra-
ce wykonywane były w  wyż-
szym standardzie niż dotych-
czas. W roku 2017 takie robo-
ty – w różnym zakresie – były, 
i  w  dalszym ciągu są wykony-
wane, na dwunastu budyn-
kach. Przed przystąpieniem do 
tych prac remontujemy insta-
lacje elektryczne i wymieniamy 
grzejniki na klatkach. W wielu 
klatkach montujemy kamery 

monitoringu, co wpływa na 
większe bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców – zauważa 
wiceprezes Turek, który pod-
kreśla przy okazji, że ważną 
pozycją planu remontów są re-
monty dźwigów. – W  naszych 
dźwigach osobowych nie zmie-
niła się znacząco konstrukcja. 
Windy pozornie nie zmieniły 
swojego wyglądu, ale wszyst-
kie mechanizmy są praktycz-
nie nowe. Dźwigi podlegają 
okresowym przeglądom do-
zoru technicznego i  wszyst-
kie zalecenia są natychmiast 
wykonywane. 
Kończący się powoli rok dał 
się we znaki kapryśną aurą. 
Wielodniowe opady deszczu, 
często bardzo intensywne, po-
kazały usterki w  pokryciach 
dachowych. 
– Chociaż pokrycia dachowe 
mamy generalnie w  dobrym 
stanie technicznym, ponieważ 
w większości dachy pokryte są 
papą zgrzewalną dobrej jakości, 
to na kilku budynkach wyma-
gają one większych lub mniej-
szych napraw. Nasze budynki 

wysokie mają podobną kon-
strukcję dachu, a  jego spadek 
jest skierowany do środkowego 
koryta wyprofilowanego w po-
łaci dachowej. Jest to rozwią-
zanie bardzo kłopotliwe. Ko-
ryto to jest podatne na uszko-
dzenia, blokowane dodatkowo 
zanieczyszczeniami, śniegiem 
i  lodem w  okresie zimowym. 
Dlatego też jeszcze w tym roku 
chcemy zakończyć prace na 
trzech budynkach, aby w przy-
szłości uniknąć przecieków 
z dachów – mówi Jerzy Turek. 
Z  uwagi na fakt, że budyn-
ki Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani” 
mają już tak wiele lat, wymaga-
ją większej ilości napraw doraź-
nych, zdarzają się awarie, które 
trzeba usunąć w krótkim czasie. 
Robią to głównie pracownicy 
spółdzielni, co sprawia, że ża-
den mieszkaniec nie zostanie 
pozostawiony bez opieki za-
równo w  dni powszednie jak 
i święta. 

(GR)

GDAŃSK BEZ SPALIN

Bezpłatne parkowanie dla eko-aut
Gdańsk jest jednym z nielicz-
nych miast w  Polsce, gdzie 
wprowadzono bezpłatne par-
kowanie w  strefach płatnego 
parkowania dla właścicieli 
samochodów z napędem elek-
trycznym i typu plug-in. 
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki 
komunalnej mówi, że wspar-
cie dla samochodów wyposa-
żonych w  ekologiczne źródła 
napędu, to jeden ze sposobów 
na czyste i bardziej przyjazne 
miasto. 
– Podobnie jak promowanie 
poruszania się po mieście ro-
werami, czy tworzenie jak 
najdogodniejszych rozwią-
zań, zachęcających do korzy-
stania z  komunikacji zbio-
rowej. Bezpłatne parkowa-
nie dla pojazdów elektrycz-
nych i  hybryd plug-in to nie 
wszystko. Inwestujemy także 
w rozbudowę stacji ładowania 
tego typu pojazdów – dodaje 
Piotr Grzelak.
Alicja Bittner z Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku informuje, że aby 
móc zaparkować samochód 
plug-in za darmo w  strefach 
płatnego parkowania, trze-
ba jedynie wyrobić specjal-
ny identyfikator w  Zarządzie 
Dróg i Zieleni. 

– Korzystanie z  hybrydowe-
go auta pozwoli kierowcom 
na zaoszczędzenie na opłacie 
parkingowej, która za pierw-
szą godzinę postoju w  strefie 
wynosi 3,00 zł, druga kosztuje 
3,60 zł, trzecia 4,30 zł i każda 
kolejna 3,00 zł – mówi Alicja 
Bittner.
Przypomnijmy, że w  naszym 
mieście właściciele pojaz-
dów mogą ładować swoje auta 
w  specjalnie przystosowanych 
stacjach ładowania pojazdów, 
które znajdują się przy siedzi-
bie Gdańskiego Zarządu Dróg 

i Zieleni (ul. Partyzantów 36), 
Gdańskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym i  nieopodal stadio-
nu żużlowego (Zawodników 
1) oraz przy magistracie (ul. 
Nowe Ogrody), stacji pa-
liw przy ul. Zwycięstwa 13 
i  w  pobliżu Olivia Business 
Centre. Ładowanie samo-
chodu jest bezpłatne. Trzeba 
jednak mieć specjalną kartę 
identyfikacyjną, którą wydają 
ZDiZ oraz Energa. 

(lubek)

  piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska przed testową 
jazdą samochodem typu plug-in 

reklama
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MIASTO OfERUjE WIELE fORM WSPARCIA

sopot przygotowuje się do pomocy bezdomnym 
w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w miejskim ośrodku pomocy społecznej w sopocie odbyło się 
spotkanie przygotowujące do akcji „zima”, dotyczące zasad udzielania pomocy i postępowania z osobami bezdomnymi 
w najbliższym okresie zimowym.

W  spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele instytucji i  or-
ganizacji, które na terenie Sopo-
tu zajmują się wsparciem osób 
bezdomnych, m.in.: Urzędu 
Miasta Sopotu, MOPS, Poli-
cji, Straży Miejskiej, Pogotowia 
Ratunkowego, Caritas oraz To-
warzystwa Pomocy im. św. Bra-
ta Alberta. 
Jak podkreślali uczestnicy spo-
tkania niezwykle istotna jest 
wymiana informacji na temat 
osób bezdomnych, szczególnie 
tych, które przebywają w miej-
scach niemieszkalnych (altan-
kach, piwnicach, pustostanach) 
i  nie chcą skorzystać ze schro-
niska czy noclegowni. Ważne 
jest stałe monitorowanie takich 
miejsc, rozmowa z  osobami 
bezdomnymi i  motywowanie 
ich do zmiany swojej sytuacji. 
Monitoring miejsc niemiesz-
kalnych prowadzony jest przez 
pracowników socjalnych sopoc-
kiego MOPS wspólnie z  funk-
cjonariuszami Straży Miejskiej 
lub Policji, systematycznie przez 
cały rok, a w okresie zimowym 

służby intensyfikują swoje 
działania. 
– Miasto Sopot oferuje wiele 
form wsparcia i pomaga w wyj-
ściu z  bezdomności, zapewnia 
schronienie oraz ciepły posiłek. 
Niestety, z  różnych powodów, 

często choroby alkoholowej 
lub zaburzeń psychicznych, 
osoby bezdomne przebywają-
ce w  miejscach niemieszkal-
nych nie chcą z nich skorzystać. 
Bez zgody tej osoby nie można 
umieścić jej w placówce ani ni-
kogo zmusić do przyjęcia po-
mocy, stąd pracownicy naszego 
ośrodka, szczególnie w  okresie 
nasilonych mrozów, starają się 
skłonić osobę, która przeby-
wa w  miejscu niemieszkalnym 
do skorzystania ze schronienia 
w  placówce – podkreśla Alina 
Cysewska, zastępca dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Sopocie, która 
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dodaje, że konsekwentnie od 
kilku lat dąży się do tego, aby 
nie umieszczać w  placówkach 
dla osób bezdomnych matek 
z  dziećmi. – Pomagamy im 
w  wynajęciu mieszkania oraz 
wspieramy w  uzyskaniu samo-
dzielności poprzez systema-
tyczną pracę socjalną, wsparcie 
psychologiczne czy asystenta 
rodziny. 
W ramach treningu samodziel-
ności osoby bezdomne objęte 
Indywidualnym Programem 
Wychodzenia z  Bezdomności 
(IPWzB) przebywają w  miesz-
kaniach chronionych na tere-
nie Sopotu, gdzie prowadzona 

jest intensywna praca socjalna 
oparta o  metodę indywidual-
nych przypadków, przy wspar-
ciu asystenta osoby bezdomnej 
oraz koordynatora mieszkania. 
Ponadto, pracownicy socjalni 
udzielają wsparcia w  zakresie 
uzyskania przez osoby bez-
domne możliwości otrzymania 
lokalu socjalnego z  zasobów 
miejskich.
Miasto współpracuje z  5 or-
ganizacjami pozarządowymi, 
którym zleca i  finansuje za-
pewnienie noclegu, schronie-
nia oraz wyżywienia osobom 
bezdomnym. Gdy temperatura 
odczuwalna spada poniżej – 5 
C, Miasto Sopot we współpra-
cy z  Caritasem uruchamia Zi-
mowy Punkt Interwencyjny, 
który znajduje się w  siedzibie 
Caritasu przy al. Niepodległo-
ści 778. Osoby bezdomne mogą 
tam przebywać w  godzinach 
wieczornych i nocnych (19.00 – 
7.00) w ciepłym pomieszczeniu 
przy gorącej herbacie. W sopoc-
kim Caritasie osoby bezdomne 
mogą również skorzystać z łaźni 
oraz otrzymać ciepły posiłek.
Sopockie służby (wraz z  pra-
cownikami socjalnymi MOPS) 
będą uczestniczyły w  pomor-
skim liczeniu osób bezdom-
nych, które zaplanowane jest 
w  całym województwie na 8 
grudnia. Wiedza odnośnie licz-
by osób bezdomnych na danym 
terenie oraz ich sytuacji pomaga 
w ustaleniu zakresu pomocy. 

– Podczas tej akcji będziemy 
również informować o  różnych 
dostępnych formach wsparcia 
oraz zachęcać osoby przebywa-
jące w  miejscach niemieszkal-
nych do skorzystania ze schro-
nienia, szczególnie w  okresie 
nasilonych mrozów – mówi Ma-
ciej Azarewicz, starszy specjali-
sta pracy socjalnej, koordynator 
Sekcji ds. Osób Bezdomnych 
sopockiego MOPS. – Będzie-
my wręczali ulotki z  adresami 
miejsc, gdzie osoby bezdom-
ne mogą uzyskać wsparcie oraz 
specjalnie przygotowaną ulotkę, 
która uczy jak uniknąć odmro-
żeń, jak się chronić i  jak sobie 
radzić z  mało groźnymi przy-
padkami odmrożenia, które nie 
wymagają jeszcze interwencji 
lekarskiej. Na odmrożenia koń-
czyn jesteśmy narażeni nieko-
niecznie przy wielkich mro-
zach, niebezpieczny może oka-
zać się np. silny, chłodny wiatr 
i duża wilgotność powietrza.
Wsparciem osób bezdomnych 
zajmuje się Sekcja ds. Osób 
Bezdomnych w  Dziale Pra-
cy Socjalnej MOPS Sopot, 
al. Niepodległości 759a, tel. 
58 551 40 54, godziny przy-
jęć interesantów: poniedziałek 
13.00 – 15.00, wtorek – piątek 
8.00-10.00.
Bezpłatny, całodobowy telefon 
interwencyjny Wojewódzkiego 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego – 987.

Agnieszka Niedałtowska

UKARANI ZA ŚMIECI

pomógł monitoring 
Każda polska rodzina zobo-
wiązana jest do płacenia na 
wywóz śmieci. Zdarzają się 
niestety ludzie, którzy chcą 
zaoszczędzić parę groszy 
i  wyrzucają niewygodne od-
pady, zaśmiecając przy tym 
parki, lasy i miejskie ulice. 
– Sopocka Straż Miejska uka-
rała osoby zaśmiecające mia-
sto. Dzięki systemowi miej-
skiego monitoringu nadzo-
rem objęto miejsce, w którym 
w  ciągu kilku dni powstało 
wysypisko śmieci, a więc nie-
wielki plac u zbiegu ulic Pod-
jazd i  Kolejowej. Kilkugo-
dzinne przeglądanie zapisów 
monitoringu pomogło w usta-
leniu sprawców zaśmiecania 
terenu. Okazało się, że to 
mieszkańcy pobliskiej kamie-
nicy wyrzucali poremontowe 
odpady z mieszkania pod płot 
nieruchomości. Zostali oni 
ukarani mandatem karnym. 
Sprawa jest rozwojowa, po-
nieważ zapisy wideo pokazują 
także inne osoby, które w tym 

miejscu podrzucają odpady 
budowlane – informuje Ma-
rek Niziołek z Urzędu Miasta 
Sopotu.
Urzędnicy przypominają, że 
w  ramach opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi mieszkańcom przy-
sługuje prawo do przekaza-
nia raz w  roku odpadów bu-
dowlanych i  rozbiórkowych, 
niezawierających odpadów 
niebezpiecznych, powsta-
łych w  związku z  remon-
tem prowadzonym w  lokalu 
mieszkalnym, w  ilości do 1 
metra sześciennego na lokal 
mieszkalny. 
– W tej sprawie można zgła-
szać się do sopockiego ZOM 
i  tam pobierać worki typu 
big-bag. W  przypadku ujaw-
nienia przez Straż Miejską 
zaśmiecania, trzeba liczyć się 
z  grzywną w  wysokości do 
500 złotych – dodaje Marek 
Niziołek.
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PRZEDSZKOLE DOPIERO W MAjU

opóźnienie na budowie
Do końca kwietnia potrwa 
jeszcze budowa przedszkola 
przy ulicy Kolorowej. Obiekt 
zostanie oddany do użytku na 
początku maja. 
Budowa modułowego przed-
szkola z  sześcioma oddziała-
mi trwa już od kwietnia. Przy 
okazji zagospodarowany bę-
dzie teren, na którym powsta-
ną: place zabaw, parking oraz 
infrastruktura towarzysząca.
– Po przygotowaniu terenu 
wykonawca robót przystąpił 
do wykonania płyty funda-
mentowej przedszkola wraz 
z przyłączami, a następnie do 
montażu prefabrykowanych 
elementów budynku. Obecnie 
na terenie obiektu trwają pra-
ce wykończeniowe – infor-
muje Agnieszka Zakrzacka, 
rzecznik prasowy Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
Wykonawca zadania musi 

również wykonać dojazd do 
przedszkola. 
– W czasie wykonywania prac 
drogowych, podczas niwelo-
wania terenu, odkryta została 
nienormatywnie zagłębiona 
w gruncie sieć gazowa średnie-
go ciśnienia, która nie spełnia 
wymogów dla gazociągów tego 
rodzaju. Z uwagi na brak moż-
liwości zmiany układu drogo-
wego, poprzez np. podniesienie 
niwelety drogi wewnętrznej, 
zdecydowano o  przebudowie 
rurociągu, a następnie wykona-
niu pozostałych robót objętych 
umową. Dodatkowo podczas 
prac przygotowawczych pod 
teren placu zabaw, stwierdzo-
no występowanie zastoin wody 
oraz wysoki poziom wód grun-
towych – dodaje Agnieszka 
Zakrzacka.
W  celu wyeliminowania póź-
niejszych niedogodności 

  trwa budowa przedszkola przy ulicy kolorowej

kliknij lubię to i bądź na bieżąco!

oglądaj nas na facebooku!

Flash

w  użytkowaniu placu, zdecy-
dowano o  konieczności wy-
miany część gruntu na bardziej 
przepuszczalny, a  także wyko-
naniu dodatkowego odwodnie-
nia terenu. 
Wszystkie te dodatkowe prace 

spowodowały, że przesunął 
się termin zakończenie prac. 
Przedszkole będzie natomiast 
otwarte 1 września przyszłe-
go roku.

(GR)
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KOLOROWO MOŻE BYĆ TEŻ ZIMĄ

Najnowsze trendy w ogrodzie 
magiczny i kolorowy ogród przez cały rok? Jest to możliwe! podpowiadamy, jak 
przywołać wspomnienie lata, gdy za oszronionym oknem będzie padać śnieg. 
wbrew pozorom nie jest to takie trudne. 

Podczas ostatniej pory roku 
w  ogrodach króluje biel. Przed 
bożonarodzeniowym okresem 
śnieżnobiałe połacie przełamu-
ją zjawiskowo prezentujące się 
świąteczne lampki i  światełka. 
Wprowadzenie w  każdą przy-
domową przestrzeń intensyw-
nych barw w  postaci dekora-
cji i  dodatków może odmienić 
i  ożywić każdy ogród. Szcze-
gólnie silną moc ma intensywna 
czerwień. Warto wiedzieć, że to 
najmodniejszy kolor sezonu zi-
mowego na rok 2017/2018. Do-
skonale sprawdzi się na niewiel-
kich, jak i  dużych elementach, 
począwszy od budki dla pta-
ków, a  kończąc na ogrodzeniu. 
Wśród kolorów, które pięknie 
komponują się ze śniegiem znaj-
dziemy także odcienie zieleni 
i granatów. 
Każdy ogród może być magicz-
ny i  kolorowy przez cały rok. 
Nawet zimą, gdy nie ma w nim 
zieleni i  innych barw natury 
znanych z pozostałych pór roku. 
– Wystarczy przemalować płot 
lub balustradę np. na modną 
tej zimy, intensywną czerwień. 
Można postawić przed wej-
ściem do domu drewnianą ław-
kę w  ciemnozielonym kolorze 
lub przemalować karmniki dla 
ptaków na delikatny róż, który 
pięknie się wyróżni na tle bez-
listnych gałęzi drzew pokrytych 
śniegiem. Dzięki takim rozwią-
zaniom, kiedy zabraknie barw-
nych akcentów natury, nasz 

ogród, balkon czy taras nadal 
będzie tętnił życiem! Nowocze-
sne farby pozwalają na pomalo-
wanie drewna, metalu, betonu, 
kamienia czy terakoty. Każdy 
barwny dodatek może diame-
tralnie zmienić nasz ogród, 
niezależnie od sezonu – mówi 
Martyna Kaczmarek, projek-
tantka i miłośniczka ogrodów.
W ostatnim czasie na popular-
ności zyskuje potscaping, czyli 
trend pozwalający na stworze-
nie ogrodu nawet na niewielkich 

przestrzeniach z  wykorzysta-
niem doniczek. Chętnie eks-
ponowane są na przykład duże 
donice z roślinami umieszczane 
przy drzwiach frontowych, na 
ganku lub przy bramie wjaz-
dowej. Zimą niezwykle będą 
wyglądały donice pomalowane 
na wyraziste kolory. Jednak pa-
miętajmy, aby je odpowiednio 
zaizolować za pomocą np. sło-
my czy gazet tak, aby świerki, 
krzewy i inne ozdobne drzewka 
przetrwały mrozy. 

NAPRAWA PRZEjAZDÓW 

Uwaga kierowco 

W  najbliższy weekend roz-
pocznie się naprawianie prze-
jazdu przez tory tramwajowe 
na skrzyżowaniu alei Havla 
z  ulicą Świętokrzyską. Ro-
boty nie zakłócą ruchu tram-
wajowego, a  przejazd za-
mknięty będzie jedynie dla 
samochodów.
Na początku listopada Zarząd 
Dróg i  Zieleni w  Gdańsku 
zaplanował naprawy dwóch 
przejazdów. Pierwszy w pobli-
żu pętli przy ulicy Świętokrzy-
skiej naprawiono w  miniony 
weekend. Teraz przyjdzie ko-
lej na sąsiedni przejazd przez 
tory, znajdujący się w  ciągu 
drogi w kierunku Kowal.
– W związku z tym od 10 li-
stopada od godz. 23.30 do 12 

  przejazd w kierunku Gdańska wykonany został w miniony 
weekend
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Szukasz dobrego pomysłu na 
świąteczny stroik na drzwi? 
Zrób go sam! Wystarczą drut, 
gałązki igliwia i  dodatki – 
szyszki i pomalowane kolorową 
farbą styropianowe bombki lub 
gałązki brzozy. Zastosowanie 
kilku różnych barw sprawi, że 
wieniec będzie wyglądał niepo-
wtarzalnie. Szyszki to idealny 
materiał do stworzenia orygi-
nalnych świątecznych dekora-
cji. Wystarczy je pomalować 
farbą na wybrany kolor. Szyszki 
można dodatkowo ozdobić ko-
ralikami za pomocą gorącego 
kleju, ale można też mokrą jesz-
cze farbę posypać brokatem. Do 
podstawy szyszki przyklejamy 
tasiemkę i ozdoba gotowa.
Amerykanie w kwestii dekoro-
wania domów i  swoich ogród-
ków w okresie świątecznym nie 
mają sobie równych. Oglądanie 
światełek i dekoracji stało się tak 
popularne, że zwyczaj ten wpi-
sał się już na trwałe w kalendarz 
świątecznych celebracji wielu 
rodzin. Jak samemu przygoto-
wać zimowe dekoracje do ogro-
du w stylu amerykańskim? Wy-
starczy kawałek drewna, który 
można kreatywnie wykorzystać 
i pokolorować, aby nieprzecięt-
nie ozdobił każdą przydomową 
przestrzeń na zimę i czas Świąt. 
Nie zapominając o  światełkach 
i ich odpowiedniej ekspozycji.

Sylwia Dobrowolska 

reklama

listopada do godz. 24.00 prze-
jazd zamknięty będzie dla ru-
chu kołowego. Objazd do uli-
cy Świętokrzyskiej odbywał 
się będzie ulicami: Wawel-
ską, Nieborowską, Wilanow-
ską i  aleją Havla – informuje 
Magdalena Kiljan, rzecznik 
prasowy Zarządu Dróg i Zie-
leni w Gdańsku. 
Prace obejmą: demontaż na-
wierzchni gumowej przejaz-
du, regulacja wysokości torów 
oraz montaż nowej nawierzch-
ni gumowej. Harmonogram 
prac zaplanowano tak, aby nie 
miały one wpływu na rozkład 
jazdy tramwajów.

(KL)

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash
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PRZETARG NA NOWĄ BULOŃSKĄ

OLIWA

Ceny poznamy po 7 grudnia

o przyszłości dworca

Aż 15 firm przeszło pierw-
szy etap przetargu dotyczące-
go budowy Nowej Bulońskiej 
Północ. Do 7 grudnia podmio-
ty, które nadal będą zaintere-
sowane realizacją inwestycji, 
będą miały czas na złożenie 
oferty cenowej.
– Przetarg na realizację bu-
dowy linii tramwajowej wraz 
z  infrastrukturą towarzyszą-
cą ulicy Nowej Bulońskiej 
Północnej składa się z  dwóch 
etapów. Do pierwszego etapu 
przystąpiło 16 firm, które zło-
żyły wnioski o przystąpienie do 
udziału w postępowaniu prze-
targowym. Po sprawdzeniu 
złożonych wniosków stwier-
dzono, że wymagane warun-
ki spełniło 15 wykonawców – 
informuje Olimpia Schneider 
z  Referatu Prasowego Urzędu 

W  miniony wtorek, już po za-
mknięciu tego wydania naszej 
gazety, odbyły się warsztaty kre-
atywne dotyczące planowanej 
inwestycji na dworcu kolejowym 
w  Oliwie. W  spotkaniu mogli 
wziąć udział wszyscy zaintere-
sowani przyszłością dworców: 
pasażerowie, lokalne społeczno-
ści, przedstawiciele władz samo-
rządowych i  organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorcy oraz 
społecznicy.
Warsztaty kreatywne to pierw-
szy etap konsultacji społecz-
nych, realizowany jeszcze przed 
przystąpieniem do prac pro-
jektowych. Podczas spotkań 
określone zostają jedynie ramy 
funkcjonalno-użytkowe inwe-
stycji, a  warsztaty prowadzone 

Miejskiego w Gdańsku. 
Tylko jedna firma (z  Sopotu), 
nie spełniła wymaganych wa-
runków i  została wykluczo-
na z  dalszego postępowania 
przetargowego.
– Nowa Bulońska Północna ma 
mieć 2,8 km długości i ma po-
łączyć istniejącą ulicę Bulońską 
z  ulicą Jabłoniową. Inwestycja 
przewiduje również budowę li-
nii tramwajowej do ulicy War-
szawskiej. Założenia projekto-
we zakładają także ścieżkę ro-
werową z infrastrukturą towa-
rzyszące od skrzyżowania ulicy 
Bulońskiej z  ulicą Myśliwską 
do skrzyżowania ulicy Jabło-
niowej i Warszawskiej – dodaje 
Olimpia Schneider.

(GR)

są w taki sposób, aby uczestnicy 
mogli swobodnie przedstawić 
swoje oczekiwania i uwagi. Dzię-
ki takim spotkaniom uczestnicy 
warsztatów mogli określić, jak 
ich zdaniem powinna być zorga-
nizowana przestrzeń w  budyn-
ku dworca oraz jego najbliższe 
otoczenie. Warsztaty pozwa-
lają również ustalić, jaką rolę 
dworzec powinien odgrywać 
w tkance miejskiej. 
Dodajmy jeszcze tylko, że od 
listopada ubiegłego roku PKP 
S.A. zorganizowała blisko 50 
warsztatów, w  których wzięło 
udział około 1500 osób.
Do tematu wrócimy w  jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy”.

(GR)

KRÓL I KRÓLOWA Z PRZYMORZA

Jesień idzie przez park

  pani Jadwiga i pan Józef z przymorza zostali „królem i królową 
balu” na Xii balu seniora

Jerzy Skrzypczyk – perkusista 
zespołu „Czerwone Gitary” 
– legendy polskiego big-bi-
tu, gościł niedawno w Domu 
Kultury przy ul. Śląskiej 66b 
na Przymorzu
Początkowo w  przymorskim 
Domu Kultury miała koncer-
tować zupełnie inna gwiazda.
– Z przyczyn niezależnych od 
nas nastąpiła zmiana i na pro-
scenium naszego Domu Kul-
tury wystąpił Jerzy Skrzyp-
czyk, co w  niczym nie prze-
szkodziło, bo nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło. 
Nasz gość nie tylko śpiewał 
znane i  lubiane piosenki, ale 
również opowiadał ciekawe 
historie dotyczące zespołu 
„Czerwone Gitary”, które-
go członkiem jest od samego 
początku – mówi nam Bar-
bara Imianowska, kierownik 
Domu Kultury. – Podczas 
prezentacji multimedialnej 

mogliśmy obejrzeć prezentację 
wybranych utworów z  jubile-
uszowych koncertów kapeli.
Na imprezę zawitała jak zwy-
kle spora grupa mieszkańców 
Gdańska, którzy wspólnie śpie-
wali znane utwory „Czerwo-
nych Gitar”, zadawali pytania 
dotyczące członków zespołu 
i wysłuchali wielu ciekawostek.
Korzystając z  okazji, wszyst-
kich chętnych zapraszamy na 
koncert patriotyczny „Polonez 
Kościuszki”, który odbędzie się 
w  przymorskim Domu Kultu-
ry 12 listopada o  godz.17.00. 
Z  kolei 19 listopada zaplano-
wano spektakl muzyczny „Za-
wołać po imieniu” w  wyko-
naniu Teatru Kuźnia Bracka. 
Wstęp na wszystkie imprezy 
jest darmowy.
– Korzystając z  okazji, war-
to powiedzieć o  ważnym dla 
nas wydarzeniu. Nasi seniorzy 
zdobyli tytuł „Króla i Królowej 
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mój kamień 
rośnie na 
uroczysku 
przez wszystkie 
lata i krótkie 
chwile i niby 
nic coraz to 
trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa 
ja się starzeję 
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański

WYSOKI POTENCjAł POMORSKICH fIRM

Miliony dla przedsiębiorców 
180 firm otrzyma ponad 105 milionów złotych unijnego 
dofinansowania na inwestycje. w wyniku podjętej przez 
zarząd województwa pomorskiego decyzji o zwiększeniu 
puli środków na dofinansowanie projektów, niemal co druga 
firma, która startowała w konkursie, otrzyma wsparcie. 

– Każda z firm biorących udział 
w  konkursie mogła starać się 
o  dofinansowanie w  wysoko-
ści ponad 1 mln złotych, przy 
założeniu refundacji poniesio-
nych wydatków na poziomie 40 
procent. Duże zainteresowanie 
i wysoka jakość złożonych pro-
jektów skłoniły zarząd naszego 
województwa do podjęcia de-
cyzji o  zwiększeniu puli środ-
ków przeznaczonych na dofi-
nansowanie z pierwotnie zapla-
nowanych 66 mln złotych do aż 
105 mln – informuje Katarzyna 
Kasperska z  Agencji Rozwoju 
Pomorza, która zajmowała się 
naborem wniosków.
Otrzymane dofinansowanie to 
szansa na rozwój głównie po-
przez zastosowanie innowacyj-
nych rozwiązań, które firmy 
będą mogły wprowadzić dzięki 
unijnym środkom. 
– Przedsiębiorstwa będą mogły 
m.in. rozbudować i unowocze-
śnić posiadaną infrastruktu-
rę, zakupić maszyny, instalacje 

i urządzenia, wdrożyć systemy 
zarządzania czy zinformaty-
zować procesy produkcyjne – 
dodaje Katarzyna Kasperska, 
która przypomina, że jest to już 
druga edycja tego konkursu, 
organizowanego przez Agen-
cję Rozwoju Pomorza w  ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
Poprzednio dofinansowanie 
w  wysokości ponad 52 mln 
złotych otrzymało 100 spo-
śród 416 firm. Tym razem pula 
środków do rozdysponowania 
jest dwukrotnie większa.
– Tak dobry wynik świadczy 
o  wysokim potencjale firm, 
które stawiają na innowacyj-
ność i  wysokie technologie. 
Przedsięwzięcia wybrane do 

realizacji w  dużej mierze wpi-
sują się w  obszary Inteligent-
nych Specjalizacji Pomorza. 
Począwszy od technologii of-
fshore i portowo-logistycznych, 
przez technologie interaktywne 
w  środowisku nasyconym in-
formacyjnie, technologie eko-
efektywne w produkcji, przesy-
le, dystrybucji i zużyciu energii 
i  paliw oraz w  budownictwie, 
aż po technologie medyczne 
w zakresie chorób cywilizacyj-
nych i okresu starzenia. To po-
twierdza, że wybraliśmy dobre 
kierunki rozwoju w naszym re-
gionie – komentuje Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

(GR)

POMYSł RAD DZIELNIC

powstaną trzy biblioteki 
Jeszcze w  tym roku powsta-
ną trzy plenerowe biblioteki. 
Projekt realizowany jest przy 
współpracy z gdańskimi rada-
mi dzielnic. Jedna z  bibliotek 
stanie w  Osowej, a  dwie na 
Przymorzu Wielkim.
Przypomnijmy, że tworzenie 
biblioteczek plenerowych jest 
akcją ogólnoświatową, zwią-
zaną z  ideą „bookcrossingu”, 
czyli uwalnianiem książek po 
ich przeczytaniu. 
– W praktyce polega to na po-
zostawianiu książek w  miej-
scach publicznych – parkach, 
autobusach, dworcach kole-
jowych czy urzędach, tak by 
pozostawały w  ciągłym obie-
gu. Biblioteczki plenerowe, 
w  przeciwieństwie do tych 
tradycyjnych, otwarte są przez 
całą dobę, siedem dni w  ty-
godniu – mówi Magdalena 
Kiljan, rzecznik prasowy Za-
rządu Dróg i Zieleni w Gdań-
sku, który zajął się realizacją 
projektu. 
Książki będące w  ich zaso-
bach są ogólnodostępne, w ża-
den sposób nie są oznaczone. 
Można je wypożyczyć, oddać 
lub wymienić na inne lektu-
ry w  dowolnym, dogodnym 
terminie. 
Pierwsza biblioteczka plene-
rowa w  naszym mieście sta-
nęła w grudniu zeszłego roku 

w  dzielnicy Osowa, w  pasie 
zieleni przy ul. Jednorożca. 
Pierwszy pakiet książek zo-
stał przekazany między in-
nymi przez mieszkańców 
dzielnicy. Obecnie regular-
nie dostarcza je Wojewódzka 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gdańsku. 
Już wkrótce Osowa wzbogaci 
się o kolejne miejsce dla miło-
śników książek. Nowa biblio-
teczka plenerowa pojawi się do 
15 listopada w Parku Chirona. 
Dwie kolejne biblioteczki sta-
ną na Przymorzu Wielkim 
– w  pasach zieleni przy ul. 
Jagiellońskiej i  ul. Olsztyń-
skiej. Inicjatorem tych przed-
sięwzięć jest również rada 
dzielnicy. 
– Idea bookcrossingu jest nam 
bliska, dlatego postanowiliśmy 
otworzyć na próbę dwie małe 
biblioteczki plenerowe w  na-
szej dzielnicy. Staną one na 
zieleńcach w miejscach, na co 
dzień mocno uczęszczanych 
przez mieszkańców. Książki, 
które zgromadziliśmy sami, 
już czekają na potencjalnych 
czytelników – mówi Krzysztof 
Skrzypski, przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Przymorze 
Wielkie. 

(GR)

Balu” na XII Balu Seniora 
w Gdańsku. Pani Jadwiga i pan 
Józef są członkami naszego 
Klubu Seniora „Przymorze” 
i godnie zaprezentowali nas na 
gdańskim balu. Jesteśmy z nich 

bardzo dumni i  cieszymy się 
ich sukcesem – dodaje Barba-
ra Imianowska.

(GR)
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Gabriela 
Szubstarska

zarząd województwa pomorskiego zakontraktował już 71% budżetu programu unijnego przewidzianego dla 
województwa pomorskiego na lata 2014-2020: 1 143 projektów o łącznej wartości 7,5 mld zł. Środki unijne w tych 
inwestycjach to prawie 5,3 mld zł. to najlepszy wynik w kraju. pomorskie od ponad roku jest liderem rankingu 
efektywności realizacji programów unijnych w polsce.

Dzięki sprawnej realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020 w regionie rozpo-
czyna się obecnie wiele nowych, 
dużych i  ważnych inwestycji. 
Efektywny podział środków 
unijnych (dotacje lub pożyczki 
dla projektów sięgają nawet 85%) 
przez władze Pomorza sprawia, 
że inwestycje mogą być realizo-
wane z korzyścią dla rozwoju re-
gionu i jego mieszkańców. 

Korzystają mieszkańcy
Z  efektów skutecznego wdra-
żania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020 
korzystają przede wszystkim 
mieszkańcy województwa po-
morskiego. Realizowane są set-
ki projektów dotyczących m.in. 
rozwoju infrastruktury transpor-
tu zbiorowego (np. przebudowy 
węzłów przesiadkowych trans-
portu zbiorowego w  Trójmie-
ście), przebudowy dróg (m.in. 9 
odcinków dróg wojewódzkich 
oraz oddana już do użytku ob-
wodnica Kartuz) oraz linii ko-
lejowych (system monitoringu 

i  informacji pasażerskiej na linii 
SKM, wraz z  modernizacją 8 
peronów na tej trasie), wspar-
cia przedsiębiorców w  ekspansji 
zagranicznej, rozwoju innowa-
cji i  wprowadzania przez nich 
nowych produktów bądź usług 
na rynek, modernizacji ener-
getycznej budynków miesz-
kalnych i  publicznych. Osoby 
bezrobotne mogą wziąć udział 
w  projektach aktywizujących, 
w  ramach których są dostępne 
dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej, a  młodzież 

– już w niedalekiej 
przyszłości – bę-
dzie mogła sko-
rzystać z  profesjo-
nalnie wyposażo-
nych szkół zawo-
dowych i  uczelni 
wyższych, w  któ-
rych będzie reali-
zowany program 
nauczania, dosto-
sowany do potrzeb 
zmieniającego się 
rynku pracy.

pomorskie jest liderem i nie zwalnia tempa!

reklama reklama

Rozwój gospodarki
Efektem realizacji unijnych inwe-
stycji jest też dynamiczny rozwój 
gospodarki Pomorza. Środki z Pro-
gramu Regionalnego są przekazy-
wane beneficjentom, którzy roz-
poczynają realizację planowanych 
inwestycji: kupują sprzęt czy za-
mawiają roboty budowlane i usłu-
gi – a to bezpośrednio wpływa na 
dynamikę rozwoju gospodarczego 

województwa pomorskiego.
Szczegółowe informacje o zakresie 
realizowanych inwestycji dostępne 
są w  raporcie z  realizacji Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
Więcej informacji: 
http://www.rpo.pomorskie.eu/-/
najefektywniej-w-polsce-wydaje-
my-srodki-unijne
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CELUjĄ W MEDAL

Hokeistki chcą 
mistrzostwa 
Zawodniczki Stoczniowca, 
aktualne wicemistrzynie Pol-
ski w hokeju na lodzie, kilka 
tygodni temu rozpoczęły wal-
kę o kolejny medal. O sukces 
będzie ciężej niż w poprzed-
nim sezonie, ponieważ klub 
opuściło kilka wartościowych 
zawodniczek
Do tej pory podopieczne 
Henryka Zabrockiego roze-
grały sześć spotkań, ale nie-
stety nie wszystkie kończy-
ły się wygraną gdańskiego 
zespołu.
– Dziewczyny przegrały dwa 
mecze wyjazdowe z  bytom-
ską Polonią, ale oba spotka-
nia dają nadzieję na lepsze 
wyniki w  przyszłości. Na 
wyjeździe zagrały z  Naprzo-
dem Janów, z  którym udało 
się wygrać tylko jeden mecz. 
Z kolei już w Gdańsku obyło 
się bez większych niespodzia-
nek. Dziewczyny dwukrot-
nie okazały się lepsze od ze-
społu z Tychów – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, 

kierownik drużyny Stocz-
niowca Gdańsk.
W Stoczniowcu nie grają trzy 
zawodniczki podstawowego 
składu z  poprzedniego se-
zonu. Do zespołu dołączyła 
natomiast dobrze zapowia-
dająca się hokeistka z Janowa, 
Dominika Korkus. Z  zespo-
łem trenują także dwie nowe, 
młode zawodniczki.
Liga podzielona jest na dwie 
grupy. Gdański zespół gra 
w  pięciodrużynowej grupie 
silniejszej. Na razie trwa run-
da zasadnicza, która zakończy 
się w styczniu. Po niej odbędą 
się już ćwierćfinały, w  któ-
rych zagra cała grupa A oraz 
trzy najlepsze zespoły z grupy 
B (słabszej).
– Naszym podstawowym ce-
lem jest medal. Marzy nam 
się mistrzostwo. Dziewczyny 
wiedzą już jak smakuje złoto 
i chciałyby kolejny raz sięgnąć 
po mistrzostwo kraju – mówi 
Włodzimierz Byczkowski.

(KL)

„DO PRZERWY 0:1”

piłkarski turniej tym 
razem pod dachem
po raz pierwszy uczestnicy turnieju dzikich drużyn „do przerwy 0:1” mieli okazję 
zagrać „pod dachem” na boisku przy ul. meissnera. młodzi piłkarze zagrali także na 
sąsiednich zmodernizowanych boiskach szkolnych na ulicy opolskiej i meissnera. 

W  jesiennym turnieju zagrało 
ponad 500 zawodników.
Stojąc na kultowej już drabinie, 
Andrzej Kowalczys, pomy-
słodawca i  współorganizator 
„Do przerwy 0:1”, przywitał 
uczestników turnieju, którzy 
pomimo deszczowej aury licz-
nie zjawili się na Meissnera, 
i… podniósł w  górę okazały 
puchar. Trofeum trafiło w ręce 
Jacka Drążka, trenera piłkarzy 
i piłkarek GKS Żukowo, który 
od początku wspiera organi-
zatorów i  promuje turniej dzi-
kich drużyn, ale co ważne, na 
każde zawody przyjeżdża ra-
zem z  licznym gronem swoich 
podopiecznych.
Obecny na turnieju Ryszard 
Świlski, wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego, zwrócił 
uwagę na to, że „balon”, który 
okrywa pełnowymiarowe bo-
isko przy Meissnera to dobry 
prognostyk dla młodych piłka-
rzy. Jako przykład podał repre-
zentację Islandii, która przez 
większą część roku trenuje pod 
takimi konstrukcjami i  odnosi 
coraz większe sukcesy.
Padający przez cały dzień, 
większy lub mniejszy, deszcz 
trochę utrudniał grę na sztucz-
nej nawierzchni młodym pił-
karzom, grającym na szkolnych 
boiskach przy ul. Meissnera 

i  Opolskiej. Opadów nie od-
czuli jedynie zawodnicy grający 
swoje mecze „w balonie”.
W  meczu pokazowym „pod 
dachem” rodzina Flügger Fa-
mily zagrała z  rodziną organi-
zatorów „Do przerwy 0:1”. Po 
zaciętej rywalizacji wygrali or-
ganizatorzy. Jednak puchar już 
przed meczem trafił do rodziny 
Flügger Family, a złote trofeum 
wręczył Andrzej Kowalczys.
W  kategorii „zespoły dziew-
częce” wygrała drużyna GKS 
Żukowo. Kolejne miejsca na 
podium zajęły: Akademia Pił-
karska LG i  Tolerado. Tuż 
za podium znalazła się ekipa 
SP16.
Kategorię „rocznik 2005 
i  młodsi” zwyciężyła ekipa 
Rozstaje. Drugie miejsce zajęła 
drużyna Smerfety GKS Żuko-
wo. Trzecie miejsce dla zespołu 
GKS Żukowa 2009.
Wśród zespołów z  „rocznika 
2002/2004” najlepszy okazał 
się zespół Kopacze FC. Miejsce 
drugie zajęła drużyna Śmigło 
Orunia, miejsce trzecie zespół 
KTST Luzino.
Zwycięzcą z  „rocznika 
1999/2001” został zespół Pił-
karze 8. Cudu Świata, który 
wyprzedził kolejno zespoły: 
Młode Wilki, Legwan Oliwa 
oraz Motława Power.
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Nowe boisko w oliwie
W Gdańsku oddano do użyt-
ku kolejne boisko sportowe. 
Tym razem z  wielofunkcyj-
nego obiektu korzystać mogą 
uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 23 przy ulicy Opackiej 
w Oliwie.
– Ponad 300 uczniów oliw-
skiej podstawówki korzystać 
może z  nowego wielofunk-
cyjnego boiska z  nawierzch-
nią poliuretanową wraz z wy-
posażeniem. Poza boiskiem 
w  ramach prac wykonano 
także bieżnię lekkoatletycz-
ną i  skocznię w  dal. Dodat-
kowo wykonano oświetlenie 
boiska wraz z  oświetleniem 
nocnym, monitoring, kana-
lizację deszczową, elementy 
małej architektury, a  także 
bramę i  ogrodzenie boiska. 
Łączny koszt inwestycji to 
ok. 530 tysięcy złotych – in-
formuje Olimpia Schneider 
z Referatu Prasowego Urzędu 
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Miejskiego w Gdańsku.
Przy okazji uroczystego otwar-
cia obiektu w Oliwie rozegra-
no dwa mecze finałowe Mi-
strzostw Szkoły w Piłce Noż-
nej. W  pierwszym finale za-
grały drużyny klasy IVc i  Va. 
Mecz, 7:0 wygrała reprezenta-
cja klasy Va. Królem strzelców 
został Aleksander Bryńczak, 
a najlepszym bramkarzem Da-
wid Śniegowski. Na szczegól-
ne wyróżnienie zasłużył Karol 

Kownacki, który wypracowy-
wał akcje, po których padały 
bramki.
– W  drugim finale spotkały 
się klasy VIb i  VIIb. Po bar-
dzo emocjonującym spotkaniu 
jednobramkowe zwycięstwo 
odnieśli uczniowie klasy VIb, 
a  zwycięstwo zapewnił im 
strzelec jedynego gola, Kry-
stian Wąsikowski. Najlepszym 
bramkarzem został Adam 
Grochowski. Najlepszym 

zawodnikiem uznano Mar-
cela Malinowskiego. Uczest-
nicy finałów otrzymali me-
dale i  nagrody ufundowane 
przez RSM „Budowlani”, 
a szkoła – sprzęt sportowy od 
klubu „AD-REM” – infor-
muje Ryszard Riviera, kie-
rownik „Ad-Remu”.

(KL)

RUGBY EUROPE TROPHY

polska – Mołdawia 
Kolejny raz pomorskich kibi-
ców czekają wielkie emocje. 
Wszystko za sprawą rugbi-
stów, którzy rozegrają swój 
mecz w stolicy Pomorza.
Po pięciu latach przerwy pol-
ska reprezentacja w  rugby 
wraca do Gdańska, aby roze-
grać mecz z  Mołdawią w  ra-
mach rozgrywek Rugby Eu-
rope Trophy. Podopiecznych 
Stanisława Więciorka czeka 
wyjątkowo trudny mecz. Spo-
tkanie odbędzie się 18 listopa-
da o godzinie 17:30 na stadio-
nie przy ul. Traugutta 27. 
Polska reprezentacja w  rugby 
dobrze wspomina swój ostat-
ni występ w Gdańsku, w któ-
rym pokonała Niemcy 22:13. 
Był to twardy, zacięty mecz, 
który rozstrzygnął się dopiero 
w końcówce. Po tym sukcesie 
podopieczni Tomasza Putry 
objęli prowadzenie w  dywizji 
1B Pucharu Narodów Europy. 
Mołdawia w  tym roku ma 

ambicje, żeby awansować do 
grupy wyżej. Zgodnie z przy-
jętymi zasadami na ten sezon, 
z każdą drużyną zagramy tyl-
ko jeden mecz, bez rewanżu, 
co sprawia, że walka o punkty 
dające awans lub utrzymanie, 
wymaga pełnej koncentra-
cji przez cały okres rozgry-
wek. W  Mołdawii doszło do 
zmiany na stanowisku Prezy-
denta Mołdawskiej Federacji 
Rugby. Nowym liderem moł-
dawskiego rugby został były 
gracz reprezentacji Mołdawii 
Alexei Cotruta. W  związku 
z  nadchodzącym początkiem 
rozgrywek RET, prezydent 
Cotruta uznał za bardzo istot-
ne zgromadzenie wszystkich 
graczy, którzy – jeśli nawet 
nie zapewnią Mołdawii awan-
su – to pozwolą swoją grą na 
utrzymanie się w obecnej gru-
pie Trophy. 

(AN)

W  tzw. kategorii „open”, czyli 
„rocznik 1998 i starsi” zwycię-
żyła ekipa Kiełpino. Na drugim 
miejscu podium znalazła się 
drużyna X-Team, a na trzecim 
zespół Foka Bez Oka. 
Nagrodę Fair Play, którą 
ufundował Bogdan Oleszek, 
przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska, otrzymały druży-
ny: GKS Żukowa 2009, Ti-
ger Team, AF Morze 1, SP16 
oraz Laura Krupienko z  dru-
żyny Tolerado. Nagroda ta 

przyznawana jest za wzoro-
wą postawę na boisku, a  także 
poza nim. Cechuje ona praw-
dziwych sportowców.
Specjalne podziękowania dla 
europosła Janusza Lewandow-
skiego, który wsparł jesienny 
turniej „Do przerwy 0:1” oraz 
dla Fundacji PZU, która w tym 
roku dołączyła do naszego 
zespołu.
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