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INFORMATOR PANORAMY

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

• 2 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku

• 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

• 28 grudnia (czwartek), Krystyna Stańko 
Trio, godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury,  
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

• 30 grudnia (sobota), Hania Rani, godz. 
20.00,Teatr BOTO w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Cassino 54b

• 3 stycznia (środa), Trefl Sopot – Polski 
Cukier Toruń, godz. 19.00, hala Ergo Arena

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

• 6 stycznia (sobota), Linkin Park night, godz. 
21.00, Mechaniczna Pomarańcza w Gdańsku, 
ul. Do Studzienki 61

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

• 20 stycznia (sobota), Black Energy LFL All-
Star Tour, godz. 19.00, hala Ergo Arena

• 22 stycznia (poniedziałek), Anna Maria 
Jopek & Kroke, godz. 19.00, Teatr Muzyczny 
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1

• 25 stycznia (czwartek), Cradle of Filth + 
Moonspell, godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku, 
ul. Elektryków

• 28 stycznia (niedziela), Bednarek, godz. 
19.00, Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2

• 28 stycznia (niedziela), Targi Młodej Pary, 
godz. 10.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 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

• 18 lutego (niedziela), Maleńczuk gra 
Młynarskiego, godz. 19.00, Art4Fun SC  
w Gdyni, ul. Szafranowa

• 20 – 23 lutego (wtorek – piątek), XV 
Międzynarodowy Kongres Drogowy, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 21 lutego (środa), Mariza Fado Bailado Tour, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 5 marca (poniedziałek), Neo-Nówka, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8
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BUDŻET OBYWATELSKI

Dodatkowe głosowanie w styczniu
Wiadomo już, że dodatkowe 
głosowanie Budżetu Obywa-
telskiego 2018 odbędzie się 
w  połowie stycznia. Do po-
nownego oddania głosów bę-
dzie zaproszonych trzykrot-
nym smsem 15211 osób.
Decyzję o  dodatkowym gło-
sowaniu podjął prezydent 
Paweł Adamowicz po spo-
tkaniu z  przedstawicielami 
wnioskodawców projektów 
w listopadzie. Przypomnijmy, 
że w  pierwszym głosowaniu 
system nie zliczył wszystkich 
oddanych głosów. Zauważyli 
to sami mieszkańcy Gdań-
ska, którzy interweniowali 
w  magistracie. Zorganizo-
wali specjalne konsultacje 
z  wnioskodawcami, podczas 
których ustalono, że odbędzie 
się „dogłosowanie”.
Ponad jedenaście tysięcy osób 
głosujących na budżet oby-
watelski, których głosy zosta-
ły źle policzone, będzie pro-
szonych o  powtórne zajęcie 
stanowiska. Ich głosy zostaną 
doliczone do głosów trzydzie-
stu trzech tysięcy osób, które 
już oddały głosy. Po dodaniu 
powstanie ostateczna lista 
zwycięzców w  dzielnicach 
i na szczeblu ogólnomiejskim. 
– Jest to rozwiązanie, które 
w  obecnej chwili możliwie 

najlepiej zrealizuje założe-
nia budżetu jako partycypa-
cji mieszkańców w  rozwoju 
Gdańska – mówi Aleksandra 
Dulkiewicz, zastępca prezy-
denta ds. polityki gospodarczej.
Dodatkowe głosowanie odbę-
dzie się 15 – 21 stycznia. Jak 
informuje wiceprezydent Dul-
kiewicz, najważniejszą kwestią 
przy organizacji dodatkowego 
głosowania będzie powiado-
mienie wybranej grupy miesz-
kańców o  możliwości ponow-
nego głosowania. 
– Ponieważ w pierwotnym gło-
sowaniu mieszkańcy wpisywali 
podstawowe dane bez adresu 
zamieszkania, nie ma możli-
wości przesłania listów. Wyni-
ka to z ustawy ochrony danych 
osobowych – można korzystać 
z  danych, które mieszkańcy 
przekazali, np. numer tele-
fonu – wyjaśnia Aleksandra 
Dulkiewicz. 
To jednak nie koniec, ponie-
waż każdy mieszkaniec, który 
ma wątpliwości co do tego, jak 
system policzył jego głos, może 
zasięgnąć informacji. Anna 
Iwanowska z  Referatu Praso-
wego gdańskiego magistratu 
informuje zaś, że do tego celu 
został udostępniony numer te-
lefonu: 58 323 65 75 oraz adres 
e-mail: budzetobywatelski@

gdansk.gda.pl, dzięki którym 
będzie można uzyskać infor-
macje oraz rozwiać wątpliwości 
związane z  głosami oddanymi 
w  tej edycji BO. Informacje te 
będzie można uzyskać w  go-
dzinach pracy urzędu.
– Natomiast informacje o tym, 
czy dana osoba jest uprawniona 
do głosowania oraz czy jej gło-
sy zostały prawidłowo zliczone, 
można uzyskać tymi samymi 
sposobami do końca roku 2017 
, co jest związane z dalszą reali-
zacją dodatkowego głosowania 
– dodaje Anna Iwanowska.
Między 8 a  14 stycznia 
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przeprowadzona zostanie 
kampania informacyjna po-
święcona dodatkowemu gło-
sowaniu. Specjalne infor-
macje pojawią się w  formie 
spotów radiowych, plakatów 
w  komunikacji miejskiej, in-
formacji na gdansk.pl i w me-
diach społecznościowych. 
Wyniki dodatkowego gło-
sowania oraz ostateczne wy-
niki głosowania na projekty 
budżetu obywatelskiego będą 
znane do 24 stycznia 2018 
roku. 

(KL)

 W styczniu odbędzie się dogłosowanie 
w budżecie obywatelskim

WIELKA IMPREZA U NAS

Jamboree 2020 w Gdańsku
Europejski Komitet Skauto-
wy przyznał ZHP prawa do 
organizacji Europejskiego 
Jamboree Skautowego 2020. 
Miasto Gdańsk będzie go-
spodarzem tego wydarzenia 
i zaprosi harcerzy z całej Eu-
ropy na Wyspę Sobieszewską. 
Organizatorzy liczą, że przy-
jedzie ok. 20 tys. skautów. 
Jest to kolejna wielka, mię-
dzynarodowa impreza, której 
gospodarzem będzie Gdańsk. 
Jego gospodarz Paweł Ada-
mowicz mówi, że to potwier-
dza wyjątkową pozycję mia-
sta i  jest jeszcze jedną okazją 
do promowania Gdańska. 
– Zrobimy wszystko, by ci 
młodzi Europejczycy, którzy 
do nas przyjadą, czuli się tutaj 

  Harcerze z całego świata przyjadą w 2020 roku do Gdańska

jak u siebie w domu i chętnie 
do nas wracali – mówi Paweł 
Adamowicz. 
Warto w tym miejscu jeszcze 
zauważyć, że w  przyszłym 
roku zlot harcerzy z  okazji 
100-lecia ZHP również zor-
ganizowany zostanie na Wy-
spie Sobieszewskiej. Swój 
udział zapowiedziało ponad 
15 tysięcy osób. Przez 11 dni, 
od 6 do 16 sierpnia, harcerze 
ze wszystkich zakątków Pol-
ski wraz ze skautami z  za-
przyjaźnionych organizacji 
z  całego świata będą razem 
uczyć się, bawić i na nowo od-
krywać, czym jest braterstwo, 
praca nad sobą i służba.

(GR)
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WIADOMOŚCI  Z  SEJMU
Szanowni Państwo,

Chciałabym przedstawić Państwu kilka informacji nt. zmian dla 
nauczycieli i dla szkół, związanych z uchwaleniem (w zeszłym mie-
siącu) ustawy „O finansowaniu zadań w oświacie”. Ustawa ta wła-
ściwie powinna nazywać się o dotacjach celowych i zmianie Kar-
ty Nauczyciela.  Dotyczy ona wielu mieszkańców, bo nauczycieli, 
dzieci i rodziców. 
Faktycznie porządkuje ona kilka kwestii (rozliczanie dotacji pod-
ręcznikowej, finansowanie przedszkoli, szkoły niepubliczne), ale 
niestety bocznymi drzwiami wprowadza niepokojące rozwiązania. 
Zwłaszcza w Karcie Nauczyciela. 
Rozumiem, że p. Min. Zalewska szuka pieniędzy na obiecane na-
uczycielom podwyżki, ale likwiduje zasiłek na zagospodarowanie, 
prawo do lokalu mieszkalnego w szkole, wydłuża awans zawodowy 
z 10 do 15 lat, (czyli późniejsze osiągnięcie wyższych zarobków) 
oszczędzając na wypłatach na poszczególnych stopniach awansu. 
Umacnia pozycję kuratorów, dając im wpływ na ocenę pracy na-
uczycieli, co może powodować subiektywną ocenę, niezależną od 
rzetelności w pracy. Ocena przeprowadzana ma być co 3 lata i obej-
mować postawę moralną i etyczną nauczycieli !  Według mnie, to 
jest niedopuszczalne. Wracamy do praktyk rodem z PRL. 
Po przeprowadzeniu, kilka miesięcy temu ,w ekspresowym tempie 
likwidacji gimnazjów, rząd przygotował kolejne zmiany uderzające 
w nauczycieli. Oczywiście zmiany dotkną, choć nie bezpośrednio, 
również uczniów i ich rodziców. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło zaoszczędzić na 
dochodach i  przywilejach nauczycieli. Odbiera się  im dodatki, 
ogranicza prawo do urlopu zdrowotnego (teraz będzie o tym decy-
dował lekarz medycyny pracy).
Na samym wydłużeniu ścieżki awansu, budżet państwa ma oszczę-
dzać  ponad 1 miliard  złotych do  2024 r.
Zmiany dotkną portfeli nauczycieli - Min. Zalewska przyjęła stra-
tegię: zamiast przywilejów – podwyżki. Czy to faktycznie spowo-
duje więcej pieniędzy w kieszeni nauczyciela? Według Głosu Na-
uczycielskiego oznacza to niższe zarobki. 

Wprowadzono tzw. 500 + dla nauczycieli, ale nie dla wszystkich. 
Tylko dla dyplomowanych. 
Min. Zalewska likwiduje m.in.:
• dodatek mieszkaniowy
• prawo do lokalu mieszkaniowego – dla nauczycieli z  terenów 
wiejskich i miejscowości do 5 tys. mieszkańców;
prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emery-
turę, rentę 
• prawo do działki – przysługujące pracującym na wsi;
• zasiłek na zagospodarowanie – jednorazowa wypłata w  wys. 
2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 
z dwuletnim stażem zawodowym. 
Wielu nauczycieli w  obawie przed deformą edukacji, poszło na 
urlop zdrowotny bojąc się zwolnienia. W 2016 „ratujących zdro-
wie” było już ok.13 tys., czyli o jedną trzecią więcej niż w poprzed-
nich latach.
Oszczędności Ministerstwa Edukacji Narodowej na wynagrodze-
niach nauczycieli niewątpliwie odbiją się negatywnie na uczniach 
i ich rodzicach. Coraz częściej słychać o nauczycielach odchodzą-
cych z zawodu, lub o chęci przejścia do szkoły prywatnej. Spadek 
wynagrodzeń w oświacie w perspektywie najbliższych lat  urucho-
mi lawinę odejść najbardziej doświadczonych nauczycieli. Oczywi-
ście odbije się to negatywnie na poziomie nauczania naszych dzieci.
Minister Edukacji Narodowej A. Zalewska twierdzi, że w tym toku 
utworzono dodatkowe kilkanaście tysięcy etatów dla nauczycieli, 
ale zapomina, że większość z nich została utworzona w przedszko-
lach, gdzie zwalniani nauczyciele z gimnazjów nie mają uprawnień 
do nauczania. 
Ustawa przeszła przez większość sejmową, ma też pozytywną opi-
nię Senatu, nie ma więc wątpliwości, że w krótkim czasie podpisze 
ją p. Prezydent. Wielka szkoda, bo te propozycje wywołują wiele 
kontrowersji. Również oświatowa „Solidarność” protestuje. 
Sytuacja ludzi oświaty nie jest łatwa, a  poziom frustracji 
w szkołach wzrasta. 

Z poważaniem
Małgorzata Chmiel

malgorzata.chmie@sejm.pl
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FESTIWAL MUNDUS CANTAT 

Kolędowanie w Sopocie
– Kolędy, pastorałki i  pie-
śni adwentowe rozbrzmiewać 
będą w  Sopocie od 15 do 17 
grudnia. Od piątku do nie-
dzieli, w  Operze Leśnej, So-
pot Centrum, Sopotece i Ko-
ściele Chrystusowym odby-
wać się będą koncerty trzeciej 
edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego Muzy-
ki Adwentowej i  Świątecznej 
Mundus Cantat Sopot 2017 
– informuje Marek Niziołek 
z Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopotu.
W piątkowy wieczór, o godzi-
nie 18.00, w  imieniu organi-
zatorów zapraszamy do Sopot 
Centrum, gdzie młodzieżo-
we chóry oraz grupy instru-
mentalne szkół muzycznych 
z  Lęborka i  Sopotu wpro-
wadzą nas w  radosny klimat 
nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia.
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PROPAGUJĄ TWÓRCZOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nagrodzono najpiękniejsze szopki 
bożonarodzeniowe
Charakterystyczne motywy kojarzące się z Sopotem, m.in. Krzywy Domek, Kościół św. Jerzego czy kamieniczki na ulicy Bohaterów 
Monte Cassino, zostały ciekawie wkomponowane w szopki przygotowane przez uczestników konkursu plastycznego „Sopocka 
Szopka Bożonarodzeniowa”. 

WIGILIA DLA POTRZEBUJĄCYCH

Każdy może 
przygotować prezent
– Wigilia dla osób ubogich, sa-
motnych, chorych odbędzie się 
tradycyjnie w Jadłodajni dla ubo-
gich im. św. Alberta Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej w  Sopo-
cie przy al. Niepodległości 778, 
w niedzielę, 24 grudnia, o godz. 
9.00. Prezenty dla uczestników 
dofinansowane są przez sopoc-
ki MOPS. Każdy z nas również 
może pomóc, przygotowując im 
gwiazdkowy prezent – zachęca 
Anetta Konopacka z sopockiego 
magistratu.
Jak co roku, w  ten wyjątkowy 
dzień Caritas zaprasza wszyst-
kich bezdomnych, samotnych, 
aby w  gronie innych osób mo-
gli spożyć tradycyjne potrawy. 
Nie zabraknie barszczu, ryby 
czy makowca. Będzie również 
wspólne śpiewanie kolęd i  pre-
zenty. W  ubiegłych latach pod 
choinką w Jadłodajni znalazły się 
szaliki, jaśki dla naszych gości. 
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W Sopocie odbyło się wyjątko-
we przedświąteczne spotkanie 
z twórczością osób 
z niepełnosprawnością intelek-
tualną – rozstrzygnięcie kon-
kursu na najpiękniejszą szopkę. 
Do konkursu zgłoszono prace 
przygotowane przez uczestni-
ków środowiskowych domów 
samopomocy, warsztatów tera-
pii zajęciowej, domów pomocy 
społecznej oraz dziennych do-
mów pobytu z  województwa 
pomorskiego. 
– Prace są przepiękne, wyko-
nane z  użyciem oryginalnych 
materiałów, np. kamieni, mu-
szelek, słomy czy zapałek – 
podkreśla Krystyna Kalańska, 
kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy – Ośrod-
ka Adaptacyjnego Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w  Sopocie, który już po 

raz dziewiąty zorganizował 
konkurs na sopocką szopkę. 
Co roku pojawiają się jakieś 
nowe zaskakujące elementy 
pokazujące niezwykle boga-
tą wyobraźnię i  kreatywność 
osób z  niepełnosprawnością 
intelektualną. 
– Wybór był bardzo trud-
ny, więc jury pod przewod-
nictwem sopockiej rzeźbiarki 
Izabeli Smolany, postanowiło 
przyznać dwie pierwsze, dwie 
drugie i  dwie trzecie nagrody 
– mówi Andrzej Czekaj, za-
stępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie. 
Zostały również przyznane wy-
różnienia prezydenta Sopotu, 
dyrektora sopockiego MOPS 
oraz nagroda publiczności. 
Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, słodką niespodziankę 
oraz świece z  wosku pszczele-
go, wykonane przez uczestni-
ków Środowiskowego Domu 
Samopomocy – Ośrodka Ada-
ptacyjnego MOPS w  Sopocie, 
a  osoby nagrodzone dodat-
kowo puchary. Organizato-
rzy zapewnili niepowtarzal-
ną, świąteczną atmosferę oraz 
poczęstunek przygotowany 
w  pracowni kulinarnej sopoc-
kiego Ośrodka. W  świąteczny 
nastrój wprowadziły kolędy 
w  wykonaniu Julity Kopczyń-
skiej z  Młodzieżowego Domu 
Kultury w Sopocie. 
Ideą konkursu jest propagowa-
nie twórczości osób z  niepeł-
nosprawnością intelektualną, 
a  także kultywowanie naszych 
polskich tradycji i  zwycza-
jów związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia. Szopka 
jest istotnym elementem tej 
tradycji. 
Sopockie Szopki Bożonaro-
dzeniowe będzie można oglą-
dać w Urzędzie Miasta Sopotu 
do 2 stycznia. Następnie prace 
będą prezentowane w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Sopocie przy ul. 
Kolejowej 14 do 7 stycznia.
 

(AN)
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– Zespoły biorące udział w  fe-
stiwalu będzie oceniać profesjo-
nalne jury, w skład którego wej-
dą wybitni specjaliści w  dzie-
dzinie chóralistyki. W  sobotę 
16 grudnia o godz.15.00 w Sali 
Koncertowej PFK na terenie 
Opery Leśnej odbędzie się Kon-
cert Finałowy i ogłoszenie wy-
ników – dodaje Marek Niziołek.
Zwieńczeniem festiwalu bę-
dzie coroczny koncert poświę-
cony pamięci Michaela Ray 

Dawidowa, który zaplanowano 
na sobotę (godz. 17.00) w  Ko-
ściele Chrystusowym przy ul. 
Obrońców Westerplatte 21. 
– Będzie to wyjątkowa okazja, 
żeby jeszcze przed świętami 
posłuchać kolęd z  całego świa-
ta w  wykonaniu międzynaro-
dowych chórów. Organizatorzy 
w trakcie koncertu będą zbierać 
datki, zabawki oraz słodycze 
dla 11-letniego Mikołaja Cha-
ruka, ucznia Sopockiej Szkoły 

Muzycznej. Mikołaj urodził 
się dziesięć lat temu bez kości 
udowej w  lewej nodze. Aby 
usprawnić mu poruszanie się, 
w  maju przeszedł operację 
w Stanach Zjednoczonych, te-
raz przechodzi kilkumiesięcz-
ną rehabilitację – dodaje Ma-
rek Niziołek.
Dodajmy tylko, że wstęp 
na wszystkie koncerty jest 
darmowy.

(MN)

– W  tym roku będą to „świą-
teczne niezbędniki”. Co należy 
zrobić, by pomóc? Kupić lub 
uszyć worek albo kosmetyczkę 
o  wymiarach 22x30 cm, po-
tem wypełnić go przyborami 
kosmetycznymi. Przyda się: 
szampon, szczoteczka i pasta do 
zębów, grzebień, dezodorant, 
żel pod prysznic. Należy tak-
że wypisać kartkę świąteczną 
z życzeniami dla osoby ubogiej, 
bezdomnej i  wszystko dostar-
czyć do jednej z placówek gdań-
skiej Caritas – informuje Anetta 
Konopacka.
Na „świąteczne niezbędniki” 
organizatorzy czekają tylko 
dziś, do 15 grudnia. Wszystkie 
przybory wraz z  życzeniami 
trafią 24 grudnia do tych naj-
bardziej potrzebujących, uczest-
ników wigilii.

Anetta Konopacka

LAUREACI KONKURSU 
I  miejsce – praca grupowa wykonana przez uczestników 
Dziennego Domu Pobytu w  Sopocie oraz Adam Syska 

z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSONI koło w Słupsku.
II miejsce – Anna Jońca ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Okrągłej Łące oraz praca grupowa 
wykonana przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku.
III miejsce – Jacek Gieorgica i  mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w  Sopocie oraz praca grupowa 
wykonana przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich.
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu – praca grupowa wykonana przez mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej.
Nagroda Dyrektora MOPS Sopot – praca grupowa wykonana przez uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy Fundacji Maja z Gdańska.
Nagroda Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot – 
Ryszard Czynszak ze Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego MOPS Sopot.
Nagroda Publiczności – praca grupowa wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie.
Wyróżnienie – Anna Butkiewicz, Małgorzata Abraham ze Środowiskowego Domu Samopomocy – Ośrodka 
Adaptacyjnego MOPS Sopot.
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OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie lokal:

Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy 
ul. Obrońców Wybrzeża 10 D, o pow. 10,00 m2.

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną
 i wodno-kanalizacyjną.

 
Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 

przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3 w godz. 7 - 15 
lub telefonicznie 58 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.

PODSUMOWANIE ROKU W PSM „PRZYMORZE”

Ciekawy rok pełen ważnych wydarzeń
Grudzień to najlepszy moment na podsumowania. Dlatego również i my w rozmowie z Władysławem Wojtkiewiczem, zastępcą 
prezesa ds. technicznych Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” podsumujemy najważniejsze wydarzenia 2017 roku.

– W  ciągu minionych mie-
sięcy miało miejsce na pew-
no kilka wydarzeń, o których 
warto przypomnieć Czytel-
nikom „Panoramy”.
– Najważniejszym wydarze-
niem dla spółdzielni są oczy-
wiście Zebrania Grup Człon-
kowskich, które odbyły się 
w maju oraz czerwcowe Zebra-
nie Przedstawicieli Członków 
Spółdzielni. Była to dosko-
nała okazja, aby członkowie 
naszej spółdzielni zapoznali 
się ze sprawozdaniami zarzą-
du, rady nadzorczej, czy rad 
osiedli. Przedstawiono wyni-
ki badania bilansu przez bie-
głych rewidentów księgowych. 
Ich opinia potwierdziła dobre 
wyniki finansowe PSM „Przy-
morze”. Co więcej, biegli nie 
stwierdzili żadnych niepra-
widłowości w  działaniu spół-
dzielni. Zebranie Przedstawi-
cieli Członków po zapoznaniu 
się z opinią biegłych oraz spra-
wozdaniem rady nadzorczej, 
mając na uwadze dobre wyniki 
finansowe spółdzielni oraz re-
alizację zaplanowanych zadań 

remontowych, na zebraniu 
w  czerwcu udzieliło absoluto-
rium członkom zarządu za rok 
2017.
– Ważnym wydarzeniem, 
które odbiło się szerokim 
echem w  środowisku spół-
dzielczym były zmiany 
w  Ustawie o  spółdzielniach 
mieszkaniowych.
– Zgadza się. Ważnym wy-
darzeniem spoza naszego po-
dwórka, ale mającym wpływ 
na działalność PSM „Przy-
morze”, było uchwalenie przez 
Sejm zmian do Ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
z  poprawkami Senatu. Usta-
wa weszła w  życie we wrze-
śniu. Niestety nie wszystkie 
poprawki wniesione do tej 
ustawy przez Senat są dobre 
dla spółdzielni, a  więc i  jej 
członków. Nieprecyzyjne za-
pisy ustawy, brak interpreta-
cji ministra do nowych zapi-
sów będą powodowały wiele 
utrudnień w działalności spół-
dzielni. Mamy nadzieję, że 
w  najbliższym czasie minister 
sprecyzuje i wyda interpretacje 

do budzących wątpliwości za-
pisów ustawy.
– Czy zmiany w  Ustawie 
o  spółdzielniach mieszka-
niowych będą miały wpływ 
na mieszkańców? Czy być 
może w  przypadku PSM 
„Przymorze” nowe zapisy 
w  ustawie będą zwyczajnie 
niezauważalne?
– Myślę, że o  zmianach do 
Ustawy o  spółdzielniach 
mieszkaniowych będziemy 
musieli spotkać się raz jeszcze, 
ponieważ sprawa jest złożona 
i  trudna, bez interpretacji mi-
nisterstwa ciężko ją omawiać.
– Słyszy się, że wiele po-
morskich spółdzielni miało 
problem z  wyłonieniem wy-
konawców niektórych prac 
remontowych. Czy taki kło-
pot pojawił się także w  PSM 
„Przymorze”?
– Wcześnie organizowane 
przetargi na wykonanie prac 
remontowych zaplanowanych 
na dany rok pozwoliły bez 
większych problemów wyło-
nić dobrych wykonawców. Tak 
było i w tym roku. Dla dwóch 
zadań remontowych plano-
wanych na rok 2017 w Admi-
nistracji Osiedla nr 1 i w Ad-
ministracji Osiedla nr 2 nie 
rozstrzygnięto przetargów. 
W  pierwszym przypadku do-
tyczyło to remontu wejść do 
klatek schodowych budynku 
przy ul. Rzeczpospolitej 1, 
a w przypadku AO-2 wykona-
nia zatok postojowych na Ma-
łym Przymorzu przy ul. Pia-
stowskiej. W obu przypadkach 
przyczyną było oczekiwanie 
na wykonanie dokumentacji 
i  uzyskanie pozwoleń na bu-
dowę, które uzyskano dopiero 
w drugiej połowie roku.
Na ogłoszone przetargi zgło-
sili się wykonawcy, którzy nie 
spełniali stawianych przez ad-
ministracje wymogów, dlatego 

też nie rozstrzygnięto przetar-
gów. Będą one ponownie ogło-
szone na początku roku 2018.
– Jak już mówimy o  remon-
tach, to może w  kilku zda-
niach przypomni Pan naj-
większe roboty, które zre-
alizowano na terenie naszej 
spółdzielni?
– Wszystkie prace remontowe 
są ważne – te małe, i  te duże. 
Każda z tych wykonanych ro-
bót poprawia jakość zamiesz-
kiwania naszych członków 
i  jest realizacją ich wniosków. 
Administracje osiedli wyko-
nywały zaplanowane prace re-
montowe uzgodnione z radami 
osiedli i  zaakceptowane przez 
radę nadzorczą. Większość 
prac remontowych wykony-
wanych było w  budynkach 
mieszkalnych, ale też znaczące 
środki finansowe – z  odpisów 
na remonty – zaangażowano 
w  remonty części wspólnych 
osiedli, wykonując remonty 
chodników i ulic, czy budując 
nowe miejsca postojowe. Wy-
konywane są również remonty 
lokali użytkowych, aby utrzy-
mać odpowiedni stan tech-
niczny tych budynków oraz 
estetyczny wygląd. Roboty te 
wykonywane są z  bieżących 
wpływów z  działalności go-
spodarczej spółdzielni. Naj-
ważniejsze prace remontowe 
dotyczyły wymiany instalacji 
gazowych, instalacji zimnej 
i ciepłej wody. A o pracach re-
montowych w poszczególnych 
administracjach informacji 
udzielali w  poprzednich wy-
daniach „Panoramy” kierow-
nicy administracji.
– W  przyszłym roku czeka-
ją nas zmiany w  segregacji 
śmieci. Czy wiadomo już jak 
będzie to wyglądać na terenie 
PSM „Przymorze”?
– Zmiany w  segregacji śmie-
ci dotyczą całego kraju, 

Gdańska, a więc i PSM „Przy-
morze”. Dojdą nowe kontene-
ry na nowe frakcje odpadów. 
Problemem będzie zmieszcze-
nie ich w istniejących altanach 
śmietnikowych. Niemałym 
kosztem udało się nam zbu-
dować nowe altany oraz po-
większyć i  odnowić stare, do-
stosowując je do poprzedniej 
uchwały rady miasta. Nowa 
zmiana wymusi na nas ko-
nieczność następnych przeró-
bek i  remontów, a więc pono-
szenia nowych kosztów. 
– W  ostatnim czasie można 
zaobserwować, że na terenie 
całej dzielnicy powstają nowe 
ścieżki rowerowe, chodniki 
i remontowane są ulice.
– Wszystkie ulice i  chodniki 
będące na terenie PSM „Przy-
morze”, remontowane są ze 
środków spółdzielni, a więc jej 
mieszkańców. Zgadza się, że 
w  ostatnim czasie miasto wy-
konuje bardzo dużo remontów 
ulic i  chodników na terenie 
Dużego Przymorza – zgod-
nie zresztą z  obietnicą pre-
zydenta, ale i  dzięki Radzie 
Dzielnicy Przymorze Wiel-
kie. Wykonywane są również 
prace realizowane w  ramach 

Budżetu Obywatelskiego. 
Chciałbym jednak podkre-
ślić, że wszystkie te remonty 
i  inwestycje miasto wykonuje 
na terenach gminnych, a  nie 
spółdzielczych.
– Może powie nam Pan o naj-
większej porażce i  najwięk-
szym sukcesie odniesionym 
w kończącym się roku.
– Największy sukces to nie-
wątpliwie realizacja założo-
nych zadań i  dobry wynik fi-
nansowy spółdzielni, który 
według naszych prognoz bę-
dzie równie dobry, jak w roku 
ubiegłym. Wykonanie plano-
wanych zadań, szczególnie 
tych remontowych, jest jedno-
znaczne z realizacją wniosków 
części mieszkańców, a  więc 
członków spółdzielni.
Z  kolei za porażkę możemy 
uznać fakt, że z  powodu bra-
ku środków finansowych nie 
można było zaplanować i wy-
konać wszystkich postulatów 
naszych członków. Chciał-
bym jednocześnie zaznaczyć, 
że będziemy je realizować 
w  miarę możliwości w  latach 
następnych.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański
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„...DZWONIĄ DZWONKI SAŃ...”

Oj, rozmarzyliśmy się!
Niestety, i w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, św. Mikołaj do najmłodszych mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe” nie mógł przybyć ani saniami, ani skuterem śnieżnym. Pogoda znów była „po wodzie”, co może jedynie wróżyć, 
że Boże Narodzenie będzie po lodzie. I tego się trzymajmy.

Plucha, wiatr, brak białej, 
puchowej, skrzącej się „śnież-
nej kołderki” nie zniechęciły 
jednak nikogo. Ani zapraco-
wanego w grudniowe dni Pana 
z  workiem z  prezentami, ani, 
tym bardziej, tych, którzy na 
niego przez cały rok czekają. 
A szczególnie dzieci!
Jest 6 grudnia. Dzień, na który 
czekamy przez cały rok. Dzień 
magiczny. Wtedy i mali, i duzi, 
wszyscy świadczymy o  naszej 
grzeczności, oczekując w  za-
mian za to nietuzinkowego po-
dziękowania – prezentu. Jest to 
także dzień przybliżający nas 
do jeszcze bardziej niezwykłe-
go wieczoru, jakim jest w  na-
szej tradycji wigilia Bożego 
Narodzenia. Trudno się więc 
dziwić, że podekscytowani i ra-
dośni oczekujemy przybycia  
św. Mikołaja.
Miejscem spotkania w  SM 
„Południe” na Oruni Gór-
nej była tym razem świetlica. 
Przybyłe na uroczystość dzie-
ci wraz z  rodzicami przywitali 
Sylwester Wysocki, prezes SM  
„Południe” i Krystyna Kiełkie-
wicz, dyrektor przedszkola Par-
kowe Wzgórze. Tego wieczoru 
nie zabrakło okolicznościowych 
piosenek, wierszy o i dla Miko-
łaja. Maluchy z  osiedlowego 
przedszkola zaprezentowały 
swoje artystyczne umiejętno-
ści z  pełnym zaangażowaniem 

i powagą. Św. Mikołaj nie po-
został obojętny na takie za-
proszenie – zrewanżował się 
dzieciom słodyczami. Sam 
nie podołałby temu zadaniu. 
W  obdarowywaniu łakociami  
wspomogły go Śnieżynki.

(FW)
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ŚWIĘTY NIE ZAPOMINA O MILUSIŃSKICH

Mikołaj odwiedzi dzieci z Suchanina
Do najmłodszych mieszkańców Suchanina przyjechał Mikołaj. Spotkanie z mile widzianym przez dzieci 
gościem zorganizowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” oraz Szkoła Podstawowa nr 43.

SUCHANINO

Budżet 
uchwalony
Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”, 
uchwałą nr 29/RN/2017, za-
twierdziła plan robót remonto-
wych na rok 2018. 
Jak informuje nas Bożena Bła-
szak, kierownik Działu Tech-
nicznego Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Suchanino”, w 2018 
roku kontynuowane będą 
prace, które prowadzone były 
w roku ubiegłym.
– Chodzi tu przede wszyst-
kim o  kapitalny remont da-
chów oraz wymianę instalacji 
gazowej. Nie są to prace tanie, 
dlatego realizujemy je systema-
tycznie od kilku lat. Poza tym 
prowadzić będziemy oczywi-
ście inne roboty, by wspomnieć 
chociażby o odnawianiu klatek 
schodowych. Jak co roku zaj-
miemy się naprawą osiedlo-
wych ulic i chodników – infor-
muje nas Bożena Błaszak.
Warto zauważyć, że spółdziel-
nia na Suchaninie, jako jedna 
z  nielicznych w  Trójmieście, 
ma prawie za sobą wymianę 
sieci wodociągowej w  budyn-
kach (90 proc.) oraz wymianę 
wodomierzy z  odczytem ra-
diowym. Kilka lat temu za-
kończono proces termomoder-
nizacyjny budynków.
– Od przyszłego roku zaczyna-
my proces odnawiania elewacji. 
W związku z tym mieszkańcy 
budynków, których elewacja 
będzie malowana, będą płacić 
60 groszy więcej na fundusz 
remontowy – dodaje Bożena 
Błaszak.
W tym miejscu warto również 
powiedzieć, że fundusz remon-
towy w  SM „Suchanino” jest 
stosunkowo niski, bo kształtu-
je się od 1,25 do 1,65 zł – w za-
leżności od nieruchomości. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
rada nadzorcza uchwałą nr 32/
RN/2017 zatwierdziła także 
plan gospodarczo-finansowy 
na rok 2018.
Szczegóły uchwał są do wglą-
du w  siedzibie zarządu SM 
„Suchanino” w  godzinach 
urzędowania.

(lubek)

Grudzień to bardzo pracowity 
miesiąc dla św. Mikołaja, bo-
wiem właśnie w  tym okresie 
odwiedza maluchy na całym 
świecie.
– W  tym roku po raz pierw-
szy postanowiliśmy zaprosić 
go do naszego osiedla. Do 
tej pory organizowaliśmy dla 
najmłodszych festyn z  okazji 
Dnia Dziecka albo rozpoczę-
cia wakacji. Dla starszych od-
bywają się natomiast taneczne 
wieczorki. Spotkanie z Miko-
łajem jest kolejnym naszym 
ukłonem w  stronę mieszkań-
ców naszego osiedla, bo prze-
cież spółdzielnia założona 
była z  myślą o  mieszkańcach 
tych dużych i  nieco mniej-
szych – mówi „Panoramie” 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Spotkanie z  Mikołajem, 
w  którym uczestniczyło kil-
kaset osób, zorganizowano 
– dzięki uprzejmości dyrek-
tora placówki Henryka Kno-
spe – w  Szkole Podstawowej 
nr 43 przy ulicy Beethovena. 
Ze względu na ograniczone 
możliwości w  imprezie mo-
gły wziąć udział jedynie „ze-
rówkowicze” z  dwóch szkół 
i przedszkoli znajdujących się 
na Suchaninie.
– Podczas imprezy nie zabra-
kło wielu konkursów i  zabaw 
oraz słodkich upominków 
dla najmłodszych. Myślę, że 
spotkanie z  Mikołajem już 
na stałe wpisze się w  kalen-
darz imprez organizowanych 
na Suchaninie – mówi nam 
Renata Twardowska z Działu 
Organizacyjnego Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Mikołajkowa impreza najwię-
cej radości dostarczyła oczy-
wiście dzieciom. 
– Fajnie, że Mikołaj nie za-
pomniał o  nas. Na początku 

trochę się bałam świętego 
Mikołaja, ale potem było już 
super – mówi nam Magda.
Na naszej facebookowej 

stronie znaleźć można obszer-
ną fotorelację z mikołajkowe-
go spotkania na Suchaninie.

(lubek)
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– Jak co roku, Miasto Gdańsk 
i  Scena Muzyczna Gdańskiego 
Archipelagu Kultury zaprasza-
ją wszystkich mieszkańców, 31 
grudnia na Targ Węglowy, gdzie 
o godzinie 22.00 rozpocznie się 
muzyczne wydarzenie kończące 
rok 2017 – plenerowy Koncert 
Sylwestrowy – zapowiada Pauli-
na Chełmińska z gdańskiej Sce-
ny Muzycznej. Jak co roku, z my-
ślą o  mieszkańcach Gdańska 
rozpoczynamy przygotowania 
do organizacji Koncertu Sylwe-
strowego na Targu Węglowym. 
Jesteśmy przekonani, że i  tym 
razem gdańszczanie tłumnie 
wezmą udział w  szampańskiej 
zabawie podczas wieczornego 
koncertu, aby w jego trakcie tra-
dycyjnie o  północy złożyć sobie 
życzenia noworoczne.
31 grudnia o godzinie 22.00 na 
Targu Węglowym rozpoczniemy 
Koncert Sylwestrowy, na począt-
ku na scenie zabrzmi muzyka 
mechaniczna grana przez dj’a. 
Gwiazdą tegorocznego wieczoru 
sylwestrowego będzie zespół De 
Mono.

POŁĄCZĄ POŁUDNIOWE DZIELNICE

Nowe linie tramwajowe 
Nowa Bulońska Północna, 
Nowa Warszawska, remont 
kolejnego odcinka linii tram-
wajowej na Stogach to główne 
zadania Gdańskiego Projektu 
Komunikacji Miejskiej – etap 
IV a, na realizację których na-
sze miasto uzyskało dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej. 
– Nowa Bulońska Północna 
to bardzo oczekiwana przez 
gdańszczan inwestycja łą-
cząca południowe dzielnice 
Gdańska. Nasi mieszkań-
cy chcą po swoim mieście 
przemieszczać się sprawnie, 
szybko i komfortowo – mówi 
Aleksandra Dulkiewicz, za-
stępca prezydenta ds. polityki 
gospodarczej. 
W ramach podpisanej umowy 
zostanie wykonanych sześć 
zadań. Wybudowana zosta-
nie linia tramwajowa wraz 
z  infrastrukturą towarzyszą-
cą w  ul. Nowej Bulońskiej 
Północnej. Zakupionych zo-
stanie 15 nowych tramwajów 
do obsługi nowo wybudowa-
nej linii. Poza tym przebudo-
wana będzie infrastruktura 
tramwajowa w  ul. Budzysza, 
Stryjewskiego i  Nowotnej 
oraz wybudowane nowe li-
nie tramwajowe w  dzielnicy 
Gdańsk Południe (budowa 
ul. Nowej Warszawskiej). Po-
wstaną oczywiście nowe wia-
ty przystankowe oraz tablice 

informacji pasażerskiej. 
Szacowany koszt całej inwe-
stycji to ponad 560 mln zł. 
Uzyskane dofinansowanie to 
ponad 286 mln zł. Realizacja 
umowy jest przewidziana do 
2020 roku. 
– Po 20 grudnia poznamy 
oferty, jakie wpłyną na reali-
zację zadania modernizacji 
infrastruktury tramwajowej 
na Stogach. Do końca grud-
nia natomiast planowane jest 
podpisanie umów na dostawę 
15 tramwajów – informuje nas 
Anna Iwanowska z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. 
Z  kolei Piotr Grzelak, za-
stępca prezydenta Gdańsk 
ds. polityki komunalnej pod-
kreśla, że dzięki tej inwestycji 
odciążymy ruch transportu 
publicznego, który teraz prze-
biega do południowych dziel-
nic Gdańska przez Chełm. 
– Warto też podkreślić, że 
do tej pory dzięki Gdańskie-
mu Projektowi Komunika-
cji Miejskiej zbudowaliśmy 
trzy nowe linie tramwajowe: 
wspomniany Chełm, Łosto-
wice – Świętokrzyska i Piecki 
Migowo. Dodatkowo wyre-
montowaliśmy dużą część to-
rowisk tramwajowych – doda-
je Piotr Grzelak.

(GR)

PORADY GODNE ROZWAŻENIA

Jak ogrzewać mieszkanie
Sezon grzewczy rozpoczęty, 
a  mimo to przypominamy 
jak ekonomicznie ogrzewać 
mieszkania. Warto wiedzieć, 
że racjonalne korzystanie 
z  ciepła wpłynie korzystnie 
na nasz portfel. 
Aranżując mieszkanie mu-
simy pamiętać o  tym, aby 
grzejniki nie były zasłonię-
te. Jeżeli są one zabudowa-
ne lub zasłonięte, zawór ter-
mostatyczny nie określa już 
temperatury pomieszczenia 
tylko wyższą, sztuczną, gdyż 
powietrze za zabudową lub 
zasłoną jest cieplejsze. W ta-
kim wypadku, aby osiągnąć 
żądaną temperaturę, trze-
ba bardziej odkręcić zawór, 
a  tym samym zwiększyć zu-
życie ciepła. Uniknąć tego 
można, jeżeli grzejnik będzie 
odsłonięty. Stale zasłonięty 
kaloryfer zużywa nawet o 40 
proc. więcej ciepła.
Regulacja temperatury w po-
szczególnych pomieszcze-
niach powinna odbywać się 
za pomocą zaworów, a  nie 
poprzez otwieranie lub za-
mykanie okien. Przy otwar-
tych zaworach termostatycz-
nych i  jednoczesnym uchy-
leniu okna, zimne powietrze 
zewnętrzne dostaje się do po-
mieszczenia i  opływa zawór 

termostatyczny – wówczas 
próbuje on utrzymać w  po-
mieszczeniu nastawioną tem-
peraturę, pobierając przy tym 
więcej mocy. Ciepło zostaje 
wypromieniowane z  grzej-
nika i  najczęściej wydosta-
je się przez otwarte okno na 
zewnątrz.
Wietrzyć należy krótko i  in-
tensywnie. Najlepszym spo-
sobem jest krótkotrwały prze-
ciąg. Dzięki temu powietrze 
jest świeże, a  temperatura 
pomieszczeń pozostaje nadal 
utrzymana. Pomieszczenia 
zbyt wychłodzone potrzebują 
dłuższego czasu do nagrzania 
się, ponieważ nie tylko powie-
trze, ale również ściany i  inne 
przedmioty muszą zostać 
ogrzane. 
Na czas nieobecności w domu 
lepiej nie wyłączać wszystkich 
grzejników i  nie wychładzać 
przez to mieszkania, lecz po-
przez przytłumienie zawo-
rów, utrzymać równomierną 
temperaturę pomieszczeń. 
Do ogrzania zimnych po-
mieszczeń potrzebne są duże 
ilości ciepła, dlatego nagrze-
wanie jest o  wiele droższe od 
utrzymania stałej tempera-
tury. W  przypadku dłuższej 
nieobecności należy zamknąć 
wszystkie okna, a  drzwi 

wewnątrz otworzyć i  w  za-
leżności od wielkości miesz-
kania, pozostawić włączony 
jeden lub dwa średnie grzej-
niki, zaś resztę wyłączyć.
Wilgotne powietrze odczu-
walne jest jako cieplejsze 
niż powietrze suche, dlate-
go też powinno się utrzymać 
w  mieszkaniu odpowiednią 
wilgotność. Najlepiej do tego 
celu służą nawilżacze powie-
trza i  zielone rośliny. Na-
wilżając powietrze w miesz-
kaniu, zaoszczędzić można 
drogą energię cieplną.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wzrost temperatury w  po-
mieszczeniu o  1 stopień po-
ciąga za sobą wzrost ciepła 
o  ok. 6 proc. Temperatura 
komfortu cieplnego w  po-
mieszczeniu to 18-21 stopni 
Celsjusza. Optymalna tem-
peratura w  sypialni może 
być niższa – w  zależności 
od indywidualnych upodo-
bań – jest to 16-18 stopni. 
Naprawdę nie ma potrzeby 
utrzymywać wyższej tem-
peratury. Można przekonać 
się o  tym na własnej skórze 
i  spróbować samodzielnie 
ustalić temperaturę najlepszą 
dla siebie. 

(lubek)

Każdy z nas chce w wyjątkowy sposób powitać nowy rok. Jedni wybierają się 
na bale, inni na klubowe imprezy, część z nas świętować będzie na domowych 
imprezach, a niektórzy wybiorą zabawy pod chmurką.

PROPOZYCJA DLA GDAŃSZCZAN

Sylwester z De Mono

– 2017 rok to dla zespołu De 
Mono bardzo ważny czas. Mu-
zycy świętują 30 lat wspólne-
go grania na scenie. Z  tej oka-
zji od marca podróżują po całej 
Polsce, spotykając się z  fanami 
podczas koncertów w  ramach 
trasy „30/30”. W  trakcie trzy-
dziestu występów na trzydzie-
stolecie De Mono prezentuje 
utwory ze swojego najnowszego 
krążka „XXX”. Longplay na-
grany w  stylowych, akustycz-
nych wersjach zawiera dwanaście 
piosenek stanowiących przekrój 
twórczości grupy od początku 

jej istnienia – mówi Paulina 
Chełmińska.
Po koncercie przedstawicie-
le władz miasta złożą zgroma-
dzonym na Targu Węglowym 
mieszkańcom i  przyjaciołom 
Gdańska najlepsze życzenia 
noworoczne.
Punktualnie o  północy niebo 
nad śródmieściem rozświetli 
spektakularny, 15-minutowy 
pokaz sztucznych ogni z  towa-
rzyszeniem muzyki. 
– Nad projektem i  scenariu-
szem tego wyjątkowego wi-
dowiska profesjonalna ekipa 

pirotechniczna pracuje od po-
czątku listopada. Do pokazu 
zostaną użyte ładunki, których 
montaż na miejscu zajmie oko-
ło 48 godzin. Jak co roku, przy 
okazji nocy sylwestrowej odbę-
dzie się również konkurs butel-
kowy, organizowany przez Radę 
Miasta Gdańska. Na terenie 
koncertu rozstawione zostaną 
specjalne pojemniki, do których 
będzie można wrzucać konkur-
sowe butelki – dodaje Paulina 
Chełmińska.

(GR)
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154 rodziny otrzymała wymarzony prezent na tegoroczne święta. Na początku 
tego tygodnia otrzymali oni bowiem klucze do mieszkań wybudowanych przy 
ul. Piotrkowskiej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” 
i Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

Prace przy dwóch budynkach 
zlokalizowanych na Ujeści-
sku zakończono pod koniec 
listopada. 
– Dziś oddajemy 154 nowe 
mieszkania, wybudowane przez 
spółki miejskie, do których już 
wprowadzają się lokatorzy. Ce-
lem, który przyświeca naszym 
dotychczasowym, jak i  przy-
szłym działaniom, jest zwięk-
szenie dostępu do mieszkań dla 
osób potrzebujących wsparcia – 
mówi Paweł Adamowicz, pre-
zydent Gdańska.
TBS „Motława” zajęło się bu-
dową 2 budynków wielorodzin-
nych ze 110 mieszkaniami i 30 
garażami. Inwestycja zrealizo-
wana została w  systemie „pod 
klucz”, a  budynki wyposażo-
ne są w windy. Koszt inwesty-
cji wyniósł około 15,9 mln zł, 
z  czego 14,3 mln zł to wkład 
gminy. Natomiast 7,152 mln zł 
to kwota bezzwrotnego wspar-
cia z Funduszu Dopłat. 
Z  kolei druga inwestycja re-
alizowana przez Gdańskie 
Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego to dwa budynki 
po 22 mieszkania, liczące od 
dwóch do czterech pokoi. In-
westycja zrealizowana „pod 
klucz”, a więc w pokojach znaj-
dują się wykładziny dywanowe, 
w  kuchni wykładzina PCV, 
kuchenka elektryczna i  zle-
wozmywak, w łazience glazura 
i  terakota oraz wanna, umy-
walka i  WC. Koszt realizacji 
wyniósł 9, 2 mln zł brutto. In-
westycja została sfinansowana 
przy bezzwrotnym wsparciu 

DOSKONAŁY PREZENT NA ŚWIĘTA

Odebrali klucze od mieszkań
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z  Funduszu Dopłat w  kwo-
cie 3,625 mln zł, co stanowi 
45% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia. 
– Oprócz tego miasto Gdańsk 
wzbogaciło się o  110 miesz-
kań znajdujących się w  domu 
ekologicznym ul. Dolne Mły-
ny. Do puli mieszkań społecz-
nych należy doliczyć również 
40 pozyskanych w  programie 
budownictwa czynszowego. 
Kolejną formą jest zamiana na 
nieruchomości gruntowe – od 

2015 r. pozyskano w  ten spo-
sób 263 mieszkania – infor-
muje Alicja Bitner z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskie-
go w  Gdańsku. – Oprócz bu-
dowania mieszkań w  nowym 
budownictwie, miasto Gdańsk 
przeznacza duże środki na re-
monty mieszkań komunalnych. 
Jeszcze do jesieni 2018 roku 
planowane jest wyremontowa-
nie i oddanie do użytku łącznie 
blisko tysiąca mieszkań.

(GR)

ZNIKA DĄBROWSZCZAKÓW

Wojewoda podjął decyzję
Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski kolejny raz pokazał, 
że nie liczy się z mieszkańcami 
Pomorza – tym razem gdań-
szczanami. W minioną środą, 
podczas konferencji praso-
wej poinformował o  zmianie 
nazw sześciu gdańskich ulic. 
Wszystkich oburza fakt, że 
nowe nazwy w ogóle nie były 
konsultowane z  mieszkań-
cami, władzami miasta, czy 
społecznikami pracującymi na 
rzecz Gdańska, a jedynie z In-
stytutem Pamięci Narodowej. 
Zmiany nazw gdańskich 
ulic zostały wprowadzo-
ne na podstawie ustawy de-
komunizacyjnej. Decyzją 
wojewody ulica Dąbrowsz-
czaków przemianowana zo-
stała na Lecha Kaczyńskie-
go, Józefa Wassowskiego na 

Annę Walentynowicz, Leona 
Kruczkowskiego na Ignace-
go Matuszewskiego, Mariana 
Buczka na Jana Styp-Rekow-
skiego, Stanisława Sołdka na 
Kazimierza Szołocha, Win-
centego Pstrowskiego na Hen-
ryka Lenarciaka, Franciszka 
Zubrzyckiego na Feliksa Sel-
manowicza „Zagończyka”.
„Zapytamy mieszkańców, czy 
odpowiadają im nazwy ulic 
zaproponowane przez woje-
wodę (m.in. Lecha Kaczyń-
skiego zamiast Dąbrowszcza-
ków). Nazwy ulic może zmie-
nić Rada Miasta Gdańska, 
a  na rozwiązania siłowe, bez 
dialogu się nie godzimy” – na-
pisał na Twitterze Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska. 

(GR)

 Teraz ulica Dąbrowszczaków zmienia nazwę 
na Lecha Kaczyńskiego
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SKORZYSTAJ Z DNIA OTWARTEGO

Lastadia budzi wspomnienia
W sobotę, 16 grudnia, wnętrza dawnego Technikum Przemysłu Spożywczego 
i Chemicznego, a także sąsiadująca z nim bursa zostaną otwarte dla 
zwiedzających.

Na spacerze będzie można 
dowiedzieć się o  prowadzo-
nych działaniach inwestycyj-
nych, a  także o  historii miej-
sca, w  tym tej najnowszej. 
W  rolę przewodniczek wcielą 
się między innymi uczennice 
dawnego technikum. Wyma-
gane są wcześniejsze zapisy na 
zwiedzanie. 
– Targ Maślany spośród gdań-
skich targów jest chyba naj-
mniej znany. Budzi jednak 
bogate i  różnorodne wspo-
mnienia. Rewitalizacja bu-
dynków przy ul. Lastadia sta-
ła się okazją do odświeżenia 
dawnych relacji i  zakurzonych 
już zakątków pamięci. Wiele 
osób wspomina czas spędzo-
ny w  technikum i  internacie 
z  ogromnym sentymentem. 
Zaobserwowaliśmy, że inter-
nauci chętnie dzielą się swo-
imi wspomnieniami na profilu 
inwestycji. Tak zrodził się po-
mysł na przeprowadzenie akcji 
„Lastadia budzi wspomnienia” 
– mówi Renata Wiśniowska, 
dyrektor ds. inwestycji spółki 
Gdańskie Wody, koordynującej 

rewitalizację. – Celem akcji jest 
budzenie wspomnień związa-
nych z  odnawianymi budyn-
kami. Pierwszym elementem 
akcji jest spacer po inwestycji. 
Organizatorzy akcji prowa-
dzą zapisy na dzień otwarty. 
Swoje zgłoszenie należy prze-
słać za pomocą wiadomości 
prywatnej na profilu FB LA-
STADIA, drogą e-mailową na 
adres wspomnienia@lastadia.
eu lub telefonicznie 58 323 34 
32. W  zgłoszeniu należy po-
dać preferowaną godzinę wizy-
ty: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00. Każdy z  gości 
przed rozpoczęciem zwiedza-
nia przejdzie szkolenie BHP 
i zostanie wyposażony w sprzęt 
ochrony osobistej. Zwiedzają-
cy muszą mieć pełne obuwie 
na płaskiej podeszwie. Spacery 
będą odbywać się w grupach do 
10 osób, potrwają około godzi-
ny. Zgłoszenia przyjmowane są 
do piątku do godziny 14.30 lub 
do wyczerpania limitu miejsc 
(120 osób). 
Zagospodarowanie okolic 
Targu Maślanego to szansa 

na przywrócenie historycznej 
świetności zapomnianego już 
zakątka Gdańska. Umowę na 
rewitalizację budynków po-
łożonych przy Targu – daw-
nego Gimnazjum Miejskiego 
przy ul. Lastadia 2 oraz bursy 
przy ul. Lastadia 41, podpisa-
no 8 września 2017 roku. Prace 
będą trwać prawie 2 lata, wy-
kona je firma Polaqua. Wszyst-
kie prace będą prowadzone pod 

nadzorem konserwatorskim. 
Koszt inwestycji netto wyno-
si dokładnie 39 027 229,27 zł 
netto, z  czego 7,8 mln zł to 
środki unijne. Pozostałe koszty 
zostaną pokryte z obligacji wy-
emitowanych na rewitalizację. 
Budynki zostaną przeznaczone 
na cele biurowe. 

Agnieszka Kowalkiewicz

WYCHOWANIE I ROZWÓJ
Jak skutecznie zaangażować dzieci 
w świąteczne przygotowania?
Święta to czas, w  którym zbyt 
często natłok obowiązków i stres 
związany z obawą, czy wszystko 
uda się przygotować powoduje, 
że wielu z  nas zaczyna trakto-
wać przygotowania świąteczne 
jako przykry obowiązek. Bywa, 
że jest to też stresujący czas dla 
naszych dzieci, które zwyczajnie 
się nudzą i zaczynają szukać na-
szej uwagi, dodatkowo odczu-
wając że jesteśmy sfrustrowani 
i  zmęczeni. A  wystarczy tylko 
dobra organizacja i zaangażowa-
nie całej rodziny. Przedświątecz-
ne przygotowania należy rozpo-
cząć od zrobienia listy wszyst-
kich zadań, a następnie podzielić 
je między domowników. Należy 
pamiętać, aby dzieciom powie-
rzyć czynności odpowiednie do 
ich możliwości i wieku. Nasto-
latek bez problemu poradzi sobie 
np. z  wycieraniem kurzy, od-
kurzaniem, czy nawet umyciem 
łazienki. Najmłodszym można 
powierzyć posprzątanie swoich 
zabawek, czy poprosić o ułoże-
nie książek na półkach. Wspólne 
pieczenie oraz wykonanie ozdób 
świątecznych zaangażuje całą 
rodzinę, która przy okazji będzie 
się świetnie bawić. We wspól-
nym przygotowywaniu świąt 
najważniejsze są chęci naszych 
dzieci a  nie ich umiejętności. 

Warto o  tym pamiętać, nim 
zwrócimy uwagę na niedokład-
nie wytarty stolik czy rozsypaną 
mąkę. Zresztą dzieci, na pewno 
będą czuć się wyróżnione oraz 
odpowiedzialne za powierzone 
im zadanie a to sprawi, że każ-
dą czynność wykonają dokład-
nie. Dodatkowo na pewno będą 
szczególnie pamiętać te święta, 
a być może już przy najbliższej 
okazji zaoferują swoją pomoc. 
We wspólnym przygotowaniu 
świąt równie ważne są atmos-
fera oraz nauka współpracy. Za-
angażowanie dzieci w  pomoc 
uczy ich również odpowiedzial-
ności i pracy w grupie. Przykła-
dem jest poproszenie pokłóco-
nego rodzeństwa aby wspólnie 
zapakowali prezenty lub zrobili 
jedną dekorację, np. łańcuch. 
W  wieczór wigilijny każde 
dziecko może poczuć się go-
spodarzem i np. zapraszać gości 
do stołu, czy w oczekiwaniu na 
kolację zaproponować wspólne 
śpiewanie kolęd. Zaangażujmy 
zatem nasze dzieci do pomocy 
i  przygotowania tegorocznych 
świąt. Niech i  one poczują, że 
samodzielnie przyczyniły się 
do stworzenia tej magicznej  
i  ciepłej atmosfery w  gronie  
całej rodziny.

(pau.)
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BUDOWA TO PIKUŚ, JEJ FUNKCJONOWANIE TO WYZWANIE

Wiecha zawisła na „metropolitance” w Kowalach
Coraz bliżej do otwarcia pierwszej w Polsce Metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach. Prace na budowie 
przebiegają zgodnie z planem, a niedawno byliśmy świadkami zawieszenia wiechy na budynku „metropolitanki”.

– Zapewniam, że inwestycja 
ukończona będzie w  terminie, 
a  już teraz zapraszam wszyst-
kich na zawieszenie wiechy, 
które zaplanowaliśmy na listo-
pad – mówił wiosną podczas 
rozpoczęcia prac Jacek Ko-
walski, dyrektor zarządzający 
spółki Strabag.
Trzeba powiedzieć, że pomy-
lił się niewiele, bo zaledwie 
o  kilka dni. Wiecha zawisła 7 
grudnia.
– Cieszę się, że praktycznie 
po tak krótkim okresie czasu 
spotykamy się w  tym samym 
miejscu, by  podnieść jakże 
znamienną wiechę na budyn-
ku pierwszej w  Polsce szkoły 
metropolitalnej. Dla realizato-
rów tego przedsięwzięcia był 
to trudny okres, bo jak długo 
żyję, nie pamiętam takiej po-
gody na jesieni. Budowlańcom 
przyszło tutaj po prostu wal-
czyć – mówił Leszek Gromba-
la, wójt gminy Kolbudy. – Nie 
pora mówić o  tym, co chcieli-
byśmy zmienić wewnątrz szko-
ły, bo przyszło nam egzystować 
w dynamicznie zmieniającej się 

rzeczywistości. Jestem przeko-
nany, że wspólnie z  naszymi 
partnerami z  gminy wiejskiej 
Pruszcz Gdański i  Gdańska 
pokonamy wszystkie przeciw-
ności losu.
Magdalena Kołodziejczak, 
wójt gminy Pruszcz Gdański 
nie omieszkała podkreślić, że 
trójstronne porozumienie mia-
ło sens.
– Dzieje się dużo nie tylko na 
samej budowie. Spotykamy się 

i  rozmawiamy o  równie trud-
nym temacie, jakim jest samo 
funkcjonowanie tej szkoły, 
a  nie jest to proste zadanie. 
Mam nadzieję, że 1 września 
mieszkańcy wszystkich trzech 
gmin zauważą efekty naszej 
współpracy – dodała Magdale-
na Kołodziejczak.
– Trzymam kciuki za wyko-
nawcę, abyśmy wspólnie zain-
augurowali pierwszy w  histo-
rii metropolitalny rok szkolny 
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2018/2019 – mówił Paweł Ada-
mowicz, prezydent Gdańska.
Obecny na uroczystości Ra-
iner Steindl, dyrektor finanso-
wy spółki Strabag skorzystał 
z okazji i przypomniał, że wie-
cha to jest tradycja budowlana, 
święto budowlańca. 
– Dobrze się składa, że aku-
rat w tym miejscu się spotyka-
my, ponieważ Strabag świętuje 
w tym roku 30-lecie działalno-
ści w Polsce. Wszystko zaczęło 

się w Warszawie, a w Trójmie-
ście swoją działalność rozpo-
częliśmy 28 lat temu. Mam 
nadzieję, że wspólnymi siła-
mi uda nam się osiągnąć cel, 
a  więc rozpocząć nowy rok 
szkolny właśnie w nowej szkole 
w  Kowalach – podkreślił Ra-
iner Steindl.
Przypomnijmy, że szkoła, któ-
ra kosztować ma ok. 36 mln zł, 
pomieści 1125 dzieci, w  tym 
125 przedszkolaków. Do ich 
dyspozycji będzie budynek dy-
daktyczny i  sala gimnastyczna 
z  aulą widowiskową. Szko-
ła będzie się składać z  dwóch 
3-kondygnacyjnych budynków 
A  oraz B. W  części A  mie-
ścić się będą pomieszczenia 
przedszkolne, szkoła podsta-
wowa z  22 salami dydaktycz-
nymi, biblioteka środowiskowa 
z czytelnią dostępną dla miesz-
kańców dzielnicy i  świetlicą. 
Z kolei w budynku B znajdzie 
się sala gimnastyczna z  aulą 
widowiskowo-konferencyjną, 
stołówka oraz kuchnia. Na tym 
obszarze wykonane zostaną też 
boiska sportowe: boisko do pił-
ki nożnej, boisko wielofunkcyj-
ne (koszykówka, siatkówka, te-
nis), bieżnia i skocznia do sko-
ku w  dal, a  także plac zabaw. 
Na terenie inwestycji powstaną 
drogi wewnętrzne oraz miejsca 
parkingowe, w  tym dla osób 
niepełnosprawnych. Wokół 
budynków zostaną ustawione 
elementy małej architektury, 
m.in. pergole przy placu zabaw, 
ławki, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery. 
– W  tej chwili trwają prace 
związane z  budową ścian ze-
wnętrznych II piętra budynku 
dydaktycznego. Równolegle 
wykonywane są ścianki dzia-
łowe na parterze oraz I piętrze 
obiektu. W trakcie realizacji są 
również prace związane z mon-
tażem instalacji sanitarnej oraz 

NIE ZAPOMNISZ O PŁATNOŚCI 

Przypomnienie smsem
Dokładnie 1 marca wprowa-
dzony zostanie w  gdańskim 
magistracie sms-owy oraz 
e-mailowy system informo-
wania klientów o  terminie 
płatności (zapłaty) podatku od 
nieruchomości, podatku rolne-
go, podatku leśnego, łącznego 
zobowiązania pieniężnego, po-
datku od środków transporto-
wych, dzierżawy, wieczystego 
użytkowania gruntów i  opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
– Ta inicjatywa jest wyjściem 

naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców – mówi prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz, 
który zachęca jednocześnie do 
wypełnienia oświadczenia, bę-
dącego jednocześnie zgodą na 
gromadzenie, przetwarzanie 
oraz wykorzystanie numeru te-
lefonu lub e-maila w celu powia-
damiania o terminach płatności. 
Każdy, kto wyrazi zgodę na 
umieszczenie swojego nume-
ru telefonu komórkowego lub 
e-maila w  bazie gdańskiego 
magistratu, będzie otrzymywać 

krótkie wiadomości tekstowe 
(sms) lub e-maile przypomina-
jące o terminie płatności wymie-
nionych wyżej należności. 
Oświadczenie można złożyć w: 
– Zespole Obsługi Mieszkańców 
Nr 1 przy ul. Partyzantów 74, 
– Zespole Obsługi Mieszkańców 
Nr 2 przy ul. Milskiego 1, 
– Zespole Obsługi Mieszkań-
ców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 
8/12, 
– Zespole Obsługi Mieszkańców 
Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2, 
– przesłać listownie na adres 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
– przesłać za pomocą Elektro-
nicznej Platformy Usług Admi-
nistracji Publicznej e-PUAP. 
Oświadczenie – druk zgody, 
można pobrać w zespołach ob-
sługi mieszkańców i  ze strony 
internetowej http://bip.gdansk.
pl/urzad-miejski/SMS-owy-
-lub-e-mail-owy-system-infor-
mowania-klientow-o-terminie-
-platnosci-zaplaty,a,95676.

(AN)

  Na zawieszeniu wiechy nie zabrakło ważnych gości

przemijają 
przepowiednie bardzo 
pięknie ozdabiane 
pospolite i powszednie 
oraz te o klasie nieba 
co na końcu mają 
amen przepływają 
zachmurzenia 
ukrywając 
gwiazdozbiory pory 
roku i zdarzenia 
przeoczeniem 
pominięte epizodzik 
co w kolorze 
przebłyskując przez 
chmury może kusić 
nie najgorzej nie 
dotyka koniunktury 
a opactwo 
w opatrzności 
pokładając swe 
nadzieje zapomina że 
ogólność nie powinna 
się wyróżniać

Piotr  
Szczepański

wentylacyjnej. Zamontowa-
no już 2 z 3 płyt stropodachu. 
Wykonawca rozpoczął także 
wykonywanie instalacji wen-
tylacji – informuje Agnieszka 
Zakrzacka, rzecznik prasowy 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. 

(lubek)
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  Część mieszkańców Trójmiasta zimowe ferie spędzi na stokach narciarskich 

Pora pomyśleć o zimowych feriach
Do zimowych ferii pozostał jeszcze miesiąc, ale już wiadomo, z jakich atrakcji skorzystać będą mogli młodzi 
gdańszczanie, którzy nie wyjadą na zimowiska, a pozostaną w swoich domach. Zimowe ferie przypadają w tym roku 
między 29 stycznia a 11 lutego.

Z  informacji otrzymanych od 
Dariusza Wołodźki z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w  Gdańsku dowiadujemy się, 
że Miasto Gdańsk przygoto-
wało dla dzieci i młodzieży bo-
gatą ofertę na czas nadchodzą-
cych ferii zimowych. 
– Tylko na organizację zajęć 
w  52 szkołach przeznaczono 
rekordową sumę, sięgającą bli-
sko 772 tysięcy złotych. A do-
datkowe atrakcje zaplanowały 
także miejskie instytucje kul-
tury, Gdański Ośrodek Spor-
tu i  Pałac Młodzieży – in-
formuje Dariusz Wołodźko. 
– W  Gdańsku zaplanowano 
ponad 16 tysięcy godzin za-
jęć. Bogatą ofertę zaprezentu-
ją szkoły, które zorganizują m. 
in. warsztaty plastyczne, garn-
carskie, robotykę, turnieje gier 
planszowych, treningi z  gim-
nastyki artystycznej, wyjścia do 
kina, teatru i  innych instytucji 
kultury oraz zabawy kreatyw-
ne. Do wyboru będą też spo-
tkania filmowe, czytelnicze, 
krajoznawcze, umuzykalniają-
ce czy informatyczne. 
Jak podkreśla Piotr Kowalczuk, 

zastępca prezydenta Gdań-
ska ds. polityki społecznej, 
przy układaniu oferty brano 
pod uwagę fakt, aby rodzice 
nie musieli się martwić, gdzie 
posłać swoje dzieci, gdy oni 
będą w  pracy. Dlatego gdań-
skie szkoły w  czasie ferii będą 
prowadziły ciekawe zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze od 

poniedziałku do piątku, mini-
malnie osiem, a  nawet 10 go-
dzin dziennie.
– Na rozwój tegorocznej, do-
browolnej dla gminy oferty, 
przeznaczyliśmy ponad 200 ty-
sięcy złotych więcej niż w ubie-
głym roku. Łącząc ją z  ofertą 
miejskich jednostek kultury 
i rekreacji, zyskujemy ogromną 
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liczbę godzin zajęć, podczas 
których nikt nie będzie się nu-
dził – mówi Piotr Kowalczuk.
Dodajmy, że większość spo-
tkań i warsztatów jest darmowa 
albo płatność za uczestnictwo 
jest niewielka. 
– Ci młodzi gdańszczanie, 
którzy od murów swojej szko-
ły chcą trochę odpocząć, mogą 

REKLAMA

NIE BĘDZIE MIEJSCA NA NUDĘ

skorzystać z  oferty dostępnej 
poza nią. Naprzeciw ich ocze-
kiwaniom wychodzi np. Pałac 
Kultury, który organizuje pół-
kolonie dla dzieci w wieku od 6 
do 12 lat – w tym roku nie bę-
dzie tam tzw. „zapisów kolejko-
wych”. Interesujące warsztaty 
dla maluchów od 1. do 6. roku 
życia planuje Teatr Miniatura. 

Tradycyjnie już będzie można 
spędzić ferie na sportowo i sko-
rzystać z basenu „za zeta” oraz 
Zimowej Szkoły Ratownictwa. 
Gdański Ośrodek Sportu or-
ganizuje „Ferie na Zaruskim”, 
czyli zajęcia prowadzone przez 
załogę oficerską gdańskiego ża-
glowca, przy współpracy z Na-
rodowym Muzeum Morskim. 
Interesującą ofertę ma też m.in. 
Centrum Hewelianum, Euro-
pejskie Centrum Solidarności, 
Gdański Archipelag Kultury, 
Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska, Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaźnia oraz Wo-
jewódzka i  Miejska Biblioteka 
Publiczna – informuje Dariusz 
Wołodźko, który już teraz za-
leca zapoznanie się z  feryjną 
ofertą, ponieważ zapisy na za-
jęcia już wystartowały. 
Szczegółowy harmonogram 
zajęć i informacje o zapisach są 
dostępne na stronach interne-
towych poszczególnych placó-
wek i na stronie miejskiej www.
gdansk.pl.

(GR)

JUŻ W STYCZNIU

Beksiński w Gdańsku
– Zbiór ponad stu prac Zdzi-
sława Beksińskiego – foto-
grafii, fotomontaży i  grafik 
komputerowych – będzie 
można obejrzeć podczas wy-
stawy artysty od 4 stycznia do 
4 lutego w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim. Wydarze-
niu towarzyszyć będą m.in. 
wykłady multimedialne, pre-
zentacje filmów dokumental-
nych o  artyście oraz pokazy 
VR, czyli wirtualnej rzeczy-
wistości – informuje nas Do-
rota Patzer z biura Prasowego 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Tak bogate ujęcie umożliwia 
poznanie nieznanych dotąd 
epizodów z  życia Zdzisława 
Beksińskiego oraz niezna-
nych bliżej obszarów jego ak-
tywności artystycznej. 
– 20 stycznia o  godz. 16.00 
odbędzie się biograficzny 
wykład multimedialny „Bek-
siński a sztuka współczesna”, 
który odbędzie się w  Sali 
Głównej teatru. Wykład 
może również zostać popro-
wadzony dla zorganizowa-
nych grup szkolnych w  in-
nym, dodatkowym terminie 
– mówi Dorota Patzer.
Zdzisław Beksiński (1929-
2005) to wybitny arty-
sta współczesny – foto-
grafik, rzeźbiarz, malarz, 

grafik. Urodzony w  Sanoku. 
Po ukończeniu architektu-
ry na Politechnice Krakow-
skiej w  1955 roku powrócił 
do rodzinnego miasta. W la-
tach 50. zajął się fotografią, 
następnie rysunkiem, ma-
larstwem, rzeźbą, grafiką, 
od połowy lat 70. wyłącznie 
malarstwem. W  1977 roku 
przeprowadził się z  rodziną 
do Warszawy, gdzie konty-
nuował twórczość malarską, 
a w latach 90. odkrył grafikę 
komputerową. Został bru-
talnie zamordowany w  war-
szawskim mieszkaniu. Bo-
gaty dorobek artystyczny za-
pisem testamentowym trafił 
do Muzeum Historycznego 
w Sanoku, gdzie artysta od lat 
przekazywał swoje najlepsze 
prace.

(DP)
Wystawa 

„BEKSIŃSKI NIEZNANY”
Gdański Teatr Szekspirowski, 
Sala Wystawiennicza i Foyer

ul. W. Bogusławskiego 1
Wernisaż 4 stycznia 

(wstęp na zaproszenia)
Wystawa otwarta będzie 

codziennie w dniach 
5 stycznia – 4 lutego 

w godz. 14.00 – 20.00.
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Ikarus z pomidorową – niesie pomoc bezdomnym! 
W Gdańsku uruchomiono specjalny autobus, którego załoga codziennie w godzinach 20.00 – 24.00 świadczy pomoc 
osobom bezdomnym. Na pokładzie jest ratownik medyczny, który m.in. opatrzy potrzebującego człowieka, wesprze go 
higienicznie. Z kolei pracownik socjalny lub dyżurny streetworker poinformują o możliwości skorzystania ze schronienia 
czy zaopatrzenia się w ciepłą odzież. W autobusie wydawana jest też gorąca zupa. Ten posiłek podczas silnych mrozów 
może być dla potrzebującego na wagę zdrowia i życia...

– Wyremontowany Ikarus zo-
stał przydzielony do zadania 
„mobilnej pomocy dla osób 
bezdomnych” przez Gdańskie 
Autobusy i  Tramwaje. Ma tę 
zaletę, że nawet przy wyłączo-
nym silniku, podczas posto-
ju, w  kabinie działa ogrzewa-
nie, więc potrzebujący mogą 
się w  nim ogrzać. Są też zupy 
w  termosach – pomidorowa, 
grochowa, gulasz lub inne tre-
ściwsze – jedna każdego wie-
czoru – mówi nam Sylwia Res-
sel, rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku. 
Obsługa autobusu nie tylko 
świadczy doraźną pomoc bez-
domnym gdańszczanom, za-
chęca ich też do zamieszkania 
w  noclegowni lub schronisku. 
Pojazd kończy bowiem trasę 
obok noclegowni przy ul. Mo-
stowej 1 A – potrzebujący czło-
wiek może więc dojechać bez-
pośrednio do placówki. 
Ikarus codziennie o  godzi-
nie 20.00 wyrusza z  ulicy 

Starowiślnej 3. Następnie za-
trzymuje się w kilku miejscach, 
by tam wesprzeć bezdomnych:
– na pętli autobusowej przy sta-
cji SKM na Przymorzu,
– na parkingu między rynkiem, 
a komisariatem przy ulicy Bia-
łej we Wrzeszczu,
– w zatoczce autobusowej przy 
kinie „Krewetka” w Gdańsku,
– obok noclegowni przy ul. 
Mostowej 1 A.
Postoje trwają około 30 minut. 
Koordynatorem całego przed-
sięwzięcia jest Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 
który zabezpieczył na realizację 
zadania związanego z urucho-
mieniem „mobilnego wsparcia 
dla osób bezdomnych” blisko 
35 tysięcy złotych. Na zlecenie 
Ośrodka usługę realizuje To-
warzystwo Wspierania Potrze-
bujących „Przystań”. Inicjato-
rami projektu są gdańscy radni 
– koordynatorem i  głównym 
pomysłodawcą z  ich ramienia 
jest Przemysław Ryś. 
– Staramy się pomagać 

każdemu potrzebującemu 
człowiekowi, tworząc w  mie-
ście skuteczny i  trwały system 
oparcia. W  Gdańsku każdy 
ma się czuć bezpiecznie. Kiedy 
potrzebuje pomocy, nie może 
pozostać sam z  problemem – 
podkreśla Piotr Kowalczuk, 
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zastępca prezydenta Gdańska 
ds. polityki społecznej.
Pomysł autobusu SOS dla osób 
w  kryzysie bezdomności ma 
być realizowany także w przy-
szłym roku.     
– Mamy także podpisane 
umowy ze Stowarzyszeniem 

PIERWSZY W POLSCE AUTOBUS SOS

Gdański Komitet Obywatelski 
na usługę związaną z  przygo-
towaniem i  wydawaniem bez-
płatnych posiłków, m.in. oso-
bom bezdomnym. Dzięki temu 
osoby potrzebujące mogą zjeść 
zupę lub drugie danie w trzech 
jadłodajniach – przy ulicach 

Na Zaspę 45, Mickiewicza 33 
i  Żuławskiej 102. Obiady są 
wydawane każdego dnia, z  re-
guły w godzinach od 12. 30 do 
14.00. Wsparcie otrzymują tam 
zarówno osoby ze skierowania-
mi od pracowników socjalnych, 
jak i np. bezdomni z interwen-
cji, którzy w danym momencie 
potrzebują takiej pomocy – do-
daje Sylwia Ressel.
Ciepłe posiłki, np. zupy, są 
też zapewnione w  dziewię-
ciu gdańskich placówkach dla 
przebywających tam osób bez-
domnych (dot. schronisk, noc-
legowni), z którymi MOPR ma 
podpisane umowy na świad-
czenie usług. Gorącą herbatę, 
kawę mogą też dostać korzysta-
jący z  łaźni dla osób bezdom-
nych przy ul. Żaglowej 1, pro-
wadzonej przez Towarzystwo 
Pomocy im. św. Brata Alberta. 
Wykaz placówek jest na stro-
nie: www.mopr.gda.pl (zakład-
ka: osoby bezdomne).

(GR)

UŁOŻYMY DIETĘ / UGOTUJEMY / PRZYWIEZIEMY

tel. (58) 743 68 03 
dietadodomu@dietadodomu.pl

www.dietadodomu.pl

Pakiet próbny 3 dniowy - 99,90 zł
DIETA DO DOMU NA ZIMĘ!
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SIATKÓWKA Z RODZICAMITENISOWE ZMAGANIA

Mikołajkowe granie na SuchaninieWyłoniono mistrzów Oliwy

W  pierwszą sobotę grudnia 
miłośnicy piłki siatkowej spo-
tkali się na Suchaninie, gdzie 
odbywał się V Mikołajkowy 
Turniej Siatkówki „Dziec-
ko + Rodzic”. Organizatorzy 
nie powinni być zawiedzeni 
frekwencją, ponieważ w kate-
gorii „mini”, a więc rocznika 
2005 i  młodsi (z  rodzicem), 
startowało aż 16 zespołów, 
natomiast w kategorii „open” 
wystartowało osiem drużyn.
– W  kategorii open rywali-
zowano w  systemie „każdy 

Aż dwa dni trwał X Turniej 
Tenisa Stołowego, który wy-
łonił mistrzów Oliwy. Ping-
pongowe zawody rozgrywane 
były w  Szkole Podstawowej 
nr 35. 
Jak informują nas organizato-
rzy tenisowych zmagań, ry-
walizacja toczyła się w  czte-
rech kategoriach wiekowych. 
Wśród uczniów szkół podsta-
wowych bezkonkurencyjny 
okazał się Kamil Witkowski. 
W kategorii roczników 2003 
– 2000 tenisowym mistrzem 
Oliwy został Michał Stefa-
nowski, natomiast wśród za-
wodników roczników 1999 

z każdym”, natomiast maluchy 
rywalizowały w  czterech gru-
pach eliminacyjnych. Druży-
ny walczyły o puchar dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej nr 42, 
gdzie zorganizowaliśmy ten 
turniej – mówi „Panoramie” 
Krzysztof Jankowski, prezes 
UKS „Suchanik”, który wspól-
nie ze szkołą zajął się organiza-
cją mikołajkowych potyczek.
Siatkarskie potyczki trwały kil-
ka godzin. Najlepszymi w kate-
gorii „mini” okazali się Marcel 
i  Krzysztof Kapuścińscy. Na 

i starsi na najwyższym stopniu 
podium stanął Sebastian Dą-
browski. Kolejne dwa miejsca 
przypadły w udziale Adamowi 
Kosikowskiemu i  Grzegorzo-
wi Staniszewskiemu. W ostat-
niej kategorii wiekowej „over”, 
czyli zawodników 50-letnich, 
zwyciężył Ryszard Riviera, 
który okazał się lepszy od Ma-
riana Macha, Zbigniewa Ku-
nikowskiego oraz Tadeusza 
Michalika.
Organizatorzy przeprowadzili 
jeszcze dodatkowe rozgrywki, 
w  których rywalizowali zwy-
cięzcy poszczególnych kate-
gorii. Tu bezkonkurencyjny 

podium stanęli jeszcze Fi-
lip i  Artur Szlachcikowscy 
(2. miejsce) oraz Aleksandra 
i  Dorota Bućko (3.). Z  kolei 
w  kategorii „open” bezkon-
kurencyjna okazała się para 
Mateusz i  Mariusz Kuszner-
czuk. Na 2. miejscu sklasyfi-
kowani zostali Kacper i  Ar-
kadiusz Buczyńscy, natomiast 
na najniższym stopniu po-
dium stanęli Piotr i Stanisław 
Piliczewscy.

(GR)

okazał się Ryszard Riviera, 
który okazał się lepszy od 
Sebastiana Dąbrowskiego, 
Mariana Macha i Zbigniewa 
Kosikowskiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorami tenisowego 
turnieju byli klub „Ad-Rem” 
oraz Rada Dzielnicy Oli-
wa, którzy ufundowali me-
dal i  nagrody rzeczowe dla 
wszystkich uczestników. Po-
mocą służył także Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

(GR)

  Finaliści tenisowego turnieju w Oliwie 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne



GRUDZIEŃ 2017 NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL 15SPORT

16 GRUDNIA „DO PRZERWY 0:1”

Mikołaje zagrają 
w piłkę nożną 
Tradycyjnie w grudniu na boisko wybiegną uczestnicy turnieju 
dzikich drużyn „Do przerwy 0:1”. To już ostatnie w tym roku 
zawody, dlatego tym bardziej warto w nich uczestniczyć.

– Mikołajkowy turniej jest dla 
nas szczególny, bo w  tym czasie 
wszyscy już czekamy z utęsknie-
niem na święta Bożego Naro-
dzenia, niektórzy z nas zapewne 
spodziewają się też prezentów 
pod choinką. My rozdamy nasze 
prezenty 16 grudnia – puchary 
i  medale – dla najlepszych dru-
żyn, zawodników oraz dla tych, 
którym bliska jest postawa fair 
play – mówi Andrzej Kowalczys, 
pomysłodawca i  współorganiza-
tor „Do przerwy 0:1”.
Zima zazwyczaj nie rozpieszcza. 
Może sypnąć śniegiem, ale na 
pewno będzie zimno, stąd orga-
nizatorzy zadbali o  dodatkowy 
element – kuchnię polową.
– Podczas grudniowych turnie-
jów bywało różnie, nie zawsze 
pogoda nas rozpieszczała. Grali-
śmy w śniegu, podczas deszczu, 
a nawet towarzyszył nam słynny 
huragan Ksawery. 
W  trakcie najbliższego turnieju 
na jego uczestników czekać bę-
dzie ciepła i pożywna grochów-
ka, czyli stały element mikołaj-
kowych turniejów – przypomina 
Andrzej Kowalczys.
Do udziału w  najbliższym tur-
nieju zapraszamy 6-osobo-
we drużyny piłkarskie, w  tym 
dziewczęce, rocznik 2005 
i  młodsi, rocznik 2002/2004, 
rocznik 1999/2001 i  rocznik 
1998 i  starsi. Zapraszamy rów-
nież zespoły rodzinne, najlepiej 
drużyny złożone z wielopokole-
niowej rodziny. 
Zapisy od godz. 9.00 na sta-
dionie przy ul. Meissnera 5 na 
Zaspie (stadion piłkarski pod 
dachem). 
Początek turnieju o  godz. 
10.00. Przypominamy, że ze-
społom niepełnoletnim, przez 
cały czas trwania turnieju musi 

towarzyszyć dorosły opiekun. Za 
udział w turnieju nie są pobiera-
ne żadne opłaty! 
Turnieju nie udałoby się zorgani-
zować bez licznego grona partne-
rów, do których należą: Miasto 
Gdańsk, Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska Bogdan Ole-
szek, Mieczysław Struk, Marsza-
łek Województwa Pomorskiego, 
Gdański Ośrodek Sportu, Fun-
dacja LOTOS, PZU Fundacja, 

Fundacja im. Arkadiusza Rybic-
kiego, City Football Club, Le-
chia, Merkus, Merco, Torus, 
Medium, 2mgroup, Automobile, 
M1Fabrika, Piekarnia-Cukier-
nia Andrzej Szydłowski, Radio 
Gdańsk, Trójmiasto.pl, „Pano-
rama Pomorza”, Gdańsk.pl, Le-
chia.net, „Dobre Wiadomości”, 
Stowarzyszenie Nasz Gdańsk, 
Kosycarz Foto Press.

(LEW)

GRATKA DLA FANÓW SZCZYPIORNIAKA

Międzynarodowy turniej 
w Trójmieście
Już nie tylko piłka siatkowa, 
ale i  piłka ręczna przyciąga na 
trybuny polskich aren sporto-
wych niezliczone tłumy fanów. 
Powodów do narzekań nie 
powinni mieć pomorscy fani 
szczypiorniaka.
– Już w  grudniu kibice repre-
zentacji Polski seniorów w piłce 
ręcznej będą mogli wspierać na-
szych szczypiornistów podczas 
nowego, międzynarodowego 
turnieju rozgrywanego w  for-
mule FINAL4 pod nazwą „Pu-
char4Narodów”. Pierwsza edy-
cja „4NationsCup” odbędzie się 
28-29 grudnia w  Ergo Arenie 
– informuje Bartosz Tobieński, 
rzecznik prasowy hali.
W  tegorocznym „4Nation-
sCup”, obok reprezentacji Pol-
ski, udział wezmą drużyny 
narodowe Japonii, Bahrajnu 
i  Białorusi. Bilety można już 
kupować. Organizatorem tur-
nieju jest Związek Piłki Ręcz-
nej w  Polsce, który corocznie 
planuje zapraszać trzy reprezen-
tacje narodowe z całego świata, 
z  którymi biało-czerwoni będą 
rywalizować w Polsce w okresie 
świąteczno-noworocznym.
– „4NationsCup” jest wydarze-
niem świątecznym – organizo-
wanym w  bardzo atrakcyjnym 

momencie roku, niosącym ze sobą 
wielki potencjał promocyjny dla 
lokalnych społeczności, samo-
rządów, firm, obiektów sporto-
wych oraz ich partnerów. Już teraz 
ZPRP zaprasza operatorów aren 
sportowych oraz miasta i  samo-
rządy do współpracy i współorga-
nizacji turnieju w kolejnych latach, 
bowiem „4NationsCup” jest i bę-
dzie turniejem cyklicznym – pod-
kreśla Damian Drobik, dyrektor 
ZPRP ds. relacji zewnętrznych.
To jednak nie koniec dobrych 
wieści dla miłośników szczypior-
niaka na najwyższym krajowym 
poziomie. Swoje ligowe mecze 
w gościnnych progach Ergo Are-
ny rozgrywać będzie gdańskie 

Wybrzeże, które dotychczas wy-
stępowało w hali AWFiS.
– Chcemy zadbać przede wszyst-
kim o komfort naszych kibiców. 
Ergo Arena to zdecydowanie 
lepsza infrastruktura, kibice będą 
mieli dostęp do restauracji i baru. 
To także nieporównywalnie 
większa pojemność hali. Naszym 
celem w  przyszłości jest zapeł-
nienie Ergo Areny do ostatniego 
miejsca. Głęboko wierzymy, że 
swoją grą zachęcimy kibiców do 
przyjścia i  przekonamy ich za-
równo do siebie, jak i do dyscy-
pliny – dodaje Damian Wleklak, 
menadżer Wybrzeża.

(KL)
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  Pomorscy kibice bardzo chętnie przychodzą 
do Ergo Areny na mecze piłki ręcznej

KOLEJNY TURNIEJ „AD-REM” 

Łostowice najlepsze w Oliwie

Puchar „Narodowego Święta 
Niepodległości” był głównym 
trofeum w  turnieju organizo-
wanym przez klub „Ad-Rem”, 
działającym przy Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”. 
Jak informuje nas Ryszard Ri-
viera, kierownik klubu, po-
mimo fatalnej pogody turniej, 
którego współorganizatorem 
była Rada Dzielnicy Oliwa, 
został sprawnie przeprowadzo-
ny na boisku szkoły „Fregata” 
w Oliwie. W finałach przepro-
wadzonych systemem „każdy 

z każdym” startowały 4 drużyny.
– Bezkonkurencyjny okazał 
się team „Łostowice”, grający 
w  składzie: Janusz Kiełbratow-
ski, Bartek Florkiewicz – najlep-
szy bramkarz, Pascal Nawroc-
ki, Wojtek Szymański, Michał 
Garstka, Piotr Kamiński i  Mi-
chał Powietrzyński – dodaje Ry-
szard Riviera.
Drugie miejsce zajęli gospodarze 
piłkarskiej imprezy, którzy w po-
konanym polu pozostawili jesz-
cze zawodników GOKF-Lwy 
Śródmieście i DOS-Oliwa.
– Najlepszym strzelcem turnieju 

został zdobywca 9 goli Bartek 
Dampc, który tylko o  jedno 
trafienie okazał się lepszy od 
Wojtka Szymańskiego. Uczest-
nicy finałów otrzymali puchar, 
medale, dyplomy i  nagrody 
ufundowane przez Radę Dziel-
nicy Oliwa, RSM „Budowlani”, 
Urząd Miejski w Gdańsku oraz 
GZSISS. Korzystając z  okazji, 
dyrekcji „Fregaty” i Szkoły Pod-
stawowej nr 35 dziękujemy za 
pomoc w organizacji turnieju – 
dziękuje Ryszard Riviera.

(GR)

  Finaliści piłkarskiego turnieju
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Redukcja zużycia energii w budynkach 

mieszkalnych i użytkowych

8%
 Racjonalne ograniczenie zużycia energii można osiągnąć poprzez
 montaż: 

 » zaworów termostatycznych                

 » zaworów podpionowych                  

 » podzielników kosztów ogrzewania

   ...i dodatkowo tylko od Techem Techniki Pomiarowe:         » Inteligentny system
                                                                                        oszczędzania energii 
                                                                                    ADAPTERM

„Techem” - Techniki Pomiarowe Sp. z o.o

Oddział w Gdańsku

ul. Abrahama 1a pok. 2.06

81-307 Gdańsk


