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PKP ostro zabrały się do działań. Przebudowują linie kolejowe 
i remontują dworce. Roboty ruszyły też w końcu w Gdańsku 
Głównym. Na razie pieniądze znalazły się tylko na pierwszy etap 
remontu. Na dalsze środki trzeba będzie poczekać.

Podczas remontu dworca w Iławie kasy też znaj-
dowały się w kontenerach, ale droga do nich była 
doskonale oznakowana i nie było żadnych proble-
mów. Uważam jednak, że w Gdańsku dojście do 
kas jest jeszcze prostsze – mówi Paulina Antczak

Fachowcy radzą
Nie tylko sól i śnieg są groźne dla naszych sa-
mochodów. Dodatkowym wrogiem jest także 
mróz. Można się przed tym zabezpieczyć.

Droższa opłata 
Wciąż do końca nie wiadomo, na jakich zasa-
dach mieszkańcy naszego miasta będą rozli-
czani za śmieci. 

Zimowe ferie 
Od wielu lat kluby osiedlowe oraz Dom Kul-
tury, działające pod auspicjami PSM „Przy-
morze” organizują zimowe ferie.

KHL w Polsce?
W  Gdańsku mogą grać najlepsi hokeiści na 
świecie walczący w  KHL – Kontynentalnej 
Ligi Hokejowej.
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Gdańsk. Na sYGNale

Narkotyki 
zamiast farby
Ćwierć miliona złotych war-
te były narkotyki znalezione 
przez policjantów w  bagażni-
ku mercedesa, którym jechał 
31-letni gdańszczanin. Sąd 
zdecydował się na 3-miesięcz-
ny areszt mężczyzny, który już 
wcześniej był karany właśnie 
za posiadanie narkotyków. 

Po tym przypadku widać, 
że nie wszyscy uczą się na błę-
dach. Dla niektórych handel 
narkotykami to łatwy zarobek, 
ale do czasu. 31-letniego gdań-
szczanina zatrzymano kiedy 
jechał Aleją Niepodległości. 
Podczas kontroli munduro-
wi zwalczający przestępczość 
narkotykową bardzo dokładnie 
przeszukali auto, gdyż otrzy-
mali wiadomość, że jadący nim 
mężczyzna może posiadać nar-
kotyki. Informacja okazała się 
prawdziwa, bo policjanci zna-
leźli w  puszce z  farbą emul-
syjną kilogram kokainy. Poza 
tym, przeszukano jego miesz-
kanie i tam również znaleziono 
narkotyki. 

O  tym jak długi rozbrat 
z wolnością będzie miał gdań-
szczanin zdecyduje sąd, który 
może skazać go nawet na 8 lat 
więzienia.

Hotel może mieć  
za darmo
8 lat spędzić może w  darmo-
wym hotelu z  kratami miesz-
kaniec Sopotu, który nie za-
płacił za nocleg w  Gdańsku. 
Za dwudniowy pobyt w  jed-
nym z gdańskich hoteli 41-let-
ni sopocianin miał zapłacić 
tylko 280 zł. Chcąc wykrę-
cić się od rachunku, oznajmił 
w recepcji, że musi udać się do 
banku po pieniądze. Do hotelu 
już jednak nie wrócił.

Przymorscy policjanci, do 
których trafiło zgłoszenie 
o nieuczciwym kliencie hotelu 
na Przymorzu, szybko odszu-

kali mężczyznę. Okazało się, 
że był już wcześniej karany za 
oszustwa. 

Przymusowy urlop 
dla złodziei
Przymorscy policjanci zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, którym 
udowodniono 14 kradzieży 
paliwa ze stacji benzynowych 
i  przywłaszczenie 41 tablic 
rejestracyjnych. 

Cały proceder trwał od lip-
ca do grudnia poprzedniego 
roku. Z monitoringu i analizy 
posiadanych informacji ustalo-
no, że złodzieje podjeżdżali na 
stacje benzynowe samochoda-
mi różnych marek, w których 
co jakiś czas zmieniali też ta-
blice rejestracyjne. W  końcu 
jednak udało się ustalić, kto 
stoi za kradzieżami. Policjan-
ci z  Przymorza zatrzyma-
li 23-latka i  jego 21-letniego 
kompana. Ustalono, że męż-
czyźni 14 razy kradli paliwo 
na kwotę ponad 3 tys. zł. Poza 
tym udowodniono im kradzież 
41 kompletów tablic rejestra-
cyjnych na terenie Gdańska. 

Gdańscy policjanci nie byli 
zaskoczeni efektem swojej pra-
cy, bowiem obaj zatrzymani 
mężczyźni już wcześniej no-
towani byli za kradzieże. Te-
raz mogą iść na przymusowy 
urlop, który sąd zasądzić może 
nawet na 5 lat.

Ukradli kamery
Złodzieje nie gardzą niczym, 
co przedstawia jakąkolwiek 
wartość materialną. Niedawno 
policjanci z  Komendy Woje-
wódzkiej w  Gdańsku zatrzy-
mali dwóch mężczyzn, któ-
rzy nie potrafili wytłumaczyć 
skąd posiadają kamery prze-
mysłowe, znajdujące się w  ich 
samochodzie. 

Mężczyźni wpadli w  ręce 
policjantów podczas kontroli 
drogowej na ulicy Solikow-
skiego na Przymorzu. Na tyl-
nym siedzeniu leżały kamery 

przemysłowe, a mężczyźni nie 
potrafili wytłumaczyć skąd 
pochodzą. Po przesłuchaniu 
okazało się, że są kradzione. 
Dwie z  nich zniknęły z  blo-
ku przy ulicy Jana Pawła II na 
Zaspie, a  kolejne dwie z  biu-
rowca przy ulicy Lęborskiej na 
Przymorzu. Ich wartość osza-
cowano na 5,8 tys. zł. Kame-
ry zwrócono administratorom 
budynków, a złodzieje czekają 
na wyrok sądu, który skazać 
ich może na 5 lat więzienia. 

Pomóż policji
Gdańscy policjanci poszukują 
mężczyzny, który 21 grudnia 
ubiegłego roku ok. godz. 18.00 
napadł na bank we Wrzeszczu. 
Mężczyzna w wieku około 25-
30 lat, wzrostu ok. 175 cm, 
szczupłej budowy ciała, był 
ubrany w kurtkę koloru ciem-
nego, spodnie jeansowe oraz 
czapkę zimową koloru białe-
go z  ciemnym otokiem. Na-
pastnik po wejściu do banku, 
trzymając w  ręce przedmiot 
przypominający broń, zażądał 
wydania pieniędzy. Zastraszo-
na kobieta wydała gotówkę, po 
czym napastnik uciekł. 

Osoby, które rozpoznają 
mężczyznę ze zdjęcia lub są 
w  posiadaniu informacji mo-
gących pomóc w  ustaleniu 
tożsamości i  miejsca pobytu 
sprawcy napadu, proszone są 
o  pilny kontakt z  Komendą 
Miejską Policji w  Gdańsku. 
Informacje można przekazać 
anonimowo. Kontakt telefo-
niczny: 791 750 750, 58 321 62 
34 lub 58 321 62 75. 

 

(Lubek)
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 Zima to nie tylko mróz i zaśnieżone drogi...   Fot. Marcin Żurek

• 2 lutego (sobota), Narciarski Puchar Pomorza, godz. 9.00, 
Łysa Góra w Sopocie 

• 3 lutego (niedziela), mecz Trefl Sopot – Energa Czarni Słupsk, 
godz. 17.30, Hala Ergo Arena 

• 3 lutego, (niedziela), teatr dla dzieci, „Calineczka”, godz.13.00, 
Pick and Roll Club, Sopot, ul. Zamkowa-3-5 

• 5 – 6 lutego (wtorek), targi Food-to-Go, godz.10.00, AmberExpo, 
Gdańsk, ul. Żaglowa 11 

• 6 lutego (środa), Koncert wspomnień – Czerwone Gitary, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 7 lutego (czwartek), Wernisaż komiksów Agnieszki Szczepaniak, 
godz. 19.00, Klub Atelier, Sopot, ul. Franciszka Mamuszki 2 

• 8 lutego (piątek), spektakl - „Tajemnicza Irma Vep”, godz. 20.00, 
Teatr Wybrzeże – Malarnia, Gdańsk, ul. Teatralna 

• 8 – 10 lutego (niedziela), Widowisko Disney on Ice, godz. 18.30, 
Hala Ergo Arena 

• 10 lutego (niedziela) spektakl „Pinokio”, godz. 12.30, Miasto 
Aniołów, Gdańsk, ul. Chmielna 26 

• 12 – 13 lutego (wtorek) widowisko – „Przygody Sindbada Żegla-
rza”, godz. 17.00 i 19.15, Hala Widowisko-Sportowo, Gdynia, ul. 
Kazimierza Górskiego 8 

• 13 lutego (środa) koncert Anny Marii Jopek, godz. 19.00, Pokład, 
Gdynia, ul. Skwer Tadeusza Kościuszki 

• 16 lutego, koncert Andrzeja Sikorowskiego z zespołem Pod Budą, 
godz. 18.00, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 22 lutego (piątek) koncert TSA, godz. 19.00, Parlament, Gdańsk, 
ul. Świętego Ducha 2 

• 23 lutego (sobota), Polsat Boxing Night: Andrzej Gołota vs Prze-
mysław Saleta, godz. 18.30, Hala Ergo Arena 

• 24 lutego (niedziela) koncert Macieja Maleńczuka, godz. 18.00, 
Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 2 marca (sobota) Gdynia Rock Fest, godz. 14.30, Hala Sportowo-
-Widowiskowa, ul. Kazimierza Górskiego 8 

• 2 marca (sobota, mecz Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin,  
PGE Arena 

• 9 marca (sobota), Abba The Show – The Ultimate Tribute To Abba! 
Godz. 20.00, Hala Ergo Arena 

• 23 marca (sobota), Mistrzostwa Świata NIGHT of the JUMPs, 
godz. 19.00, Hala Ergo Arena 
 

• 1 kwietnia (niedziela), mecz żużlowy GKS Wybrzeże – Lubelski 
Węgiel 

• 7 kwietnia (niedziela), mecz piłki ręcznej Polska – Szwecja, 
godz. 20.00, Hala Ergo Arena 

• 7 lipca (niedziela), koncert Rihanny, Babie Doły.

GDAŃSK.  
POMÓŻ ODSZUKAĆ 

rodzina 
prosi 
o pomoc

17 stycznia zaginął Mirosław 
Ociepka, lat 56, 176 cm, ok. 
80 kg, średniej budowy ciała, 
szare oczy, siwe włosy. Znaki 
charakterystyczne: znamię na 
prawym policzku, dwie dłu-
gie blizny na szyi, guz i blizna 
na brzuchu. Posiada tatuaże: 
tygrysa na klatce piersiowej 
i  smoka na ramieniu. Ubra-
ny był w  dżinsy, ciemne buty 
i  czarną kurtkę. Na głowie 
miał głęboko nasuniętą czar-
ną czapkę. Ostatnio widziano 
go w poniedziałek 21 stycznia 
o  godzinie 20.00 w  okolicach 
Orunii Górnej w  Gdańsku. 
Jest nieco przygarbiony, zagu-
biony, splątany. Może nic nie 
pamiętać. Nie posiada przy so-
bie dokumentów. Natychmiast 
potrzebuje pomocy medycznej!

Jeżeli ktokolwiek go wi-
dział, proszony jest o  kontakt 
z policją 997 lub rodziną zagi-
nionego: 509 073 587 lub 519 
120 787.

Czeka na niego rodzina.

Fot. Archiwum rodzinne

trimeryk
Koniec świata jako żywo,
sprawą raczej niegodziwą,

zatem żeby umrzeć godnie,
wkładam eleganckie spodnie
i z kumplami wybieramy się 

na piwo…

Koniec świata lada chwila,
barman życie nam umila,

a to „Warka”, a to „Żywiec”,
by zakończyć byt godziwie,
przy tym pieśni puszcza też 

Collinsa Phila…

Koniec świata nie wypalił,
wciąż jesteśmy zdrowi, cali,

tylko Czesiek, co nie pije
żal ma do nas, bo choć żyje,
to uważa, że bez sensu się 

uwalił…

Bogdan Malach

 Zaginiony Mirosław Ociepka

Strona internetowa: www.panoramapomorza.pl

Fot. BlueOrange Studio / Fotolia.com
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Od niedawna z przyjemnością 
wchodzi się do dworców w re-
gionie. Nową twarz zyskały 
obiekty w  Iławie czy Malbor-
ku. Gdańsk musiał poczekać 
jednak na swoją kolej. W koń-
cu, w połowie stycznia, robot-
nicy weszli na plac budowy. 
Pierwszy etap przebudowy 
gdańskiego dworca koszto-
wać ma 500 tys. zł. Na więk-
szy zakres prac nie ma w  tej 
chwili pieniędzy. Na początek 
robotnicy zabrali się za roze-
branie antresoli, która szpe-
ciła jeden z  najpiękniejszych 
dworców w kraju. Dzięki temu 
hala dworca stanie się bardziej 
przestrzenna i  przestanie być 
noclegownią dla bezdomnych. 

W  związku z  remontem 
dworca kasy biletowe zostały 
przeniesione do specjalnych 
kontenerów, które stoją przy 
peronach SKM. Niektórzy na-
rzekają, że jest to spore utrud-
nienie dla podróżnych.

– Jestem studentką i  często 
jeżdżę pociągami. Wiadomo, 
że jak jest remont, to zawsze 
musimy spotkać się z  jakimiś 

utrudnieniami. Podczas re-
montu dworca w  Iławie kasy 
też znajdowały się w kontene-
rach, ale droga do nich była do-
skonale oznakowana i nie było 
żadnych problemów. Uważam 
jednak, że w Gdańsku dojście 
do kas jest jeszcze prostsze – 
mówi Paulina Antczak.

Gdański dworzec potrzebu-
je większych remontów, ale na 
to nie ma pieniędzy. Według 
przedstawicieli PKP potrzeba 
co najmniej 15 mln zł, żeby 
gdański dworzec odzyskał 
swój dawny blask. 

Dodajmy, że za około pół-
tora roku cieszyć się będziemy 
nowym dworcem kolejowym 
oraz atrakcyjnie zagospoda-
rowanym terenem przydwor-
cowym w  Sopocie. Przedsię-
wzięcia te zrealizowane zo-
staną w  ramach projektu pod 
nazwą „Rewitalizacja dworca 
PKP oraz terenów przydwor-
cowych w  Sopocie”, współfi-
nansowanego ze środków ini-
cjatywy europejskiej JESSICA. 

– Inwestycję zrealizuje wy-
łoniona przez Miasto Sopot 
Bałtycka Grupa Inwestycyjna 
S.A.. Umowa ppp pomiędzy 

miastem a  inwestorem zawar-
ta została 23 stycznia 2012 r. 
Od dnia podpisania umowy 
inwestor miał rok na przygoto-
wanie kompletu dokumentacji 
projektowej. Prace te ukończo-
no jednak wcześniej, co umoż-
liwiło BGK zakończenie oceny 
projektu jeszcze w  poprzed-
nim roku i  podjęcie decyzji 
o  przyznaniu pożyczki JESSI-
CA. Podmiotem zaangażowa-
nym w realizację projektu jest 
także spółka PKP S.A., która 

przeniesie prawa własności do 
części gruntów, na których 
realizowany będzie projekt – 
w zamian za uzyskanie prawa 
własności do nowego dwor-
ca PKP oraz nieruchomości 
wspólnych. Łączny koszt tego 
przedsięwzięcia to ok. 100 mln 
zł – informuje Małgorzta Pisa-
rewicz z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomor-
skiego w Gdańsku.

(Lubek)
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Tort od prezydenta
Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska, jak co roku, z okazji 
studniówek przesłał maturzy-
stom gdańskich szkół średnich 
torty wraz z życzeniami. 

„Z  tej wyjątkowej okazji, 
życzę wszystkim maturzystom 
powodzenia podczas egzami-
nów oraz podjęcia mądrych 
i trafnych decyzji dotyczących 
dalszej edukacji oraz rozwo-
ju w  przyszłości. Wierzę, że 
wyjątkowa atmosfera radości 
i  urok dzisiejszego wieczoru 
pozostaną miłym wspomnie-
niem oraz przyniosą Wam 
szczęście podczas tegorocznej 
matury” – napisał prezydent 
Adamowicz. 

Torty i  życzenia od prezy-
denta trafią do 38 publicznych 
i  niepublicznych gdańskich 
szkół średnich. 

„Nie” dla dopalaczy
W  połowie stycznia na pole-
cenie wojewody pomorskie-
go Ryszarda Stachurskiego 
zamknięte zostały wszystkie 
sklepy, w których na Pomorzu 
prowadzona była sprzedaż tak 
zwanych „dopalaczy”. Decyzja 
ma związek z  wynikami ba-
dań próbek pobranych podczas 

kontroli realizowanych przez 
Wojewódzką Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną. Wykazały 
one, że niektóre z wprowadza-
nych do obrotu produktów za-
wierały substancje ujęte w  za-
łączniku do ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii. Sklepy 
zostały zaplombowane, a towar 
zabezpieczony przez policję. 

Cięcia w stoczni 
Stocznia Gdańska ma pro-
blemy z płynnością finansową 
i wszystko na to wskazuje, że 
dojdzie do zwolnień. W ubie-
głym roku stocznię opuści-
ło ok. 100 osób w  ramach 
tzw. programu dobrowolnych 
odejść. Dotyczył on głównie 
pracowników spoza produk-
cji. Jednak kolejne cięcia szy-
kują się również i w tym roku. 
Pracę może stracić nawet 200 
osób. Wypowiedzenia mogą 
trzymać pracownicy biurowi 
i  nadzoru produkcji. Jest jed-
nak i dobra wiadomość – 300 
osób stocznia chce przyjąć 
(spawaczy i monterów). 

(KL)

PaNOramiCzNYm skrótem
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  Pierwszy etap prac ma zostać ukończony do marca



GDAŃSK–SOPOT. SNG APELUJE I OSTRZEGA

Chroń wodomierz 
przed mrozem

PRZYMORZE. UCZNIOWIE NA WYSTAWIE

Otwarci na nowoczesną 
architekturę 

MARKA LOTOS WARTA 1,23 MLD

Wśród najlepszych 
GDAŃSK. ZA OSIĄGNIĘCIA

Nagrody 
wręczone 

GDAŃSK. KU PAMIĘCI I PRZESTRODZE    

latoś zima jest łaskawa
W  tym roku zima oszczędza 
Trójmiasto. Mimo to, Saur 
Neptun Gdańsk ostrzega 
i  apeluje o ochronę wodomie-
rzy przed mrozem. Jest to bo-
wiem obowiązek każdego za-
rządcy nieruchomości.

– W  przypadku, gdy taki 
wodomierz zamarznie, miesz-
kańcy nie będą mieli wody, 
a  koszty, które obciążą wła-
ściciela, nie są małe – ostrzega 
Grażyna Pilarczyk, rzecznik 
prasowy Saur Neptun Gdańsk. 
– O  zabezpieczenie pomiesz-
czenia, w  którym znajduje się 
wodomierz i o  samo urządze-
nie muszą zadbać sami właści-
ciele domów, a  w  budynkach 
wielorodzinnych zarządcy lub 
wspólnota mieszkańców. Tak 
stanowi regulamin usług do-
starczania wody. Zamarznięty 
wodomierz to nie tylko brak 

wody w  mieszkaniu, bo urzą-
dzenie nie działa i  woda nie 
przepływa, ale także znacząca 
strata finansowa.

Jak się okazuje, koszt wy-
miany wodomierza zależy od 
jego parametrów. Z  informa-
cji otrzymanych z SNG wyni-
ka, że jest to kwota od 200 do 
1000 zł netto. 

– W przypadku wielu zgło-
szeń, ekipy wodociągowe nie 
są w  stanie reagować natych-
miast, należy się liczyć z pew-
nym oczekiwaniem na  przy-
jazd. Zgłoszenia o takich kło-
potach są przyjmowane pod 
całodobowym numerem alar-
mowym 994, jak i poprzez in-
folinię 58 301 30 91 – dodaje 
Grażyna Pilarczyk.

(Stanisław S.)

Uczniowie Gimnazjum nr 21 
i  Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego nr 3 na Przymorzu mogli 
obejrzeć wystawę projektów ar-
chitektonicznych wykonanych 
przez studentów Politechniki 
Gdańskiej. Ekspozycję moż-
na było oglądać w  przymor-
skim Domu Kultury przy ulicy 
Śląskiej.

– Po wystawie oprowadzał 
nas Henryk Sokalski, który we 
wstępie wyjaśnił podstawowe 
pojęcia niezbędne do pobu-
dzenia wyobraźni i zrozumie-
nia idei ekspozycji. Uświado-
mił też zwiedzającym, jaką 
wiedzę powinni posiąść pro-
jektanci, zanim przystąpią do 
działania; że nie tylko muszą 
poznać przeznaczenie plano-
wanego budynku czy poten-
cjalne grono użytkowników, 
ale także ukształtowanie tere-
nu, na którym ma stanąć, jego 
otoczenie czy planowany koszt 
budowy. Przywołał historię 
wielu europejskich miast, któ-
rych obecny wygląd różni się 
od tego sprzed wieków dzięki 
odważnym wizjom urbani-
stów, a przykładem najciekaw-
szym jest współczesny Paryż 
– mówi Danuta Kolanowska 
z Gimnazjum nr 21.

Gdańscy gimnazjaliści mo-
gli przyjrzeć się projektom bu-
dynków użyteczności publicz-

nej wkomponowanych w  kra-
jobraz Redłowa. Jak podkreśla 
Danuta Kolanowska, różnym 
uczniom podobały się różne 
projekty.

– Do najbardziej obleganych 
należało Centrum Sportowo-
-Rekreacyjne oparte na planie 
idealnej figury geometrycznej, 
czyli koła. Do bardzo intere-
sujących projektów należało 
też Centrum Produkcji Filmo-
wej „Cztery wymiary filmu”. 
Niektórzy chcieliby chodzić 
do Liceum Elit zaprojektowa-
nego w raczej klasycznym sty-
lu, za to bardzo oryginalnego 
kolorystycznie. Z  rozmachem 
zaprojektowane zostało Cen-
trum Sportowo-Konferencyj-
ne, a  motyw łodzi wykorzy-
stano w projekcie „Automotive 
Park” – dodaje nauczycielka. 

Taka wystawa, poza pobu-
dzeniem wyobraźni, uświado-
miła zwiedzającym, że Trój-
miasto, które obfituje w zabyt-
kowe budowle, jest otwarte na 
nowoczesną architekturę

– Natomiast urbaniści po-
trafią połączyć przeszłość 
z  przyszłością bez estetycz-
nych zgrzytów, przynajmniej 
na etapie projektów – podsu-
mowuje Danuta Kolanowska.

(KL)

Kalendarzowa zima już na dobre zagościła w naszym kraju, ale pogoda skąpi-
ła do tej pory śniegu i mrozu – przynajmniej w Gdańsku. Cieszą się zapewne 
władze miasta, bo nie trzeba wydawać pieniędzy na odśnieżanie ulic, a mniej 
wydajemy także na ogrzewanie. 
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Co można zrobić?
Zasadniczą czynnością powinno być zaizolowanie pomieszczenia lub 
studni wodomierzowej, o ile pomieszczenie to nie jest ogrzewane i nie 
jest zabezpieczone przed mrozem. Jeżeli wodomierz znajduje się przy 
drzwiach garażowych, jest także narażony na przenikanie mroźnego 
powietrza. Warto uszczelnić okna i drzwi. Na pewno pomoże także za-
winięcie samego wodomierza w jakikolwiek dostępny izolator, jak mata 
izolacyjna lub wełna mineralna (tzw. ogacenie). Ważne, by nie przykry-
wać okienka ze wskazaniami urządzenia. Pracownik SNG nie może 
mieć kłopotu z odczytaniem stanu wodomierza.

Po raz 25. wręczono Nagrody 
Naukowe imienia Jana Ha-
weliusza, które są wyrazem 
uznania Miasta Gdańska dla 
wybitnych osiągnięć naszych 
znakomitych gdańskich i trój-
miejskich uczonych. 

Laureatami tegorocznej edy-
cji zostali: Brunon Synak za 
osiągnięcia w  dziedzinie ge-
rontologii, socjologii choroby 
i socjologii wsi oraz Jerzy Bła-
żejowski za wkład w poznanie 
budowy, zachowania i  reak-
tywności układów chemicz-
nych na gruncie termodynami-
ki i kinetyki.

– Do tej pory Nagrodę Na-
ukową Miasta Gdańska im. 
Jana Heweliusza otrzymało 35 
naukowców. Ćwierćwiecze na-
grody, jej długoletnia tradycja 
i prestiż przynosi dumę miastu 
i  potwierdza ważną pozycję 
Gdańska jako silnego ośrod-
ka nauki zarówno w  dziedzi-
nie nauk humanistycznych, 
jak i przyrodniczych i ścisłych 
– informuje Monika Miko-
łajczyk z  Biura Prezydenta 
Gdańska ds. Kultury. 

(KL)

Mimo że śniegu mieliśmy na 
razie niewiele, gdańska Straż 
Miejska przypomina o  obo-
wiązku utrzymania porządku 
na chodnikach przy prywat-
nych budynkach. Apel kiero-
wany jest do ich właścicieli lub 
zarządców nieruchomości.

– Są oni zobowiązani do 
uprzątnięcia błota, śniegu albo 
lodu z  części nieruchomości 
udostępnionej do użytku pu-
blicznego oraz z  chodników 
położonych wzdłuż nierucho-
mości. Dotyczy to także usu-
wania sopli, śniegu z  dachu, 
które również mogą stwarzać 
zagrożenie dla przechodzących 
tam osób – informuje Miłosz 
Jurgielewicz, rzecznik prasowy 
Straży Miejskiej w  Gdańsku. 

– Powinno to być wykonywa-
ne codziennie do godz. 8.00, 
a  w  przypadku intensywnych 

opadów śniegu, w ciągu 6 go-
dzin od ustania opadów. 

Warto jednak pamiętać, że 
nie wolno śniegu, lodu albo 
błota zgarniać z chodników na 
ulicę. Właściciel lub zarządca, 
który nie dopełni tych obo-
wiązków, podlegać będzie ka-
rze grzywny.

– Wspólnie z  Zarządem 
Transportu Miejskiego pro-
wadzimy także akcję informa-

cyjną w środkach komunikacji 
miejskiej. Plakaty przypomi-
nają mieszkańcom o obowiąz-
kach zimowych, jak również 
uwrażliwiają na problem osób 
bezdomnych. Na plakatach 
można znaleźć telefony do od-
powiednich instytucji – dodaje 
Miłosz Jurgielewicz.

(KL)
Fot. Krzysztof Lubański

WAŻNE TELEFONY
• Dyżurny Inżynier Miasta (nieodśnieżone tereny miejskie):  

58 524 45 00 (całodobowo)
• Dział ds. Osób Bezdomnych MOPR: 58 522 38 20  

(pon.– pt. 7.30–15.30)
• Noclegownia dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta: 58 342 13 14 

(całodobowo)
• Telefon alarmowy Straży Miejskiej w Gdańsku: 986 (całodobowo)

Według najnowszego Rankin-
gu Najcenniejszych Polskich 
Marek opublikowanego przez 
„Rzeczpospolitą” marka Lotos 
wyceniona została na 1 miliard 
23 miliony złotych. Jest to 15 
proc. wzrost w  porównaniu 
z poprzednią edycją rankingu, 
w  której gdański gigant zajął 
11. miejsce. W  obecnej edycji 
gdańska firma wskoczyła do 
pierwszej dziesiątki (9. miej-
sce) najcenniejszych polskich 
marek. 

Warto wspomnieć, że we-
dług rankingu „Lista 500 naj-
większych firm w Polsce” pro-
wadzonego przez tygodnik 
„Polityka” w  2011 roku Lotos 
był największą firmą w regionie 
i drugą w Polsce, jeśli weźmie-
my pod uwagę przychody na 
poziomie ponad 29,4 mln zł. 
Zatrudnia ponad 5 tysięcy osób.

Dodajmy, że najdroższą 
marką w  naszym kraju jest 
Orlen, który wyprzedza PKO 
Bank Polski i  Biedronkę. 
W  „10” znalazły się jeszcze: 
PZU, Play, Bank Pekao, Mle-
kovita, Plus i TVN, który za-
mknął listę dziesięciu najwar-
tościowszych polskich marek.

Jak widać, Trójmiasto i Po-
morze mają się czym chwalić. 
Chcielibyśmy zapoczątkować 
cykl artykułów o naszych mar-
kach i firmach, które je tworzą. 
Nie zawsze bowiem nazwa fir-
my jest tożsama z nazwą mar-
ki – przykład firmy LPP S.A., 
która ma w  swoim portfolio 
takie marki jak Reserved, Ho-

use i Cropp. Już od kolejnego 
numeru chcielibyśmy zapro-
sić do wspólnego poznawania 
trójmiejskich marek, znanych 
nie tylko w  naszym regionie, 
ale wywodzących się właśnie 
z Pomorza.

(GB)
Fot. Marcin Żurek

 Lotos należy do największych firm w Polsce, a jego marka warta 
jest ponad 1 miliard złotych

 Do odśnieżania osiedlowych ulic i chodników spółdzielnia mieszkaniowa na Przymorzu 
zakupiła nawet specjalny sprzęt



Kalendarz „Shades of beauty” 
2013 to zbiór fotografii portre-
towych wszystkich kobiet pra-
cujących w Jotun Polska. Twór-
czyniami i autorkami pomysłu 
tej niezwykłej sesji zdjęciowej 
są gdańskie artystki – foto-
grafka Aga Mróz oraz stylist-
ka i  wizażystka, Agata Zyga-
dło. Podczas sesji „dziewczyny 
z kalendarza” stały się obiektem 
kolorystycznych wariacji na te-
mat makijażu autorstwa Agaty 
Mróz. Zaskakujący efekt sesji 
zaowocował decyzją o wydaniu 
kalendarza, a także o zorgani-
zowaniu jego premiery i licyta-
cji na rzecz Amazonek. 

Podczas premiery kalenda-
rza, zorganizowanej w  poło-
wie stycznia w  sopockiej Za-
toce Sztuki, licytowano trzy 
egzemplarze podpisane przez 
gościa specjalnego uroczysto-
ści, panią Danutę Wałęsową, 
a  także aktora, Piotra Polka. 
Na aukcję wystawiono również 
opatrzone autografem książki 
Danuty Wałęsowej pt. „Ma-
rzenia i  tajemnice” i  podpisa-
ne przez Piotra Polka płyty pt. 
„Mój film”. Pieniądze uzyskane 
z  licytacji, a  także zbierane do 

puszek podczas imprezy, trafiły 
do gdańskiego stowarzyszenia. 

Firma Jotun jest obec-
na w  Polsce od ponad 20 lat 
i działa zarówno na rynku farb 
morskich w  produkcji stocz-
niowej, jak i  w  szeroko rozu-
mianym przemyśle lądowym. 
Polski oddział spółki jest rów-
nież odpowiedzialny za rynki 
Europy Centralnej (Czechy, 
Słowacja i  Węgry), a  od po-
czątku tego roku także za kra-
je bałtyckie (Litwa i  Łotwa). 
Łącznie Jotun Polska oraz 

odziały regionalnie krajów, za 
które Polska odpowiada, za-
trudniają ponad 40 osób.

Jotun Polska od lat anga-
żuje się w  projekty z  zakresu 
Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu. Oprócz gdańskich 
Amazonek wspiera także mię-
dzy innymi największą organi-
zację pozarządową, Między-
narodowy Ruch Czerwonego 
Krzyża i Półksiężyca.

(KL)
Fot. Materiały prasowe

Styczeń i  luty to miesiące, 
w  których zawsze notuje się 
najniższe temperatury. Dba-
łość o samochody w tych mie-
siącach jest więc szczególnie 
istotna. Nieprzyjemnych sy-
tuacji można uniknąć, stosu-
jąc się do kilku podstawowych 
zasad.

– W  pierwszej kolejności 
trzeba pamiętać o  akumulato-
rze, jako głównym urządzeniu 
rozruchowym naszego pojaz-
du. Przy niskich temperatu-
rach, jakich obecnie doświad-
czamy, narażony jest on na 
wyładowania poprzez zmniej-
szenie objętości elektrolitów. 
Z tego względu unikać należy 
jazdy na krótkich odcinkach 
przy włączaniu dużej ilości 
urządzeń w  samochodzie oraz 

poruszać się, jeśli to możliwe, 
na dłuższych odcinkach, aby 
nasz akumulator mógł się doła-
dować – mówi Sławomir Król 
z gdańskiej stacji Autotes Pol-
ska zajmującej się specjalistycz-
ną diagnostyką samochodów.

Z  kolei jeśli wiemy, że nie 
będziemy używać naszego 
auta przez dłuższy czas, to 
najlepiej zabrać akumulator 
do domu. W  większości dzi-
siejszych modeli samocho-
dów wyjęcie akumulatora nie 
stanowi większego problemu 
i  można to zrobić bez specja-
listycznej wiedzy technicznej. 
Jednocześnie kontrola jego 
wydajności w autoryzowanych 
stacjach i warsztatach pozwoli 
na wczesne wykrycie ewentu-
alnych problemów.

Uważać należy również na 
oblodzenie układów elektro-
nicznych. Przy niskich tempe-
raturach lub gdy nasz samo-
chód pozostaje na parkingu 
przez dłuższy czas, może dojść 
do oblodzenia niektórych ele-
mentów elektronicznych. Dla-
tego uruchamiając samochód 
powinniśmy pozwolić mu roz-
grzać się w miejscu, aby prze-
pływający prąd pozwolił na od-
lodzenie układu. Przy dużych 
mrozach rozruch silnika powi-
nien trwać od 5 do 10 minut.

– Najczęściej spotykanym 
problemem jest rozładowany 
akumulator. Wówczas z pomo-
cą przeważnie przychodzi są-
siad wraz z kablami rozrucho-
wymi. Tu również trzeba pa-
miętać o  kilku podstawowych 

zasadach. Jeżeli auto z którego 
czerpiemy prąd będzie posiada-
ło przepięcia lub inne problemy, 
może wówczas uszkodzić elek-
tronikę naszego auta. Można 
również wymienić akumulato-
ry pomiędzy pojazdami. Trze-
ba jednak pamiętać, aby nie za-
mienić akumulatora z  małego 
na duży lub odwrotnie. Samo-
chody benzynowe potrzebują 
zdecydowanie mniej mocy na 
rozruch, niż auta z  silnikiem 
Diesla. Wówczas taki akumu-
lator może po prostu nie dać 

rady i  dodatkowo wyładować 
się – dodaje Sławomir Król.

Poza układem elektrycznym 
należy również sprawdzać płyn 
hamulcowy oraz chłodniczy. 
Zbyt długie przechowywanie 
tych płynów, po pewnym cza-
sie powoduje utratę ich właści-
wości i  pojawienie się w  nich 
większego stężenia wody. Przy 
niskich temperaturach mogą 
one zamarzać, szczególnie 
w  układzie hamulcowym. Sa-
memu trudno jest sprawdzić 
czy płyn w  przewodach jest 

drożny. Dlatego przed każ-
dym zimowym sezonem warto 
wybrać się do autoryzowanej 
stacji, która sprawdzi poziom 
wody w  tych płynach. Jeżeli 
przekroczy on dozwolone war-
tości, należy takie płyny w ca-
łości wymienić.

Stosowanie się do kilku pro-
stych zasad może więc ochro-
nić nasze auta przed dodatko-
wymi wydatkami i oszczędzić 
tak cenny dziś czas. 

(AT)

GDAŃSK. IGRZYSKA NA POLITECHNICE

szukają zdolnych studentów 
GDAŃSK–SOPOT. WSPOMOGLI AMAZONKI    

Wykonali nietypowy kalendarz 

POMORZE. FACHOWCY RADZĄ    

zima ciężka dla samochodów

Igrzyska informatyczne od-
będą się 2 lutego na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunika-
cji i  Informatyki Politechniki 
Gdańskiej. Konkurs adreso-
wany jest do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z  naszego 
województwa. Do wygrania są 
Stypendia Dziekana WETI.

Zadania konkursowe będą 
wymagały umiejętności roz-
wiązywania problemów al-
gorytmicznych, znajomości 
języków i  technik programi-
stycznych oraz wiedzy z  za-
kresu elektroniki, telekomu-
nikacji i  automatyki. Zawod-
nicy będą mieli do dyspozy-
cji stanowiska komputerowe 
wyposażone w  środowisko 
programistyczne. 

Laureaci pierwszych trzech 
miejsc otrzymają w  nagrodę 
roczne Stypendia Dziekana 
Wydziału ETI PG, które będą 
mogli odebrać po maturze, 
o  ile wybiorą studia na Wy-
dziale ETI PG. Stypendia te 
wynoszą 600 zł miesięcznie za 
1. miejsce, 400 zł miesięcznie 
za 2. miejsce oraz 300 zł mie-
sięcznie za 3. miejsce. Wypła-
cane będą przez cały pierwszy 
rok studiów.

– Zależy nam na zdolnych 
studentach, dlatego prowadzi-
my na naszym wydziale Aka-
demię ETI, której uczestnicy 
odbywają dodatkowe zajęcia 
z  zakresu informatyki, tele-

komunikacji i  elektroniki – 
mówi dziekan WETI, dr hab. 
inż. Krzysztof Goczyła, prof. 
nadzw. PG.

Warto przypomnieć, że 
Akademia ETI to zajęcia do-
datkowe dla uczniów zain-
teresowanych informatyką, 
telekomunikacją i  elektroni-
ką. Prowadzone są od roku 
2008. Obecnie w  regularnych 
spotkaniach Akademii ETI 
uczestniczą uczniowie dziesię-
ciu szkół ponadgimnazjalnych 
z  Trójmiasta, Tczewa oraz 
Malborka.

Warsztaty odbywają się 
głównie w  salach wykłado-
wych i  laboratoriach WETI. 
Zaliczenie niektórych kur-
sów w programie akademii na 
ocenę bardzo dobrą, zwalnia 
przyszłego studenta z  obo-
wiązku zaliczenia wskazanych 
przedmiotów podczas studiów.

Igrzyska Akademii ETI 
odbędą się po raz drugi. 
W  pierwszej edycji konkur-
su uczestniczyło trzydziestu 
trzech uczniów z  dwunastu 
szkół województwa pomor-
skiego, w  większości pod-
opiecznych akademii. Druga 
edycja Igrzysk Akademii ETI 
rozpocznie się o  godz. 11.00 
w  nowym budynku Wydziału 
Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki PG.

(AT)

Nie tylko sól i śnieg są groźne dla naszych samochodów. 
Dodatkowym wrogiem jest także mróz, który bardzo 
niekorzystnie wpływa na układy elektryczne w samocho-
dach, w szczególności na akumulatory. Można się przed 
tym zabezpieczyć. Jak to zrobić?
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Jotun Polska kolejny 
raz wspiera Gdań-
skie Stowarzyszenie 
Kobiet „Amazonki”. 
Firma wydała 
kalendarz, którego 
kilka wyjątkowych 
egzemplarzy zlicyto-
wano, a dochód z li-
cytacji zasilił konto 
stowarzyszenia.

 Jotun Polska wydała kalendarz z kobietami, które pracują w tej firmie
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Miesiąc temu mogliśmy przeczytać premierowy odcinek morskich opowieści 
MARKA MARCA, który był kapitanem „pływającej perły w koronie”, czyli 
Royal Clipera. Jego historii jest bez liku i gwarantujemy, że zaciekawią 
każdego – nawet najbardziej wybrednego Czytelnika „Panoramy”. Na kolejny 
rejs z gdańskim wilkiem morskim zaprasza Krzysztof Lubański.

NUTY POLONEZA NA MALAJSKIEJ ZIEMI 

kobiety pogoniły 
polskich marynarzy

REKLAMA



– Pływał Pan pod wieloma 
banderami i zwiedził wiele 
krajów na całym świecie, 
zderzając się z inną kulturą 
i obyczajami.
– Zgadza się. Parę ładnych 
lat temu cumowaliśmy w por-
cie Durres w  Albanii. Wtedy 
w  myśl układów politycznych 
i  handlowych, kraj ten utrzy-
mywał ścisłe kontakty z  kra-
jami „naszego obozu”. Zresztą 
udzielano jej dużej pomocy go-
spodarczej. Często zawijały tu 
statki ze Związku Radzieckie-
go i Polski. No, a później – pod 
wpływem Pekinu – przyszedł 
pamiętny zwrot. Wystąpienie 
z Układu Warszawskiego, ze-
rwanie kontaktów i  układów 
handlowych. Byliśmy wtedy 
jedynym krajem obozu demo-
kracji ludowej posiadającym 
tu ambasadę i  utrzymującym 
z  Albanią wymianę handlo-
wą. Kupowaliśmy tam asfalt 
bitumiczny i  naturalny, rudy 
miedzi i  chromu, przetwo-
ry owocowe, koniaki i  wina, 
a  sprzedawaliśmy samochody 
„warszawy” i  „żuki”, blachę, 
szkło, koks i różne wyroby na-
szego przemysłu.

Wiele naszych zwyczajów 
i  pojęć raziło tamtejszych lu-
dzi. Zaprotestowano kiedyś 
przeciwko „demoralizacji”, 
gdy 12-letnie córki obcokra-
jowca biegały po dziedzińcu 

w  krótkich sukienkach. Nam 
z kolei zwrócono uwagę, by nie 
chodzić po statku w  krótkich 
spodenkach. Ale jak można 
zabronić? Akurat wtedy wła-
śnie każdy dochodzi do wnio-
sku, że słońce najlepiej opala 
przy samej burcie, rzecz jasna 
tej od strony lądu. Ośmiooso-
bowa brygada robotników al-
bańskich pracowała w naszych 
ładowniach pod nadzorem 
dwóch ludzi: jeden z  nich był 
od spraw politycznych, a drugi 
od kradzieży. Muszę tu dodać, 
że kradzieże na statkach są pla-
gą we wszystkich niemal por-
tach, tam zaś się nie zdarzały.

– Czy te ograniczenia doty-
czyły wszystkich?
– Wszystkie ograniczenia 
i  utrudnienia nie dotyczyły 
Chińczyków. Chińscy mary-
narze wychodzili do miasta bez 
przepustek, nikt nie wyznaczał 
im godzin powrotu i podobno 
też jedli i  pili w  tamtejszych 
restauracjach za darmo. Ale 
nie było między nami antago-
nizmów. Muszę powiedzieć, 
że wśród marynarzy różnych 
narodowości nie ma antagoni-
zmów, choć wyjątki się oczy-
wiście zdarzają. Marynarze 
spotykają się w  różnych por-
tach, zagadują do siebie, sia-
dają przy sąsiednich stolikach, 
pogwarzą i  pośpiewają razem. 

Są piosenki znane wszystkim 
marynarzom świata i wspólnie 
przez nich śpiewane.

– Pływając po morzach, 
wiele widoków zapierało na 
pewno dech w piersiach.
– Kiedyś miałem przyjemność 
przepływania w nocy niedale-
ko Sycylii i mogłem podziwiać 
Etnę, najwyższy czynny wul-
kan w  Europie. Etna w  nocy 
wygląda bardzo pięknie. Na 
dole – dalekie światła Sycylii, 
a w górze ciemny obszar nieba 
rozjaśniany co 10-45 sekund. 
To wygląda mniej więcej tak, 
jakby co chwilę ktoś olbrzy-
mim miechem rozdmuchiwał 
wielkie ognisko. Gdy płynie 
się w  dzień, widać dym uno-
szący się nad kraterem. Zresz-
tą trudno opisać ten wspaniały 
widok, muszę więc odwołać 
się do wyobraźni Czytelników, 
która podpowie lepiej, niż 
moje skąpe słowa.

Ale pływaliśmy też po dal-
szych zakątkach globu. W jed-
nej z  osad Półwyspu Malaj-
skiego nasz znajomy zostawił 
nas, polecając zwiedzenie sta-
rej, godnej obejrzenia budowli, 
a sam pojechał po benzynę. Po 
drugiej stronie drogi zauwa-
żyliśmy jakiś interesująco wy-
glądający obiekt otoczony nie-
wysokim murem. Świątynia. 
Weszliśmy do niej, zostawia-
jąc buty u  wejścia. Wewnątrz 
panował przyjemny chłód. 
Czuć było wonie palonych ka-
dzideł. Oglądaliśmy ołtarze 
pod ścianami. Przed każdym 
z  nich było kilka modlących 
się postaci. Centralna postać 
na głównym ołtarzu podobna 
była do poprzednich, lecz kil-
kakrotnie większa, bogato zło-
cona i ozdobiona.

Nasza uwaga została za-
kłócona zbliżaniem się grupy 
kobiet, które wygrażając pię-
ściami, zaczęły popychać nas 
w  kierunku wyjścia. Wyszli-
śmy i  podbiegaliśmy. Musia-
ło to zabawnie wyglądać: nas 
dwóch, rejterujących przed 
grupą kobiet, ale daleko nam 
wtedy było do śmiechu. Wy-
padaliśmy na ulicę. One za-
trzymały się u bramy świątyni, 
krzycząc nadal i  wymachując 
rękami. Zrobiło się zbiego-
wisko. Coś przeskrobaliśmy, 

Fitness Klub Spójnia  ul. Słowackiego 4,  80-257 Gdańsk

- Zumba
- Pilates

Zapraszamy serdecznie do
Fitness Klubu Spójnia. 

Proponujemy Państwu aktywne
spędzanie wolnego czasu

w miłej i przyjaznej atmosferze.
Oferujemy zajęcia ruchowe: 

- Siłownia
i wiele innych

poniedziałek - piątek  8:00 – 22:00
sobota i niedziela    9:00 – 17:00

- Step

- Joga

- Aktywne 50+

- Sauna - Masaże

 - Trening funkcjonalny

tel.: 58 341 11 69 www.fitness-spojnia.pl

www.klubmuzycznydobrywieczor.pl
Współpracujemy z Klubem Muzycznym „Dobry Wieczór”

marek marzeC
Urodził się w Jadownikach niedaleko Krakowa. Trafił 
do gdyńskiej Państwowej Szkoły Morskiej, w której 
ukończył nawigację. Później skończył geografię na 
Uniwersytecie Gdańskim i doktoryzował się z maryni-
styki. Jest kapitanem żeglugi wielkiej. Był pierwszym 
kapitanem statku badawczego „Oceania”. Pływał 
i był kapitanem również na „Darze Pomorza”, „Darze 
Młodzieży”, „Star Clipperze”, „Star Flyerze” czy „Royal 
Clipperze”. Przepłynął niemal cały świat. Obecnie 
mieszka w Gdańsku. (ab)
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bo twarze gapiów były nam 
nieżyczliwe. 

– Jak udało się więc Wam 
wyjść z tej opresji?
– Uratował nas młody znajo-
my. Na szczęście już wrócił 
i  śmiał się z  naszej przygody. 
Okazało się – jak to nam wyja-
śnił, że trafiliśmy do świątyni 
bogini …płodności, do której 
wchodzą tylko kobiety, a męż-
czyznom wstęp jest wzbronio-
ny. Ten dysonans długo nam 

nie mógł ulecieć z pamięci, ale 
złagodzony został zaprosze-
niem do domu młodego czło-
wieka. Rodzice ugościli nas 
bardzo serdecznie. Wystawny 
obiad składał się z  kilka dań. 
Pan domu interesował się 
Polską, choć nigdy w  niej nie 
był. Spotykał się z  Polakami 
w Londynie, w czasie studiów. 
Jego żona – z zawodu lekarka 
– również dzieliła zaintereso-
wania męża, a i dwie córki też 
wiedziały o  Polsce więcej niż 

niejedna londyńska uczenni-
ca. Po deserze przeszliśmy do 
drugiego pokoju, gdzie jedna 
z dziewcząt usiadła przy piani-
nie i  zaczęła grać. Na koniec, 
gdy usłyszeliśmy triumfal-
ne, zwycięskie tony Polone-
za A-dur, pomyśleliśmy, jak 
wspaniale oplótł świat nicią 
swych melodii najwspanialszy 
z polskich muzyków.

Fot. Archiwum prywatne  
Marka Marca



W  sobotę 9 lutego (godz. 
17.00) osiedlowy klub „Pia-
stuś” zaprasza na koncert kar-
nawałowy pod tytułem „Prze-
tańczyć całą noc” w  wykona-
niu skrzypka Leszka Boliboka 
i jego gości. Wstęp na imprezę 
jest oczywiście darmowy.

Przy okazji, w  imieniu klu-
bu, zapraszamy na zajęcia 
tańca towarzyskiego, które 
odbywają się w  każdy wtorek 
o  godz. 17.15. Chętni przyjść 
mogą także na „Gimnastykę 

dla mamy i babci”, która pro-
wadzona jest w  poniedział-
ki i  czwartki o  godz. 17.00. 
Z  kolei zajęcia z  aerobiku dla 
wszystkich pań, które lubią 
wysiłek, odbywają się w  każ-
dy poniedziałek i  czwar-
tek o  godz. 18.00. Hapkido, 
a więc sztuka walki dla dzieci, 
młodzieży i  dorosłych prowa-
dzona jest w środy i piątki od 
godz. 18.00.

(GR)

Karnawał dobiega już powoli 
do końca, ale mimo to zachę-
camy do uczestnictwa w zaję-
ciach tanecznych organizowa-
nych w Domu Kultury przy ul. 
Śląskiej 66b na Przymorzu. 

Zajęcie odbywać się będą 
z podziałem na grupy: seniorzy 
(wtorki, godz. 16.30), dzieci 
(czwartki, godz. 17.00), gim-
nazjaliści i licealiści (czwartki, 
godz. 18.00), studenci i dorośli 
(czwartki, godz. 19.00). Za-
pisy już przeprowadzono, ale 
warto zapytać, czy są jeszcze 
wolne miejsca. Więcej infor-

macji na ten temat uzyskać 
można w siedzibie Domu Kul-
tury albo pod numerem telefo-
nu 58 553 40 21.

– W  programie zajęć prze-
widziano naukę tańców no-
woczesnych i  standardowych. 
Młodzież będzie się uczyć 
hip-hopu, breakdance. Zajęcia 
prowadzone będą przez zawo-
dowego tancerza i  pedagoga 
–  mówi Barbara Imianowska 
z Domu Kultury.

(KL)

Władze Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe” znane są ze 
swojej działalności kultural-
nej. Nie ograniczają się tylko 
do zarządzania budynkami, 
ale starają się organizować 
imprezy i  zajęcia, w  których 
aktywnie uczestniczyć mogą 
mieszkańcy osiedla.

– Już od pięciu lat propa-
gujemy wśród mieszkańców 
najpiękniejsze wzorce muzyki 
klasycznej, cyklicznie orga-
nizując i  finansując Oruńskie 
Koncerty Kameralne. Od-
bywają się one w  kościele pa-
rafialnym pod wezwaniem 
Świętej Jadwigi Królowej na 
Oruni Górnej. Pierwsza im-
preza z  tego cyklu odbyła się 
w  październiku 2007 roku – 
mówi Sylwester Wysocki, pre-
zes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Południe”.

Ostatni koncert odbył się 
w styczniu, a wierni fani mie-
li okazję na kolejne spotkanie 
ze wspaniałą muzyką i  śpie-
wem, wykonaną w  mistrzow-
ski sposób przez artystów 
sceny operowej i  operetkowej 

Trójmiasta. W  koncercie no-
worocznym pt. „W rytmie tan-
ga”, który był 26. z tego cyklu, 
wystąpili: Monika Fedyk-Kli-
maszewska, Magdalena Wit-
czak, Alicja Rumianowska, 
Grzegorz P. Kołodziej, Le-
szek Skrla oraz kwartet Zagan 
Acoustic. W programie znala-
zły się najpiękniejsze polskie 
kolędy i  pastorałki oraz słyn-
ne tanga. Dodajmy, że występ 
urozmaiciły pary taneczne 
z zespołu Black Dance.

Warto podkreślić, że wstęp 
na koncerty jest każdorazowo 
bezpłatny, a  finansowane są 
one zazwyczaj przez SM „Po-
łudnie”. Niektóre z imprez do-
finansowuje również sąsiednia 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Orunia”. Już teraz zapraszamy 
wszystkich na kolejny Oruński 
Koncert Kameralny, który za-
planowano na przełomie mar-
ca i kwietnia. Więcej o impre-
zie w marcowym wydaniu „Pa-
noramy Pomorza”.

(Lubek)
Fot. Archiwum SM „Południe”

OLIWA-ŻABIANKA. ŚMIECIOWA USTAWA – PYTAŃ CO NIEMIARA 

droższa opłata nagrodą za segregację 

ORUNIA. NOWOROCZNY KONCERT 

W rytmie tanga

PRZYMORZE. PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC 
„Piastuś” zaprasza na koncert

PRZYMORZE. TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE 
zajęcia w domu kultury 
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 Mieszkańcy Oruni kolejny raz mogli wysłuchać 
koncertu noworocznego, który odbył się w ramach 

Oruńskich Koncertów Kameralnych 

Z wielkim niepokojem oczekujemy wejścia w życie nowej ustawy śmieciowej. 
Z przestrachem przyglądają się temu także władze wspólnot oraz spółdzielni 
mieszkaniowych. Nie inaczej jest również w Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani” w Gdańsku, bo niewiadomych jest zbyt wiele.

Wciąż do końca nie wiadomo, 
na jakich zasadach mieszkańcy 
naszego miasta będą rozlicza-
ni za śmieci. Wszystko przez 
posłów, którzy mają jeszcze 
wprowadzić pewne zmiany do 
tzw. ustawy śmieciowej. Ma 
ona wejść ma w życie z począt-
kiem lipca. Wiadomo jedynie, 
że w  Gdańsku taniej niestety 
nie będzie. 

– Podpisaliśmy aneks do 
umowy, którą związani jeste-
śmy z  firmą PRSP, odbierają-
cą wszystkie śmieci z  naszych 
osiedli. Również na jego pod-
stawie ustaliliśmy wysokość 
czynszów. Będą one obowią-
zywać jedynie do końca czerw-
ca, bowiem potem wchodzi 
w życie nowe prawo. Takie in-
formacje otrzymali już wszyscy 
członkowie naszej spółdzielni 
– mówi Zbigniew Kopiński, 
prezes RSM „Budowlani”. – 
Stawka za śmieci od stycznia 
wzrosła o  ponad 10 proc., ale 
od lipca będzie ona jeszcze 
wyższa i według teoretycznych 
założeń z końca poprzedniego 
roku, opłata ta może być nawet 
około 100 proc. większa.

Dla przykładu – w tej chwi-
li PRSP wystawia RSM „Bu-
dowlani” fakturę na ok. 60 tys. 
zł każdego miesiąca. W  cenie 
tej znajduje się nie tylko wywóz 
nieczystości stałych z  budyn-
ków mieszkalnych, ale również 
odbiór śmieci wielkogabaryto-
wych, czy zielonych (skoszona 
trawa, liście, gałęzie). 

– Wyliczyłem, że według 
proponowanych stawek, za 
posegregowane śmieci nasza 
spółdzielnia będzie musiała 
zapłacić ok. 105 tysięcy zło-
tych. Znacznie więcej kosz-
tować będą odpady, które nie 
będą posegregowane. Nie wie-
my, skąd bierze się taka duża 
różnica. Zakładając, że prze-
targ wygra dotychczasowa fir-
ma, to jej koszty nie wzrosną 
aż tak radykalnie. Nie wiado-
mo też, kto będzie rozliczał 
mieszkańców, którzy posia-
dają odrębną własność. Nie 
wyobrażam sobie, aby robiła 

to spółdzielnia. My możemy 
wziąć na swoje barki rozlicza-
nie mieszkań, które należą je-
dynie do nas – informuje pre-
zes Kopiński.

Problem dotyczy również 
miejsc na pojemniki. Wolnych 
terenów na gdańskich osie-
dlach brakuje, a  teraz jeszcze 
administratorzy budynków 
będą musieli postawić dodat-
kowe pojemniki, do których 
wyrzucane będzie szkło, pla-
stik czy papier, nie wspomi-
nając o kontenerach na odpady 
mokre i suche. 

– Na tym nie koniec naszych 
pytań. Kto i gdzie będzie oce-
niał czy śmieci z  naszej spół-
dzielni są segregowane? Nie 

sądzę, aby jeden samochód 
przyjeżdżał po śmieci tylko 
do naszych budynków. Ra-
czej będzie miał wytyczoną 
trasę i  zbierać będzie odpady 
z miejsc należących do różnych 
administratorów. Jak w  takim 
razie ustalimy, że działamy 
zgodnie z prawem i prowadzi-
my selektywną zbiórkę śmieci? 
– pyta Zbigniew Kopiński.

W  niektórych spółdziel-
niach, w  tym również RSM 
„Budowlani”, funkcjonują 
zsypy. Spośród ponad 40, za-
mknięto już 24. Musiała się na 
to zgodzić większość miesz-
kańców budynku. Niektórzy 
są bardzo zadowoleni z  za-
mknięcia zsypów – przestało 

śmierdzieć, odpadły koszty ich 
utrzymania i problem ewentu-
alnego udrażniania. 

Jak widać, pytań na które 
ustawodawca nie znalazł jesz-
cze rozwiązania, wciąż jest 
wiele. Postanowiono wcie-
lić w  życie nowe przepisy, ale 
zapomniano o  wielu ważnych 
szczegółach. Zastanawia też 
fakt, dlaczego nagrodą za se-
gregowanie śmieci ma być 
wyższa opłata za ich odbiór, 
co jak zwykle dotknie najbar-
dziej tych najbiedniejszych? 
Do tematu wrócimy w jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy 
Pomorza”.

Krzysztof Lubański

OGŁOSZENIE



– Nudzić na pewno nie będą 
się młodzi mieszkańcy nasze-
go osiedla, którzy będą oczy-
wiście chcieli skorzystać z na-
szej propozycji – zapewnia 
Franciszek Wantuch ze Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Po-
łudnie” na Oruni. – Podobnie 
jak w  latach poprzednich, za-
praszamy dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału w akcji „Ferie 
na sportowo”, której organiza-
torem jest nasza spółdzielnia.

Jak zapowiada Franciszek 
Wantuch, nie zabraknie tur-
nieju piłki nożnej dla uczniów 
szkół podstawowych i  gim-
nazjalnych. Jeżeli pozwoli na 
to pogoda, odbędzie się także 
kulig z  ogniskiem. Być może 
uczestnicy akcji będą mieli 
okazję odwiedzić Szymbark, 
a miłośnicy kina wybrać się na 
seanse filmowe. Więcej szcze-
gółów będzie oczywiście moż-

na dowiedzieć się osobiście 
w  siedzibie spółdzielni albo 
telefonicznie od Franciszka 
Wantucha (tel. 608 312 437).

– W  latach poprzednich 
w  zajęciach podczas ferii 
uczestniczyło ponad 400 osób. 
Tym razem będzie ich zapew-
ne mniej, bo całą akcję przygo-
towujemy sami. Nie mamy tak 
wielu opiekunów, którzy spra-
wowaliby opiekę nad uczest-
nikami poszczególnych zajęć 
– mówi Franciszek Wantuch.

Przypomnijmy, że władze 
SM „Południe” bardzo mocno 
wspierają zimowe i  letnie ak-
cje, podczas których organizo-
wany jest wolny czas dla dzieci 
z Oruni, spędzających wakacje 
lub ferie w  mieście. Przypo-
mnijmy, że latach ubiegłych 
spółdzielnia zorganizowała 
wyjazd do Legolandu w  Da-
nii, Brukseli, Paryża, Amster-

damu, czy w Alpy. Jak się do-
wiedzieliśmy, również w  tym 
roku planowany jest zagra-
niczny wyjazd – tym razem do 
Włoch. Po drodze dzieci będą 
mogły zwiedzić Wiedeń, a we 
Włoszech Wenecję, Wero-
nę i  Padwę. Gwoździem pro-

gramu ma być wizyta w  naj-
większym włoskim lunaparku 
– Gardaland, który odwiedza 
roczni blisko 3 mln osób.

(Lubek)
Fot. SM „Południe”

– Oprócz propozycji stałych, 
które kontynuować będziemy 
podczas ferii zimowych, klub 
„Piastuś” zaprasza dzieci na 
cykl zajęć, podczas których 
będą mogły pogłębić umiejęt-
ności i  odkryją tajniki sztuki 
plastycznej i  muzycznej oraz 
wezmą udział w  przedstawie-
niach teatralnych i  turnie-
jach sportowych – mówi Ewa 
Abramowska, kierownik klu-
bu „Piastuś”.

11 i 18 lutego o godz. 16.00 
zaplanowano turnieje gier 
świetlicowych, natomiast 
dzień później o  godz. 10.00 
rozpocznie się spektakl „Baśń 
o  dwunastu miesiącach”, 
w  wykonaniu Teatru Arlekin 
z  Białegostoku. Na 13 lute-
go (godz. 16.30) zaplanowa-
no warsztaty papieroplastyki 

i zajęcia plastyczne. Amatorów 
sportu zapraszamy 14 lutego 
(godz. 11.00) na turniej siat-
kówki, zaś w piątek (15 lutego, 
godz. 16.30) odbędą się zaba-
wy plastyczne, podczas któ-
rych prezentowane będą tech-
niki graficzne. 

– 19 lutego o godzinie 11.00 
rozpocznie się przedstawie-
nie „Bazyliszek” w wykonaniu 
aktorów Teatru ART. – RE 
z Krakowa, zaś na godz. 15.30 
zapraszamy amatorów quizu 
muzycznego „Jaka to melodia?” 
– zachęca Ewa Abramowska. 

20 lutego (godz. 16.30) za-
planowano zajęcia plastycz-
ne pod nazwą. „Twój portret”, 
a  dzień później (godz. 11.00) 
turniej unihokeja oraz wy-
prawę do krainy dźwięków 
(godz. 15.30). Z kolei 22 lutego 

przeprowadzone jeszcze będą 
warsztaty plastyczne (godz. 
16.30). 

– Szczegółowych informacji 
udzielamy codziennie w godz. 
10.00–18.00 w siedzibie klubu 
przy ulicy Piastowskiej 98A 
lub telefonicznie pod numerem 
58 553 23 81 – mówi kierow-
nik „Piastusia”.

W  momencie składania 
styczniowego wydania „Pa-
noramy” dokładny plan ferii 
nie był jeszcze znany w Domu 
Kultury przy ulicy Śląskiej 
66B. Wiadomo jednak, że 
w  tym roku dzieci będą mo-
gły wybrać się do kina, wziąć 
udział w  turnieju mini-golfa 
oraz grach i  konkursach pla-
stycznych. Poza tym, prze-
widziano warsztaty taneczne 
oraz malowanie na szkle. Za-

planowano też zajęcia i zabawy 
edukacyjne w  Parku Techno-
logicznym oraz warsztaty edu-
kacyjne w Muzeum Morskim. 

Zajęcia skierowane są do 
dzieci z  osiedla, a  zapisy pro-
wadzone są w  biurze Domu 
Kultury przy ul. Śląskiej 66B 
(tel. 58 553 40 21).

– W okresie ferii zimowych, 
od 11 do 22 lutego, odbędą 
się wszystkie zajęcia w kołach 
i  sekcjach zainteresowań pro-
wadzone przez klub „Maciuś 
I”, a  więc zajęcia muzyczne, 
wokalne, parateatralne, spor-
towe, świetlicowe oraz dla mi-
łośników fantastyki – mówi 
Urszula Lisowska, kierownik 
przymorskiego klubu.

Poza tym, w  okresie ferii 
odbędą się jeszcze: zabawa wa-
lentynkowa (12 lutego, godz. 

Do połowy marca oglądać 
można wystawę poświęco-
ną Joannie Bogackiej, wybit-
nej aktorce Teatru Wybrzeże. 
Ekspozycję oglądać można we 
foyer Dużej Sceny gdańskiego 
teatru.

Jak przypomina Grzegorz 
Kwiatkowski z  Teatru Wy-
brzeże, Joanna Bogacka uro-
dziła się w Gdańsku i dla Trój-
miasta odrzuciła propozycje, 
o  których inni aktorzy marzą 
całe życie, propozycje znanych 
polskich teatrów.

– Odmówiła Łomnickiemu, 
kiedy zakładał Teatr na Woli, 
Maciejowi Prusowi, gdy objął 
Teatr Dramatyczny w  War-
szawie. Była jedną z  najbar-
dziej charyzmatycznych posta-
ci aktorskich naszego teatru, 
jej sztukę charakteryzowało 
ogromne bogactwo środków, 
połączone z  lirycznym wyra-
zem i ciągłym podejmowaniem 
artystycznego ryzyka. Pytana 
o  talent, powiedziała kiedyś, 
że... nie ma talentu. „Byłam 
zdolna i  niezwykle pracowi-
ta. Stąd ułuda, że to talent. 
Wszystko muszę zdobyć wiel-
ką pracą” – twierdziła. Mówi-
ła także, że nie lubi grać, woli 
próbować – przypomina Grze-
gorz Kwiatkowski.

Tylko na krótki okres zwią-
zała się z krakowskim Teatrem 

im. Juliusza Słowackiego i Te-
atrem Dramatycznym w War-
szawie. Warto również wspo-
mnieć, że zagrała kilkadziesiąt 
ról telewizyjnych i filmowych. 
A  od 1996 roku współpraco-
wała również z  sopockim Te-
atrem Atelier, gdzie zagrała 
niezapomnianą rolę Marle-
ny Dietrich w  Szarym Aniele 
Moritza Rinke’go. Dodajmy, 
że aktorka zmarła w  listopa-
dzie ubiegłego roku w Sopocie.

– Na wystawie zaprezen-
tujemy zdjęcia z  większości 
spektakli Teatru Wybrzeże, 
w których występowała Joanna 
Bogacka – informuje Grzegorz 
Kwiatkowski. 

(Lubek)
Fot. Materiały prasowe  

Teatru Wybrzeże

11.00), turniej warcabowy (15 
lutego, godz. 11.00), turniej 
tenisa stołowego (15 lutego, 
godz. 16.00), spektakl teatral-
ny pod tytułem „Smok Wawel-
ski” (18 lutego, godz. 12.00), 
konkurs rzeźby ze śniegu, 
a  w  razie niepogody „Pejzaż 
zimowy” (19 lutego, godz. 
16.00) i turniej gier świetlico-
wych (22 lutego, godz. 11.00). 
Wstęp na wszystkie imprezy 
jest bezpłatny. 

Również w  klubie „Bolek 
i  Lolek” możemy spodzie-
wać się wielu atrakcji. Jego 
kierownik, Piotr Szczepań-
ski, wychodzi z  założenia, że 
dzieciaki najlepiej bawią się 
w  terenie, stąd też szereg za-
jęć w  miejscach niezwykle 
interesujących.

– Zamierzamy odwiedzić 
Europejskie Centrum Solidar-
ności i  Muzeum Etnograficz-
ne, gdzie obejrzymy wystawę 
dziadków do orzechów. Za-

bierzemy też maluchy do cu-
kierni, gdzie przeprowadzone 
zostaną warsztaty pieczenia 
ciastek, zaplanowaliśmy tak-
że zajęcia plastyczne, podczas 
których rysować będziemy 
ciastka. Odwiedzimy Galerię 
Sztuki w Sopocie, a jeżeli po-
zwoli pogoda, to zorganizuje-
my kulig – wylicza tylko część 
atrakcji Piotr Szczepański.

Nie są to oczywiście wszyst-
kie zajęcia, które planowane 
są podczas tegorocznych fe-
rii w  klubie „Bolek i  Lolek”. 
W planach jest też kino i  ba-
sen, ale o szczegóły warto py-
tać w siedzibie klubu przy uli-
cy Kołobrzeskiej 57 (tel. 58 553 
17 65).

Korzystając z  okazji, re-
dakcja „Panoramy Pomorza” 
życzy wszystkim udanego 
wypoczynku. 

(Lubek)
Fot. Nadesłane

PRZYMORZE. PROPOZYCJE DLA NAJMŁODSZYCH 

zimowe ferie 
w osiedlowym klubie

ORUNIA. POJADĄ DO WŁOCH 

Proponują ciekawe ferie

GDAŃSK. PAMIĘCI JOANNY BOGACKIEJ

Wystawa  
w teatrze Wybrzeże
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 Joanna Bogacka należała 
do najwybitniejszych aktorek 

Teatru Wybrzeże

 Podczas ferii dzieci z Przymorza będą mogły skorzystać z zajęć 
proponowanych przez osiedlowe kluby i Dom Kultury 

 Pamiątkowe zdjęcie uczestników organizowanej 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” wycieczki 

na lodowiec Kitzsteinhorn w Alpach

Niewiele czasu zostało do zimowych ferii. Niektórzy z nas już mają przygoto-
wany sprzęt narciarski, z którego skorzystają na zaśnieżonych stokach na po-
łudniu Polski. Część dzieci i młodzieży ferie spędzi jednak w Gdańsku.

Od wielu lat kluby osiedlowe oraz Dom Kultury, działające pod auspicjami 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”, organizują dla dzie-
ci i młodzieży zajęcia podczas zimowych ferii. Nie inaczej będzie w tym 
roku, jednak należy pamiętać, aby zgłosić się wcześniej, gdyż ilość miejsc 
jest ograniczona. 



GDAŃSK-KENIA. Z MROŹNEJ POLSKI NA GORĄCE SAFARI  

turystyczne atrakcje 
na afrykańskim szlaku

Przy głównej ulicy widać tłumy 
ludzi. Część z nich siedzi pod 
prowizorycznie zbudowanymi 
pomieszczeniami. Wokół wa-
lają się śmieci, których nikt nie 
zbiera i nie wywozi, ale widać, 
że nikomu to nie przeszka-
dza. Tymczasowe schronienia 
pełnią rolę sklepu, jadłodajni 
i noclegowni. Przy wejściu ko-
biety pieką placki na rozżarzo-
nych płytach. Wokół slumsów 
biegają umorusane, ale szczę-
śliwe dzieci. Na plastikowych 
krzesłach siedzą młodzi męż-
czyźni i czekają. Ożywić może 
ich jedynie widok turysty, któ-
ry próbuje zrobić im zdjęcia. 
Podnoszą się wtedy i wygrażają 
pięściami. Za miastem widać 
grupki podobnie ubranych, 
idących do szkoły dzieci. Nie-
wiele z nich ma buty. Najczę-
ściej idą boso. Przemierzają 
wiele kilometrów. Przy drodze 
widać kobiety niosące na gło-
wach wielokilogramowe pa-
kunki i kanistry z wodą.

Droga z Mombasy do Tsavo 
West zajmuje nam kilka go-
dzin. W końcu wjeżdżamy do 
parku. Po porze deszczowej, 
w styczniu roślinność jest jesz-

cze zielona. Jedziemy samo-
chodem terenowym. Już przy 
wjeździe widać szare słonie. 
Jadąc w  głąb parku, zauwa-
żamy antylopy, zebry, żyrafy. 
Nasz kierowca zaczyna krzy-
czeć: „Pumba, pumba!” Wszy-
scy rozumiemy o  co chodzi. 
Okazuje się, że nazwy zwie-
rząt, które występują w  baj-
ce „Król Lew” są zaczerpnię-
te z  języka suahili. Po jakimś 
czasie docieramy do hotelu 
„Ngulia Lodge”, który poło-
żony jest na wysokości 920 
metrów. Nieopodal znajdu-
je się najwyższy szczyt Tsavo 
West – góra Ngulia (1524 m. 
n.p.m). Już przed wejściem 
czeka na turystów duża grupa 
bagażowych. Trzeba podkre-
ślić, że w Kenii, w odróżnieniu 
od krajów arabskich, nigdy nie 
spotkałem się z  nachalnością. 
Kenijczycy to ludzie otwarci, 
bardzo przyjaźni, a  jednocze-
śnie dumni, mający poczucie 
własnej wartości. Z  restau-
racji słychać odgłosy bębnów 
i  innych instrumentów afry-
kańskich. Znakomitym po-
mysłem było usytuowanie 
restauracji na wzgórzu z  wi-

dokiem na sawannę. Za balu-
stradą restauracji znajduje się 
sztuczny zbiornik wody, który 
ma przyciągać okoliczną zwie-
rzynę – i faktycznie, pod wie-
czór dociera tu rodzina słoni, 
a potem bawoły. Wdzięcznym 
zwierzątkiem, które towarzy-
szy nam przy posiłkach, jest 
góralik. Jest to zwierzę podob-
ne do świnki morskiej, tyle, że 
jest szare i potrafi wspinać się 
po drzewach. Góralik jest bar-
dzo ciekawski, lubi przecha-
dzać się między stolikami i za-
glądać tam, gdzie czuć zapach 
jedzenia.

Kolejnym ciekawym miej-
scem są źródła Mzima, siedli-
sko hipopotamów i  krokody-
li. W  towarzystwie strażnika 
docieramy do miejsca, gdzie 
można obserwować ich życie 
podwodne. George Ndung’u, 
nasz przewodnik znający bar-
dzo dobrze język polski, pre-
zentował nam po drodze drze-
wa lecznicze oraz „drzewo go-
rączkowe”, które przyciąga ko-
mary, a także drzewo, z które-
go miejscowi robią bimber. Po 
godzinie docieramy do hotelu 
Voi Safari Lodge. Pokoje są 

przestronne i  ładne. Szerokie 
łóżka zasłonięte są moskitie-
rami. Za dużym oknem mamy 
piękny widok na sawannę. Le-
żąc na łóżku, godzinami moż-
na obserwować stada bawołów, 
słoni, zebr, impali oraz gazeli. 
Podczas obserwowania zwie-
rząt słyszałem dziwne odgłosy 
biegania po dachu. Okazało 
się, że były to pawiany, któ-
re tylko czekają na okazję, by 
dostać się do pokoju. Zdarza 
się, że same potrafią otworzyć 
okno, o ile nie jest odpowied-
nio zabezpieczone. Zrobią 
totalny bałagan w  poszuki-
waniu jedzenia, nie gardząc 
nawet gorzkimi tabletkami na 
malarię. 

Z  żalem musimy opuścić 
park Tsavo East, ale po drodze 

czeka nas jeszcze jedna atrak-
cja – wioska Masajów, w któ-
rej mieszka tylko jedna rodzi-
na. Ojciec rodziny ma osiem 
żon. Każda z  nich mieszka 
w osobnej chacie i ma po kil-
koro dzieci. Wstęp do wioski 
kosztuje 20 dolarów od oso-
by. Masajowie witają nas tra-
dycyjnym masajskim tańcem. 
Wioska otoczona jest ogro-
dzeniem z  cierni, które ma 
chronić przed drapieżnikami. 
W środku znajduje się kolejne 
miejsce otoczone cierniami, 
przeznaczone dla krów. Wokół 
znajduje się osiem chat zbudo-
wanych z  krowich odchodów 
wysuszonych na słońcu, gli-
ny i  słomy. Chaty są niskie, 
a  w  środku jest ciemno i  cia-
sno. Za posłanie służą skóry 

zwierząt. W  środku widzimy 
wydzielone pomieszczenia: 
sypialnię rodziców, sypial-
nię dzieci i  pomieszczenie do 
przyrządzania posiłków. Ma-
sajowie zaprezentowali sztukę 
wzniecania ognia z dwóch su-
chych patyków. Opuszczając 
wioskę, rozdajemy dzieciom 
cukierki. Szkoda, że dni mi-
jają tak szybko. Wracając do 
mroźnej, ośnieżonej ojczyzny 
nie mogę wymazać z  pamięci 
obrazów, które teraz stale mi 
towarzyszą: słonecznej plaży, 
uśmiechniętych ludzi i powta-
rzających się zwrotów: „jambo” 
– cześć lub „hakuna matata” – 
nie martw się.

Maro Braun
Fot. Marek Braun
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Będąc w Kenii, nie można odmówić sobie wyjazdu na sa-
fari. Do najpopularniejszych parków narodowych w Kenii 
należą Tsavo East i Tsavo West. Grupy turystów wyjeż-
dżają na safari jedyną kenijską drogą asfaltową, która 
jest jednocześnie tranzytem, prowadzącą do Tanzanii. 

 Rodzina słoni w charakterystycznym czerwonym kolorze ziemi w Parku Tsavo East  Pozująca żyrafa w Parku Narodowym Tsavo West

 Plaża przy hotelu w Mombasie – stały dozór wojska i ochrona turystów



Włączenie polskiej drużyny 
do elitarnych rozgrywek jest 
zupełnie realne. Nie ozna-
cza to jednak, że w  drużynie 
grać będą zawodnicy zwią-
zani z  gdańskim klubem. Jak 
się dowiedzieliśmy, na potrze-
by KHL powstać ma specjal-
na drużyna, w  składzie której 
znaleźć się ma 10 Polaków, 
a resztę drużyny mają stanowić 
zagraniczni zawodnicy. Ze-
spół miałby grać w  Gdańsku. 

W  grę wchodzi Hala Olivia 
albo Ergo Arena.

– Jest to doskonały pomysł 
i  należy zrobić wszystko, by 
KHL zawitała do nasze-
go miasta. Dzięki temu zo-
baczymy hokej na najwyż-
szym, światowym poziomie. 
Plusy tej inicjatywy odczują 
nasi przedsiębiorcy, bowiem 
na mecze do Gdańska będą 
przyjeżdżać kibice nie tylko 
z Pomorza, ale kraju oraz za-

granicy – mówi Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik żeń-
skiej drużyny Stoczniowca. 

Ligę KHL można porów-
nywać do NHL, która uzna-
wana jest za najlepszą ligę na 
świecie. Rozgrywanie meczów 
przyczyni się nie tylko do pro-
mocji naszego miasta.

– Moim zdaniem przyczy-
ni się również do promocji 
klas hokejowych w  gdańskich 
szkołach sportowych. Może 
dzięki temu oraz wspar-
ciu sponsorów Gdańsk znów 
mógłby bić się o  medale mi-
strzostw Polski – dodaje Wło-
dzimierz Byczkowski.

Jeżeli wszystko pójdzie do-
brze, to KHL zawita do Gdań-

ska już od nowego sezonu hoke-
jowego. Dodajmy, że aby w niej 
uczestniczyć, trzeba mieć spory 
budżet – na wysokości 15 mln 
euro oraz odpowiednią bazę, 
którą Gdańsk już przecież po-
siada. Ponoć są też sponsorzy 
zainteresowani finansowaniem 
drużyny. Teraz pozostaje już 
tylko czekać na decyzję działa-
czy z KHL, którzy zamierzają 
na własne oczy przekonać się 
jak przygotowany jest Gdańsk. 
Wcześniej inicjatorzy pomysłu 
pojadą do Moskwy, by tam roz-
mawiać o możliwości gry pol-
skiej drużyny w KHL. 

(Lubek)
fot. Kathy Libby / Fotolia.com

„Baw się w ferie” z Gdańskim 
Ośrodkiem Kultury Fizycz-
nej – pod takim hasłem w tym 
roku organizowane są ferie dla 
dzieci i  młodzieży, które zo-
stają w  domu. Podobnie jak 
w  latach ubiegłych, GOKF 
proponuje szeroki wachlarz 
zajęć dla młodych gdańszczan.

– Zajęcia na pływalni zarów-
no w  pierwszym jak i  drugim 
tygodniu ferii organizujemy na 
Przymorzu, Suchaninie oraz 
Morenie. Dzieci i  młodzież, 
podczas gier i  zabaw, będą 
oswajać się z wodą i doskona-
lić swe umiejętności pływackie 
– mówi Beata Skocze, wicedy-
rektor Gdańskiego Ośrodka 
Kultury Fizycznej. – To jednak 
nie wszystko. Zajęcia zespo-
łowych gier i  zabaw to zdro-
wa i aktywna forma spędzenia 
czasu na sali gimnastycznej. 
Na tę formę aktywności ru-
chowej zapraszamy na Orunię, 
Przymorze oraz Morenę.

GOKF przygotował także 
ofertę dla osób, które są zain-
teresowane konkretnymi dys-
cyplinami sportu. Będą one 
miały możliwość podjęcia tre-
ningów w sekcjach sportowych 
pod okiem wykwalifikowa-
nych trenerów (piłka siatkowa 
we Wrzeszczu, smocze łodzie 
na Dolnym Mieście oraz bad-
minton na Zaspie).

– Piłka nożna zawsze cieszy 
się dużym zainteresowaniem, 
dlatego będziemy także or-
ganizować turnieje piłkarskie 
w  różnych grupach wieko-
wych. Natomiast dla wszyst-
kich chętnych w  drugim ty-
godniu ferii organizujemy kurs 
samoobrony. W dniach 17–24 
lutego nasi wychowankowie 
będą uczestniczyć w  obozie 
sportowym w  Zakopanem – 
dodaje wicedyrektor GOKF.

(Lubek)

Tylko trzy tygodnie zosta-
ły do wznowienia rozgry-
wek w  T-mobile Ekstrakla-
sie. Rundę wiosenną Lechia 
rozpocznie od wyjazdowego 
spotkania z warszawską Polo-
nią. Przypomnijmy, że jesie-
nią „czarne koszule” wygrały 
w Gdańsku 3:1.

Wiosna będzie ciężka dla 
piłkarzy Bogusława Kacz-
marka. Gród Neptuna opuścił 
jednak Traore, który wybrał 
ofertę Turków. Z  Lechią roz-
stał się też Paweł Nowak, a po 
stronie zysków – nie widać 
zbytnio piłkarzy, którzy mieli-
by wypełnić lukę po reprezen-
tancie Burkina Faso. 

Karuzela z  nazwiskami 
piłkarzy, którzy mogą trafić 
do Gdańska, wciąż się kręci. 
Ostatnio pojawiło się nazwi-
sko Warzycha. Niestety, nie 
Robert czy Krzysztof, znani 
z  występów w  reprezentacji 

Polski, ale Konrad – syn Ro-
berta. Nie jest on jednak tak 
dobry jak syn innego znanego 
piłkarza, Romana Koseckie-
go, który grał w Lechii, ale być 
może 24-latek zyska uznanie 
w  oczach trenera Bogusława 
Kaczmarka i  znajdzie zatrud-
nienie na Wybrzeżu. Wia-
domo jednak, że do Gdańska 
wrócił Paweł Buzała, który 
jeszcze jesienią grał w Bełcha-
towie. Testowani są za to Sa-
muel Pietre (Francja, AS Poi-
ssy) oraz Rahoui Mohammed 
El Amine (Algieria).

Wszystkich fanów piłki 
nożnej i  gdańskiej Lechii za-
praszamy do lutowego wy-
dania „Panoramy Pomorza”, 
w  której przeczytać będzie 
można wywiad z  trenerem 
biało-zielonych – Bogusławem 
Kaczmarkiem. 

(Lubek)

GDAŃSK. BAW SIĘ Z GOKF  

zimowa laba 
na sportowo

SOPOT. POLSKI SOTOMAJOR W SPÓDNICY  

lekkoatletyczny diament 
w skla 

GDAŃSK. PROMOCJA MIASTA I DYSCYPLINY  

Hokejowi mistrzowie w Gdańsku? 
GDAŃSK. LECHIA TESTUJE  

traore zagra w turcji
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PLAN ZAJĘĆ
PIERWSZY TYDZIEŃ
• Gry i zabawy w wodzie: Przymorze – SP 76, ul. Jagiellońska 14 w godz. 

9.00—14.25; Suchanino – SP 42, ul. Czajkowskiego 1 w godz. 9.00—14.25.

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne: Morena – ZKPiG nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 
10 w godz. 9.00—12.00; Orunia – SP 16, ul. Ubocze 3 w godz. 9.00—14.25; 
Przymorze – SP 80, ul. Opolska 9 w godz. 11.00—15.00.

• Zajęcia sportowe: Wrzeszcz, Gimnzjum nr 26 (siatkówka), ul. Traugutta 92 
w godz. 9.00—11.00 (chłopcy) i 11.00—13.00 (dziewczęta).

• Turniej piłki nożnej w Oliwie w ZKPiG nr 17 przy ul. Cystersów 13 w dniach 

11 i 15 lutego w godz. 11.00—14.00.

DRUGI TYDZIEŃ
• Gry i zabawy w wodzie: Morena – ZKPiG nr 21, ul. Marusarzówny 10 w godz. 

10.45—14.30; Suchanino – SP 42, ul. Czajkowskiego 1 w godz. 9.00—14.25.

• Kurs samoobrony: Wrzeszcz – GOKF, ul. Grunwaldzka 244 w godz. 
9.00—12.00.

• Zajęcia sportowe: Dolne Miasto – SP 65, ul. Śluza 6 w godz. 11.00—14.30 
(smocze łodzie); Zaspa – ZSO nr 8, ul Meissnera 9 w godz. 10.00—12.00 
(badminton).

• Turniej piłki nożnej: Oliwa – ZKPiG nr 17, Ul. Cystersów 13 w dniach 18, 20 
i 22 lutego w godz. 11.00—14.00).

Gdański hokej nie jest ostatnio w dobrej 
formie i jeżeli nie zostanie szybko reanimo-
wany, nie wyjdzie ze swej zapaści. Mimo to 
właśnie w naszym mieście mogą niebawem 
grać najlepsi hokeiści na świecie. Wszystko 
za sprawą ewentualnego przyłączenia się 
do KHL – Kontynentalnej Ligi Hokejowej. 
Inicjatorem przedsięwzięcia jest prezes 
Stoczniowca – Marek Kostecki.

Jak informuje Paweł Rogalski 
z  Sopockiego Klubu Lekko-
atletycznego, młoda zawod-
niczka robi błyskawiczne po-
stępy. Podczas ostatnich za-
wodów – halowego mityngu 
lekkoatletycznego w  Warsza-
wie – pobiła rekord życiowy aż 
o 13 cm i wywindowała go na 
poziom 1.75 m. 

– Co ciekawe, ze względu na 
wiek, nasza zawodniczka nie 
może wystartować w zbliżają-
cych się Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młod-
szych i  Juniorów w  Spale na 
pełnych prawach. Otrzyma-
ła jedynie zgodę na skakanie 
poza konkursem – informuje 
Paweł Rogalski.

Czyżby bano się, że nasza 
zawodniczka pokona starsze 

od siebie rywalki? Miejmy na-
dzieję, iż Paulina Borys, mimo 
że startować będzie poza kon-
kursem, znów pokaże lwi pa-
zur i  poprawi kolejny rekord. 
Jej tegorocznym celem jest 
wywalczenie przepustki na 
Mistrzostwa Świata Juniorów, 
które odbędą się w  ukraiń-
skim Doniecku. Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki ustalił, że 
trzeba skoczyć minimum 1.78 
m, by jechać na mistrzostwa. 
Miejmy nadzieję, iż Paulina 
Borys spełni ten warunek. 

– Nasza zawodniczka wy-
grała w  cuglach warszawski 
mityng, bijąc w  zdecydowanej 
większości starsze od siebie ry-
walki. Rezultat, który osiągnę-
ła jest najlepszy nie tylko w ka-
tegorii młodziczek, ale również 

wśród juniorek – dodaje Paweł 
Rogalski. – Do lekkiej atlety-
ki Paulina Borys trafiła dzięki 
mamie, która także uprawia-
ła skok wzwyż. Kiedy półtora 
roku temu trafiła pod skrzy-
dła trenera Piotra Kaczmarka, 
ten szybko zorientował się, że 
ma do czynienia z dziewczyną 
o ogromnym potencjale.

– Paulina jest bardzo deli-
katną osobą, dlatego treningi, 
na razie, nie są zbyt intensyw-
ne. Ale już widać, że „sporto-
we” geny przejęła od matki, 
którą dawno temu też mia-
łem przyjemność trenować – 
z uśmiechem przyznaje trener. 

Nasza zawodniczka już jako 

reprezentantka SKLA, zdą-
żyła wystartować w  zawo-
dach z  cyklu Energa Athletic 
Cup, ale nie w swojej koronnej 
konkurencji, a w skoku w dal. 
Wszystko po to, „by rozwijać 
ogólną sprawność”. 

– Sezon halowy Paulina 
zakończy udziałem w  Mi-
strzostwach Okręgu Młodzi-
ków, które 2 lutego odbędą 
się w  Słupsku. Cel nadrzęd-
ny w  2013 roku to występ na 
Mistrzostwa Świata Juniorów 
Młodszych w  Doniecku – 
podsumowuje Paweł Rogalski.

(KL)
Fot. SKLA

Fani lekkoatletyki znają mistrza nad 
mistrzami w skoku wzwyż – Kubań-
czyka i odwiecznego rywala Artura 
Partyki – Javiera Sotomayora. Kto 
wie, czy jego sportowymi śladami nie 
pójdzie reprezentantka Sopockiego 
Klubu Lekkoatletycznego – 14-letnia 
Paulina Borys.

W Kontynentalnej Lidze Hokeja w tym sezonie bierze udział 26 
zespołów z ośmiu państw: Rosji, Białorusi, Czech, Słowacji, Estonii, 
Łotwy, Ukrainy i Kazachstanu. Każdy z 26 zespołów rozegra 52 
mecze w sezonie regularnym (po dwa spotkania każdy z każdym, co 
daje 50 meczów). Dodatkowo stworzono pary specjalne, w ramach 
których każda drużyna rozegra dwa dodatkowe mecze. Sezon zasad-
niczy trwa od 4 września 2012 do 7 lutego 2013 roku. Potem nastąpi 
faza play-off, która rozpocznie się 20 lutego, a zakończy najpóźniej 
19 kwietnia. 

 Paulina Borys to jeszcze nieoszlifowany diament 
polskich skoków wzwyż



Magazyn reporterów Radia PLUS, 
od poniedziałku do piątku od 16.00 do 17.00.

Zapraszamy na program:

więcej na www.radioplus.pl


