
Mistrzostwa już za rok
Dokładnie za rok o tej porze będziemy podsu-
mowywać Halowe Mistrzostwa Świata w Lek-
kiej Atletyce, które odbędą się w Ergo Arena.
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W Gdańsku odbędzie się międzynarodowy finał Konkursu Eurowizji 
dla Młodych Tancerzy. Jedno z najważniejszych tegorocznych 
wydarzeń kulturalnych w naszym kraju odbędzie się 14 czerwca 
w Operze Bałtyckiej, natomiast 7 kwietnia zaplanowano krajowe 
eliminacje do finału.

konkurs eurowizji dla młodych tancerzy to jedno 
z najbardziej prestiżowych międzynarodowych 
wydarzeń tanecznych, które odbywa się od 1985 r.

za droGie śMieci
Za odpady posegregowane zapłacimy 66, 
a pozostałe 88 groszy od metra kwadratowe-
go mieszkania. Spółdzielcy protestują.

zatrudnią 200 osób 
Niemiecki gigant farmaceutyczny – firma 
Bayer – otworzył swój oddział w  Gdańsku 
i zatrudni docelowo ok. 200 osób. 

zapadł wyrok? 
Kolejny raz rozpoczęto prace nad projektem 
ustaw dotyczących spółdzielczości, co może 
doprowadzić do likwidacji spółdzielni.
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eurowizja zawita do Gdańska!!!

str. 3

GdaŃsk. Finał w opeRze bałtyckieJ

Najradośniejszych Świąt 
Wielkanocnych, 

najlepszych wypieków,
najkolorowszych pisanek, 

najsmaczniejszych 
smakołyków,najbardziej 

mokrego Śmigusa Dyngusa,mokrego Śmigusa Dyngusa,
 najmniejszej liczby 

obowiązków
oraz wszystkiego co 

najlepsze w tym pięknym 
wiosennym dniu życzy…
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 Każdy sposób na rezerwację miejsca na parkingu jest dobry     Fot. marcin Żurek

• 21 marca (czwartek), Koncert – Renata Przemyk Akustik Trio, 

godz. 20.00, Versalka, Sopot, Bohaterów Monte Cassino 63

• 22 marca (piątek), Spotkanie z Marianem Dziędzielem i pro-

jekcja filmów „Kret” i „Supermarket”, godz. 17.00, DKF Miłość 

Blondynki, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 (aula 1.43 /039/ Wy-

dział Filologiczny UG)

• 23 marca (sobota), Amberif - Międzynarodowe Targi Bursztynu 

Biżuterii i Kamieni Jubilerskich, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy 

stadionie PGE Arena

• 23 marca (sobota), Mistrzostwa Świata NIGHT of the JUMPs, 

godz. 19.00, Hala Ergo Arena

• 23 marca (sobota), spektakl Eugeniusz Oniegin, godz. 19.00, 

Opera Bałtycka, Gdańsk, al. Zwycięstwa 15

• 24 marca (niedziela), koncert Marii Peszek, godz. 19.00,  

Parlament, Gdańsk, ul. Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej)

• 28 marca (czwartek), spotkanie literackie – Mistycy-Literaci-

-Wariaci: Krzysztof Skarbek, godz. 19.00, CSW Łaźnia, Gdańsk, 

ul. Jaskółcza 1

• 30 marca (sobota), mecz Lechia Gdańsk – Wisła Kraków, 

Gdańsk, Stadion PGE Arena

• 1 kwietnia (poniedziałek),  

mecz żużlowy GKS Wybrzeże – Lubelski Węgiel

• 7 kwietnia (niedziela), mecz piłki ręcznej Polska – Szwecja, 

godz. 20.00, Hala Ergo Arena

• 9 kwietnia (wtorek), Zamach Na MoCarta – Zamachowski, 

Malajkat i Grupa Mocarta, godz. 20.00, Filharmonia Bałtycka, 

Gdańsk, ul. Ołowianka 1

• 12 – 14 kwietnia (piątek – niedziela), XVI Gdańskie Targi Tury-

styczne, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy stadionie PGE Arena

• 12 – 20 kwietnia (piątek – sobota), Gdański Festiwal Muzycz-

ny, Filharmonia Bałtycka, Akademia Muzyczna, Studio Radia 

Gdańsk, Teatr Miejski w Gdyni, Dwór Artusa,  

Sala koncertowa PFK

• 26 kwietnia (piątek), Ogólnopolska Konferencja Młodych 

Naukowców, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 

Sopot, ul. Armii Krajowej 101

• 28 kwietnia (niedziela) koncert kabaretu Łowcy. B, godz. 

16.00, Sala Koncertowa Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9

• 1 – 3 maja (środa – piątek), Sopocka Ulica Artystów

• 10 – 12 maja (piątek – niedziela), 3. Targi Designu & Aranżacji 

Wnętrz, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 przy stadionie PGE Arena

• 19 czerwca (środa), koncert Bon Jovi, Gdańsk,  

Stadion PGE Arena

• 4 lipca (czwartek), koncert Iron Maiden, godz. 20.00,  

Hala Ergo Arena

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

liMeryki prawie 
erotyczne

1.
Pan Władysław raz odwiedził 

Kozienice,
bo podobno tylko tam są dziś 

dziewice…
Nie żałuje tej wycieczki,

gra wszak była warta świeczki,
bo faktycznie, spotkał cztery… 

zakonnice.           
2.

Wciąż samotny  
Teodor z  Ojcowa,

miał marzenie – a niechby  
i wdowa…

Samotnemu żyć nijak,
życie tak szybko mija,

żeby tylko umiała gotować…  
3.

Korpulentna  
pani Hela z Hrubieszowa,

w sprawach seksu była wręcz  
nie kontaktowa,

na umizgi i zaloty
nie ma czasu i ochoty,

jeśli nawet, to i tak ją boli głowa.                                

Strona internetowa: www.panoramapomorza.pl

reklaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

magda.lubanska@panoramapomorza.pl
karol.czajka@panoramapomorza.pl
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Litery z kartek ponumerowanych od 1 do 8 utworzą rozwiązanie

ROZWIĄZANIE

POZIOMO:  1/ cis, 5/ hak, 7/ kopalina, 10/ operator, 11/ peleton, 12/Aladyn, 13/ Cimon, 
14/ ASP,    16/ nikol, 18/ kadi, 19/ seat, 20/ aparycja,

PIONOWO:  1/ chiton, 2/ skarżypyta, 3/ popelina, 4/ Laredo, 6/ anons, 7/ kopaczka, 8/ 
pelamida,       9/ Latynos,  14/ Alec, 15/ skaj, 17/ kir,

HASŁO:  TERAKOTA

bogdan malach

GdaŃsk. moRdeRstwo w centRUm miasta

nie oszczĘdził nawet dziecka
Potrójne morderstwo w cen-

trum Gdańska wstrząsnęło 
ostatnio mieszkańcami Trój-
miasta. Rosjanin, który został 
zatrzymany i  usłyszał już za-
rzuty, nie oszczędził nawet 1,5 
rocznego dziecka. Trzyosobo-
wą rodzinę zamordował z zim-
ną krwią. Mężczyzna, kobieta 
i  dziecko zostali zastrzeleni. 
Tak wykazała ich sekcja zwłok.

Do brutalnego morderstwa 
doszło w  kamienicy przy ulicy 
Długiej w  Gdańsku. Zwłoki 
znalazł członek rodziny. Poli-
cja szybko zabrała się do dzia-
łania i  już po kilkudziesięciu 
godzinach wpadła na trop, któ-
ry prowadził do Elbląga. Tam, 
na jednym z osiedli zatrzymano 
Rosjanina Samira S., którego 
policjanci zastali w  momencie 
pakowania się. Mężczyzna był 
już niemal przygotowany do 
wyjazdu z kraju. W poniedzia-
łek gdański sąd zdecydował 
o  tymczasowym aresztowaniu 
Rosjanina na 3 miesiące.

Od samego początku w me-
diach pojawiały się przeróżne 
spekulacje dotyczące morder-
stwa. Dziennikarze donosi-
li, że była to egzekucja ma-
fii, ponieważ zamordowany 
mężczyzna handlował bronią. 
Właśnie z  tego powodu miał 
stawić się przed sądem. Jak się 
jednak okazało, gdańszczanin 
był kolekcjonerem zabytkowej 
broni, którą policjanci znaleźli 
w  mieszkaniu. To właśnie nią 
handlował zamordowany.

Samir S., który urodził się 
w  Azerbejdżanie, na początku 
przyznał się do morderstwa, ale 
potem zmienił zeznania. Po-
licjanci znaleźli jednak broń, 
z której zabito gdańską rodzinę. 
W  jego mieszkaniu znaleziono 
skradzionego laptopa zamordo-
wanego. Podejrzany od kilku lat 
mieszkał w Elblągu i zajmował 
się handlem militariami. Poli-
cjanci dowiedzieli się również, 
że Samir S. miał już zorganizo-
waną kryjówkę na terenie Rosji. 

W miniony poniedziałek został 
jednak aresztowany i czekać te-
raz będzie na proces. Za mor-
derstwo grozi Rosjaninowi do-
żywocie. Motywy morderstwa 
nie są jeszcze do końca znane. 
Mogły to być porachunki oraz 
kradzież. Dodajmy, że zatrzy-
manie mężczyzny było możli-
we dzięki pracy kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy z  komend na 
Pomorzu, Podlasiu, Warmii 
i Mazurach i z Komendy Głów-
nej Policji. Przypomnijmy, że 
sprawa prowadzona jest pod 
nadzorem Prokuratury Apela-
cyjnej w Gdańsku. 

Wydarzenie jest o  tyle 
wstrząsające, że zamordowa-
no nawet dziecko. Według 
doświadczonych policjantów 
nawet najbardziej bezwzględ-
ni gangsterze rzadko uciekają 
się do czegoś takiego. Rosja-
nin nie miał jednak żadnych 
skrupułów. 

(GR)

sUkces naUkowcÓw

Mayday  
w Hanowerze

Projekty „Mayday” naukow-
ców Politechniki Gdańskiej 
i  „SatBałtyk” Instytutu Oce-
anologii PAN z  Gdańska cie-
szyły się ogromnym zaintere-
sowaniem uczestników naj-
większych na świecie targów 
nowych technologii CeBIT 
w Hanowerze.

– W Niemczech zaprezento-
wano projekt „Mayday” o  sze-
rokim zastosowaniu w życiu co-
dziennym, pozwalający np. na 
rozpoznawanie osób oraz zda-
rzeń. Dzięki specjalnej aplika-
cji diagnostycznej możliwe jest 
też wykorzystanie tych rozwią-
zań w  medycynie. Na ten pro-
jekt Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju przeznaczyło prawie 
16,3 mln zł – informuje Emi-
lia Salach z  Biura Prasowego 
gdańskiego magistratu.

Dużą popularnością cie-
szył się też projekt „SatBałtyk” 
Instytutu Oceanologii PAN 
w  Gdańsku. Służy on do sate-
litarnej kontroli środowiska na-
turalnego, w szybki i efektywny 
sposób zbiera informacje o sta-
nie mórz. Zastosowanie właści-
wych algorytmów obliczenio-
wych umożliwia wyznaczanie 
kluczowych charakterystyk 
środowiskowych ekosystemu 
Morza Bałtyckiego, takich jak 
ilość energii słonecznej docie-
rającej do powierzchni morza, 
czy ilość materii organicznej 
wyprodukowanej w ciągu doby. 
Koszt tego projektu, finanso-
wanego przez NCBR, wyniósł 
ponad 40,2 mln zł. 

(kl)
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Reklama

GdaŃsk. samoRzĄdowcy JUŻ RozmawiaJĄ

do zdobycia nawet 
300 milionów

W  siedzibie Starostwa Powiatu w  Wejherowie odbyło się 
drugie spotkanie konsultacyjne samorządów zrzeszonych 
w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny. Dyskuto-
wano nad priorytetami metropolii w zbliżającej się perspekty-
wie finansowania unijnego na lata 2014–2020. 

– Spotkanie było elementem trwającego w ostatnich mie-
siącach procesu przygotowywania się metropolii gdańskiej 
do nowego okresu finansowego Unii Europejskiej. W latach 
2014–20 obszary mogą stać się instytucjami zarządzającymi 
środkami finansowymi w ramach tzw. Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, w ramach których metropolia gdańska 
może stać się podmiotem zarządzającym kwotą co najmniej 
300 milionów złotych – informuje Magdalena Kuczyńska 
z Biura Prasowego Urzędu Miasta Gdańsk.

Nie jest jednak powiedziane, że taka suma nam przypadnie. 
Aby ją otrzymać, trzeba bowiem napisać odpowiedni projekt, 
ale nie tylko.

– By dodatkowe środki dla metropolii zostały przyzna-
ne, samorządy w  niej zrzeszone muszą ustalić wspólną listę 
priorytetów. Dyskusję na ten temat zainicjowała Komisja ds. 
Strategii Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, którą kie-
ruje zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej 
Wiesław Bielawski – dodaje Magdalena Kuczyńska. 

W  spotkaniu w  Wejherowie uczestniczyli przedstawiciele 
z  powiatów wejherowskiego, puckiego i  lęborskiego. Wcze-
śniej debatowali o tym lokalni politycy z powiatów gdańskie-
go i kartuskiego, a pod koniec miesiąca odbędzie się jeszcze 
jedne spotkania, które zaplanowano tym razem w Malborku.

(GR)

GdaŃsk. Radni podJęli decyzJę

Gdańscy spółdzielcy protestują
Zgodnie z przewidywaniami, radni Gdańska zdecydowali, że za odpady  
posegregowane zapłacimy 66, a pozostałe 88 groszy od metra kwadratowego 
mieszkania. Z taką decyzją w dalszym ciągu nie zgadzają się gdańskie spół-
dzielnie mieszkaniowe.

O sposobie rozliczania i ce-
nie za śmieci w  Gdańsku in-
formowaliśmy w  poprzednim 
numerze „Panoramy”. Na sesji 
miejskiej radni przegłosowa-
li projekt uchwały i od 1 lipca 
gdańszczanie zapłacą 66 gro-
szy za śmieci posegregowane 
i  88 groszy za odpady zmie-
szane. W tej sprawie specjalne 
pismo wysłano do wojewody 
pomorskiego oraz Rady Miasta 
Gdańsk. Pod pismem podpisa-
li się prezesi gdańskich spół-
dzielni mieszkaniowych. 

– Według nas przyję-
ta uchwała jest bulwersująca. 
Chodzi nam przede wszystkim 
o sposób naliczenia stawki oraz 
jej wysokość. Uważamy, że jako 
reprezentanci dość znacznej 
części mieszkańców Gdańska, 
powinniśmy mieć prawo do 
wcześniejszego zapoznania się 
z  kalkulacją dotyczącą gospo-
darki odpadami. Powinny też 
być przeprowadzone konsul-
tacje, czego zabrakło – mówi 
„Panoramie” Marian Banacki, 
prezes Patronackiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i  szef Po-

morskiego Stowarzyszenia Za-
rządców Nieruchomości Spół-
dzielni Mieszkaniowych.

Zdaniem spółdzielców, mia-
sto wprowadziło najmniej ak-
ceptowalną metodę naliczania 
opłat za śmieci. W piśmie spół-
dzielcy napisali m.in., że przy-
jęte rozwiązania wprowadzają 
drastyczne, niekorzystne roz-
bieżności w opłatach w stosun-
ku do obecnie ponoszonych, 
co może spowodować masowy 
protest mieszkańców. 

– Nawiązując do sprawy kal-
kulacji, to dziwi nas ten zarzut, 
ponieważ wiceprezydent Ma-
ciej Lisicki jakiś czas temu or-
ganizował zarówno 6 spotkań 
konsultacyjnych z  mieszkań-
cami, jak i podobne spotkania 
z  zarządcami wspólnot i  spół-
dzielni. Na nich właśnie była 
przedstawiana prezentacja, 
a  przy okazji omawiana kal-
kulacja, był też czas na pytania 
i  rozwiewanie ewentualnych 
wątpliwości – odpiera zarzu-
ty Michał Piotrowski z  Biu-
ra Prasowego Urzędu Miasta 
Gdańsk. 

Poza tym, szczegółową ana-
lizę kosztów przygotowywała 
na zlecenie gdańskiego ma-
gistratu grupa zewnętrznych 
ekspertów. 

– Domyślam się jednak, 
że upublicznienie wszystkich 
danych z  tej kalkulacji oraz 
strategii miasta przed ogło-
szeniem i  rozstrzygnięciem 
przetargów mogłoby się oka-
zać szkodliwe – kontynuuje 
Michał Piotrowski. – Jeśli 
chodzi o  postawę zarządców, 
to już wcześniej protestowali, 
pisząc list otwarty do władz 
miasta. I jeszcze raz jak man-

trę przywołam słowa prezy-
denta Lisickiego, że miasto 
nie może zarabiać na „opłacie 
śmieciowej”. Zgodnie z  usta-
wą opłata ma pokrywać jedy-
nie koszty obsługi systemu, 
wywozu i  zagospodarowania 
odpadów. Stąd, jeśli okaże 
się, że zebrana w danym roku 
kwota jest wyższa niż ponie-
sione wydatki, w  następnym 
roku opłata może się zmienić 
– dodaje rzecznik.

Grzegorz Rudnicki 
Fot. marcin Żurek

>> Od 1 lipca za wywóz śmieci zapłacimy nawet 
dwa razy więcej niż do tej pory

GdaŃsk. Finał w opeRze bałtyckieJ

eurowizja zawita 
do Gdańska!!!

Jak podkreśla Emilia Salach z Biura Prasowego Urzędu Mia-
sta Gdańsk, Konkurs Eurowizji dla Młodych Tancerzy to jedno 
z  najbardziej prestiżowych międzynarodowych wydarzeń ta-
necznych, które odbywa się od 1985 r. 

– Dotychczas Polska była jego organizatorem dwukrotnie. 
Najpierw w 1997 roku konkurs odbywał się w gdyńskim Teatrze 
Muzycznym, a w 2005 roku w warszawskim Teatrze Wielkim – 
Operze Narodowej – przypomina Emilia Salach. 

Robert Kamyk, koordynator Konkursu Eurowizji w  Polsce 
z ramienia TVP Kultura mówi, że organizacją imprezy, poza Pol-
ską, zainteresowana była również Słowenia, Chorwacja i Gruzja.

– Ostatecznie Europejskiej Unii Nadawców najbardziej spodo-
bała się oferta zaproponowana przez nas i w ten sposób to właśnie 
Polska została gospodarzem konkursu. Zaproponowałem, żeby 
święto tańca odbyło się w malowniczym Gdańsku, który swo-
ją historią i położeniem z pewnością zachwyci międzynarodowe 
delegacje – mówi Robert Kamyk. 

W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie też Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Muzyki i Tańca oraz 
Miasto Gdańsk. Partnerem wydarzenia została Opera Bałtycka 
i Bałtycki Teatr Tańca, a mecenasem Saur Neptun Gdańsk. 

– Nasza spółka rokrocznie wspiera ciekawe i prestiżowe wyda-
rzenia kulturalne. Od dwóch lat współpracujemy z klubem Żak 
przy Gdańskim Festiwalu Tańca, w 2012 r. byliśmy mecenasem 
festiwalu muzyki dawnej Actus Humanus, a w tym roku zainte-
resowaliśmy się wydarzeniem bez precedensu, czyli Konkursem 
Eurowizji dla Młodych Tancerzy. O miano „Tancerza Roku” ry-
walizować będzie 10 tancerzy, reprezentujących europejskie sta-
cje telewizyjne. To prawdziwe wyróżnienie dla naszego miasta 
i mamy ogromną przyjemność uczestniczenia w tym wydarze-
niu. Staramy się wspierać to, co ważne dla mieszkańców Gdań-
ska i Pomorza, to część naszej misji społecznie zaangażowanego 
biznesu – mówi „Panoramie” Grażyna Pilarczyk, rzecznik praso-
wy Saur Neptun Gdańsk.

Nie bez powodu dumny z  wyróżnienia, jakim niewątpliwie 
jest wybranie Opery Bałtyckiej na miejsce finału „tanecznej” Eu-
rowizji, jest jej dyrektor Marek Weiss.

– Decyzja EBU, żeby kolejną siedzibą konkursu Eurowizji dla 
Młodych Tancerzy był Gdańsk i Opera Bałtycka, jest związana 
z wysoką rangą, jaką w ostatnich latach zdobył Bałtycki Teatr 
Tańca. Jesteśmy z tego bardzo dumni i wierzymy, że nasi goście 
z całej Europy poczują się w naszej siedzibie jak u siebie w domu 
– mówi nam Marek Weiss.

Dodajmy jeszcze tylko, że 7 kwietnia o godz. 20.00 TVP Kul-
tura transmitować będzie krajowe eliminacje do Konkursu Eu-
rowizji, które wyłonią polskiego reprezentanta do europejskiego 
finału. Międzynarodowa, finalna rozgrywka taneczna odbędzie 
się 14 czerwca z udziałem dziesięciu tancerzy, reprezentujących 
europejskie stacje telewizyjne oraz takie kraje, jak: Armenia, Bia-
łoruś, Czechy, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, 
Szwecja, Ukraina. 

(lubek) 
Fot. sebastian Ćwikła

dokończenie ze str 1 >>
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OGŁOSZENIE
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” 

w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal w pawilonie przy ul. Czyżewskiego 16 – I-piętro:
- 59,17 m2,
- 20,00 m2.
2. Lokale w pawilonie przy ul. Grunwaldzkiej 613 – I-piętro
- 43,60m2,
- 20,50 m2,
41,00 m2.
3. Lokale przy ul. Grunwaldzkiej 609 – niski parter
Klatka A
- 24,01 m2,
- 38,90 m2,
- 20,40 m2,
- 22,90 m2.
Klatka B
- 26,10 m2.
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
- 20,05 m2.
5. Lokale przy ul. Karpackiej 4C
- 27,84 m2,
- 38,72 m2.
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
- 54,60 m2.

Istnieje również możliwość wydzierżawienia powierzchni 
reklamowej na terenie Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. Bliższych informacji udziela p. Bożena 
Prange pod nr tel. (58) 552 00 08 wew. 50, w dniach: pon. od 
8.00 do 17.00, wt.- pt. od 7.15 do 15.00.

sopot. pRaca popłaca

kasa na wakacje
Po raz kolejny Wydział Inżynierii i  Ochrony Środowiska 

sopockiego urzędu miasta rozpoczął realizację programu 
„Wakacje za własne pieniądze”. Jest to program dla sopockiej 
młodzieży.

– Projekt polega na odpłatnym sprzątaniu miasta. Sopockie 
organizacje skupiające dzieci i młodzież, uczestniczące w pro-
jekcie od marca do czerwca, sprzątają różne rejony naszego 
miasta, a w zamian otrzymują od miasta wynagrodzenie prze-
znaczone głównie na letni wypoczynek – tłumaczy Magdale-
na Jachim, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sopot.

Jak podkreśla Grażyna Dragan, koordynator programu, 
jego efektem nie jest tylko czystsze miasto, ale także wzrost 
świadomości ekologicznej młodych ludzi.

– Jak ktoś podniesie sam kilkanaście papierków, to potem 
zastanowi się, jak przyjdzie mu ochota taki papierek samemu 
rzucić na trawnik – dodaje Grażyna Dragan.

W  programie mogą wziąć udział młodzieżowe organiza-
cje mające siedzibę w Sopocie i zrzeszające dzieci i młodzież 
w wieku 10–25 lat. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (tel. 58 521 37 88 
lub e-mail: grazyna.dragan@um.sopot.pl).

W poprzedniej edycji sopockiego programu uczestniczyło 
931 osób z 27 organizacji, a miasto wydało na ten cel 62900 
zł. W tym roku na program przewidziane są środki na podob-
nym poziomie.

(kl)

najtańsza 
reklaMa 
w Mieście

Kontakt:
reklama@panoramapomorza.pl

sopot. ŻołnieRze pod dwoRcem

w sobotę bitwa o sopot
Nie lada atrakcje czekają nas 

w  najbliższą sobotę – 23 mar-
ca w Sopocie, a więc w roczni-
cę wejścia wojsk Armii Czer-
wonej. 60 rekonstruktorów ze 
sprzętem z  II wojny światowej 
weźmie udział w  insceniza-
cji „Bitwa o Sopot” w reżyserii 
Marka Łukasika. Impreza roz-
pocznie się o godz. 13.30 przy 
sopockim dworcu.

Jak podaje Anna Dyksińska 
z  sopockiego urzędu miasta 
w  inscenizacji wezmą udział 
rekonstruktorzy z całego kraju. 

– Pasjonaci historii przy-
wiozą własne mundury i wcie-
lą się w  role żołnierzy walczą-
cych w  Sopocie w  marcu 1945 
roku. Będzie można z  bliska 
zobaczyć mundur Armii Czer-
wonej, Wojska Polskiego oraz 
jednostek niemieckich. Grupy 
rekonstrukcyjne można ostat-
nio oglądać w  wielu polskich 
filmach wojennych. Dworzec 
w  Sopocie przez chwilę stanie 
się areną walk, tak jak na planie 
filmowym. Rekonstruktorzy 

używać będą oryginalnej broni 
z  II wojny światowej strzela-
jącej ślepą amunicją. Ponadto, 
w inscenizacji wezmą udział hi-
storyczne pojazdy. Niewątpliwą 
atrakcją będzie starcie dwóch 
słynnych czołgów: sowieckiego 
T 34, jakim walczyli bohate-
rowie serialu „Czterej pancerni 

i pies” oraz niemieckiej Pantery.
W  drugiej części wydarze-

nia, symbolicznie rozpocznie 
się budowa nowego dworca. 
Będzie to performance w  wy-
konaniu Sopockiego Teatru 
Tańca „Miliony Rąk”. 

– Będziemy świadkami ani-
macji plastycznej na pierw-

szej wybudowanej ścianie so-
pockiego dworca. Uczestnicy 
przygotują i umieszczą na niej, 
w  różnej odległości od Sopo-
tu nazwy miast, które chcie-
liby odwiedzić w  przyszłości. 
Nazwy przypinamy do ściany 
i wbijamy drewniane kołki przy 
każdej nazwie miasta, a między 
nimi, będzie można wyznaczyć 
włóczką połączenia. Nawija-
jąc włóczkę między punktami, 
powstanie magiczna sieć po-
dróży, których sercem i  celem 
będzie Sopot – dodaje Anna 
Dyksińska.

Poza tym, do ściany można 
przypinać życzenia, pamiąt-
kowe rysunkowe portrety, po-
zdrowienia, imiona. Chętni, 
którzy będą chcieli włączyć się 
do akcji, proszeni są o zabranie 
ze sobą kolorowej włóczki, żeby 
stworzyć siatkę wymarzonych 
połączeń kolejowych.

(kl) 
Fot. materiały prasowe

>> Pierwszy parowóz, który wjechał na dworzec w Sopocie

GdaŃsk. zatRUdniĄ 200 osÓb

centrum bayera w Gdańsku
Studniówkowy bal już za nimi. Teraz tegoroczni abiturienci przygotowują 
się do egzaminu dojrzałości. Zima jeszcze za oknami, ale kasztany na pewno 
zakwitną na czas, kiedy będą zdawać maturę. W tym numerze „Panoramy” 
prezentujemy zdjęcia maturzystów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w Pruszczu Gdańskim. Natomiast w kwietniowym numerze zamieścimy zdję-
cia maturzystów z Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie.

Nowe centrum wspiera mię-
dzynarodowe operacje finanso-
wo-księgowe Grupy Bayer i jest 
częścią paneuropejskiej sieci 
centrów usług wspólnych.

Prezydent Paweł Adamo-
wicz, który także brał udział 
w uroczystości otwarcia oddzia-
łu, nie krył radości z tego faktu.

– Cieszę się, że Bayer wybie-
rając lokalizację nowego cen-
trum, zdecydował się na Polskę. 
Potem pokonaliśmy konkuren-
tów z  innych polskich miast. 
Ostatecznie Gdańsk będzie 
nowym polskim domem dla 
Bayera. Mam nadzieję, że dużo 
młodych ludzi znajdzie tu pracę 
i będzie miało szansę na wspa-
niałą karierę – podkreślał Paweł 
Adamowicz.

Centrum będzie obsługiwać 
procesy księgowe oddziałów 
Bayer w  ponad 20 państwach 
Europy m.in. Niemczech, 
Skandynawii, Rosji. Jego utwo-
rzenie przyczyni się do popra-
wy globalnych funkcji księgo-
wych, uelastycznienia procesów 
i zwiększenia wydajności Bayer. 

Jak podkreślają Niemcy, Trój-
miasto to ważny ośrodek aka-
demicki, gwarantujący dostęp 
do wykwalifikowanych pra-
cowników, a  znajomość języ-
ków, kompetencje absolwentów 
i  profesjonalistów oraz nowo-
czesne biurowce na Pomorzu to 
główne powody wyboru Gdań-
ska na lokalizację centrum. 

Bayer Service Center Gdańsk 
powstało dzięki współpracy 
z  Invest in Pomerania, regio-
nalnej inicjatywy, której człon-
kami są m.in.: Miasto Gdańsk 
oraz Gdańska Agencja Rozwo-
ju Gospodarczego InvestGDA. 
Od strony regionu, projekt był 
koordynowany przez Agencję 
Rozwoju Pomorza. 

Poza Centrum w  Gdańsku, 
centra usług wspólnych Bayer 
istnieją również w  Barcelonie 
(Hiszpania), Manili (Filipiny),  
Szanghaju (Chiny) oraz w  Le-
verkusen (Niemcy).

(GR) 
Fot. materiały prasowe

>> Symboliczne przecięcie wstęgi w gdańskim 
centrum finansowo-księgowym firmy Bayer.  

Od lewej: Paweł Adamowicz – prezydent Gdańsk,  
Christophe Dumont – prezes spółki Bayer oraz 
Mieczysław Struk – marszałek województwa  

pomorskiego
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pRzymoRze. mUzyczny powiew

koncertowo na śląskiej
W minioną sobotę w Domu 

Kultury przy ul. Śląskiej na 
Przymorzu odbył się koncert 
zespołu „Gentle lady not”. 

– Naszą salę wypełniło bli-
sko 100 mieszkańców osie-
dla, których oczarował so-
botni koncert. Publiczność 
była zachwycona i nie miała 
ochoty wychodzić, prosząc o 
kolejne bisy. Już teraz chcia-
łabym zaprosić na kolejny 
koncert, który odbędzie się 
21 kwietnia o godz.17.00 – 
zaprasza Barbara Imianow-
ska z przymorskiego Domu 
Kultury.

Zespół istnieje od dwóch 
lat i tworzą go młodzi mu-
zycy, czyli Dominika Ma-
mulska i Ewa Rzeszotarska 
(śpiew), Mariusz Mamulski 
(gitara elektroakustyczna), 
Mateusz Bieluk (bid box) 
oraz dwuosobowa sekcja 
smyczkowa. Podczas sobot-
niego koncertu publiczność 
mogła wysłuchać piosenek z 

>> Dominika Mamulska i Ewa Rzeszotarska podc-
zas koncertu, który odbył się w Domu Kultury na 

Przymorzu

GdaŃsk. postne RozwaŻania

zaproszenie na koncerty 

Polski Chór Kameralny za-
prasza na koncerty wielkopo-
stne w  Wielki Czwartek do 
Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej na Żabiance oraz 
w  Wielki Piątek, tradycyjnie 
na czuwanie przy Grobie Pań-
skim w Bazylice Mariackiej. 

– Oba koncerty wypełnią 
pełne zadumy i  refleksji kom-
pozycje różnych epok, po-
wiązane tematyką i  nastrojem 
z wydarzeniami Wielkiego Ty-

godnia. Na koncercie Wielko-
czwartkowym w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej chór 
wykona utwory m.in. Palestri-
ny, Lottiego, Hakenbergera, 
Bacha, Messiaena. Koncert 
Wielkopiątkowy, w programie 
którego usłyszymy m.in. Ba-
cha, Palestrinę, Borkowskiego, 
Łukaszewskiego, przeplatać 
będą rozważania jego eksce-
lencji ks. arcybiskupa Tade-
usza Gocłowskiego. Wstęp na 

obydwa koncerty jest wolny – 
zaprasza Alicja Jokiel, specja-
lista ds. promocji i PR Polskie-
go Chóru Kameralnego. 

Początek czwartkowego 
koncertu (28 marca) zaplano-
wano na godz. 20.30. Z kolei 
piątkowy koncert w  Bazyli-
ce Mariackiej rozpocznie się 
o godz. 21.00. 

(GR) 
Fot. materiały prasowe

>> Schola Cantorum Gedanensis wystąpi z dwoma koncertami – w kościele 
na Żabiance i Bazylice Mariackiej w Gdańsku Głównym 

czystoŚĆ i poRzĄdek w osiedlU zaleŻy od nas samycH

wiosenne prace czas zacząć
Zima nieco się przeciąga, ale lada dzień ruszą już pełną 
parą prace porządkowe na gdańskich osiedlach. Przygo-
towania do wiosennych robót trwają też w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Szadółki”.

Pierwsze prace, obejmujące 
głównie sprzątanie ulic i chod-
ników, były już prowadzone, 
ale przerwał je powrót zimy. 
Przede wszystkim sprzątano 
piasek, który zalegał na chod-
nikach, i to, co odkrył na traw-
nikach topniejący śnieg – cho-
dzi oczywiście o psie odchody.

– Mimo przepisów właści-
ciele czworonogów nie sprzą-
tają po nich. Jest to nagminne, 
dlatego najprawdopodobniej 
nie obędzie się bez pomo-
cy straży miejskiej. Być może 
mandaty wystawione przez 
stróżów prawa spowodują, że 
posiadacze psów zaczną po-
czuwać się do odpowiedzial-
ności. Nikt nie płaci podatku 
za swojego pupila, więc niech 

chociaż po nim sprząta. Nie 
jest to przecież uciążliwy obo-
wiązek. Dlaczego za sprząta-
nie trawników i  chodników 
mają dopłacać osoby, które 
nie posiadają psów? – pyta Jan 
Kazimierczyk, wiceprezes SM 
„Szadółki”.

Niektórzy zapominają o tym, 
że tereny spółdzielni należą do 
jej członków i  wszyscy muszą 
solidarnie płacić za utrzyma-
nie porządku. Dlaczego jed-
nak ktoś ma płacić za lekce-
ważące podejście do prawa 
innych?

– Zajmować się będziemy 
nie tylko sprzątaniem, ale też 
usuwaniem szkód po zimie. Po 
części wynikają one z niewła-
ściwie zaparkowanych samo-

chodów, które często stawiane 
są na chodnikach i  trawni-
kach. Zdarza się niestety, że 
pod  wpływem ciężaru sa-
mochodów osiadają chodni-
ki. Poza tym przypominamy, 
że na całym osiedlu istnieje 
odpowiednie oznakowanie 
dróg, umożliwiające  prze-
jazd samochodami uprzywi-
lejowanymi. Niestety  często 
zdarza się, że auta parkowane 
są tuż przy klatce schodowej. 
Uniemożliwia to dotarcie ka-
retki do chorego – mówi Jan 
Kazimierczyk.

W  sumie miejsc postojo-
wych na osiedlu nie brakuje, 
ale każdy kierowca chciałby 
parkować jak najbliżej swoje-
go mieszkania. Poza tym nie-

którzy na osiedlu zostawiają 
samochody służbowe, którymi 
jeżdżą w pracy. Jeżeli firmę stać 
na wyposażenie pracownika 
w auto, to na pewno pokryje też 
niewielki koszt za parking, za-
miast blokować miejsca, z któ-
rych mogliby skorzystać człon-
kowie spółdzielni.

– Planujemy także przepro-
wadzić przegląd oznakowania 
naszych dróg, a  jeśli zajdzie 
potrzeba, zmienią się niektó-
re znaki pionowe, na co szcze-
gólnie uczulamy kierowców 
jeżdżących „na pamięć”. Ma to 
pomóc straży miejskiej egze-
kwować prawo, ale też przypo-
mnieć mieszkańcom, że jeździć 
należy według zasad Kodeksu 
Drogowego. Przypomnę tylko, 
że skrzyżowania naszych dróg 
osiedlowych są równorzęd-
ne – zauważa wiceprezes SM 
„Szadółki”.

Na przełomie roku w  bu-
dynkach spółdzielni wykona-
no przeglądy techniczne, które 
wykazały w  niektórych miej-
scach niewielkie uszkodzenia 
pokrycia dachowego i  rynien. 
Ich usuwanie też nie jest pro-
ste, bowiem w kilku miejscach 
swoje gniazda mają ptaki, a ich 
okres ochronny obowiązuje 
od 1 marca do końca sierpnia. 
Trudno więc znaleźć dogod-
ny termin na prace remonto-
we, bo, jak wiadomo, zima to 
nie najlepsza pora na tego typu 
roboty, a  z  kolei wiosną obo-

repertuaru: Edith Piaf, Ade-
le, Nory Jones, Evy Casssid 
czy Andrzeja Zauchy.

– Była to wyprawa tropem 
delikatnych tonów przez mo-
kre od deszczu zaułki Pary-
ża lat 20. i słoneczne Pola 

Elizejskie. Nie zabrakło też 
piosenek kobiecych, uczu-
ciowych – dodaj Barbara 
Imianowska.

(GR) 
Fot. archiwum domu kultury

wiązuje okres ochronny. Którą 
opcję wybrać – trudno okre-
ślić, ponieważ trudno porów-
nywać bezpieczeństwo i  dobro 
mieszkańców, czy dobro pta-
ków. Zgodnie z  ustawą Prawo 
Budowlane odpowiadamy, za 
bezpieczeństwo ludzi. Jak to 
się ma do przepisów o ochronie 
środowiska?

– Podobnie jak w  latach po-
przednich, przeprowadzane 
będą prace związane z  pielę-
gnacją zieleni. Zajmować się 

też będziemy placami zabaw, 
w  których wymieniany będzie 
piasek i  w  miarę potrzeb na-
prawiane będą urządzenia za-
bawowe. Dodam, że w  trosce 
o bezpieczeństwo naszych naj-
młodszych mieszkańców dwa 
razy w  roku przeprowadzamy 
przegląd techniczny wszystkich 
urządzeń zabawowych – dodaje 
wiceprezes SM „Szadółki”.

(GR) 
Fot. marcin Żurek

>> Przynajmniej dwa razy w roku  
wszystkie urządzenia zabawowe przechodzą 

przegląd techniczny – mówi Jan Kazimierczyk, 
wiceprezes SM „Szadółki”
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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”

Reklama

GdaŃsk. o Gazie

razem  
o łupkach

O założeniach, celach i  meto-
dach działania kampanii informa-
cyjnej „Razem o łupkach” rozma-
wiali przedstawiciele stowarzy-
szeń i organizacji pozarządowych 
podczas seminarium, które odby-
ło się w Gdańsku.

Kampania „Razem o  łupkach” 
będzie prowadzona na terenie 
województw: pomorskiego, ku-
jawsko-pomorskiego i  warmiń-
sko-mazurskiego. Dzięki niej 
możliwe będzie przeprowadzenie 
dialogu z  samorządami lokalny-
mi, a przede wszystkim z samymi 
mieszkańcami. 

„Razem o  łupkach” ma zachę-
cić do dyskusji wszystkich zain-
teresowanych z  północnej Polski, 
poprzez udział w  utworzonych 
Lokalnych Komitetach Dialogu – 
informuje Małgorzata Pisarewicz, 
rzecznik prasowy Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gdańsku.

Dodatkowo komunikację ma 
także ułatwić specjalnie utworzo-
na strona internetowa www.raze-
molupkach.org.

– Marszałkowi zależy, aby głos 
regionu był słyszalny na wszyst-
kich szczeblach decyzyjnych, 
a  wnioski i  rekomendacje zawar-
te w raporcie po przeprowadzeniu 
dialogu, były uwzględniane pod-
czas tworzenia nowych regulacji 
prawnych związanych z sektorem 
ropy i gazu – dodaje pani rzecznik.

(kl)

oliwa. aUt pRzybywa, ale Gdzie paRkowaĆ?

parkinGowy ból Głowy
Polskie rodziny mają coraz więcej samochodów, a co za tym idzie – pojawiają 
się problemy z parkowaniem. Jest to dokuczliwe szczególnie tam, gdzie dziel-
nice projektowano kilkadziesiąt lat temu i nie brano pod uwagę, że jedna ro-
dzina posiadać będzie dwa, a często i trzy samochody. Miejsc parkingowym 
nie da się powiększać w nieskończoność.

Z brakiem wystarczającej 
ilości miejsc parkingowych 
borykają się m.in. władze Ro-
botniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”, która 
administruje swoimi budyn-
kami w Oliwie, w sąsiedztwie 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego i Sportu.

– Nasze wszelkie działania 
są ograniczone, a w szczegól-
ności w zakresie nowych par-
kingów. Na dolnym osiedlu z 
jednej strony mamy bowiem 
tory klejowe, a z drugiej aleję 
Grunwaldzką. Natomiast na 
górnym osiedlu ogranicza nas 
las Trójmiejskiego Parku Kra-

jobrazowego i ulica Czyżew-
skiego – tłumaczy Zbigniew 
Kopiński, prezes RSM „Bu-
dowlani”. – Staramy się orga-
nizować pojedyncze miejsca 
postojowe, ale jest to stanow-
czo za mało. Przypomnę tylko, 
że nasze osiedle projektowane 
było czterdzieści lat temu, a 
wtedy jeden samochód przy-
padał na cztery rodziny.

Problem jest też z parkin-
gami dla aut osób niepełno-
sprawnych, które żądają od 
spółdzielni miejsc oznaczo-
nych konkretnymi numerami 
rejestracyjnymi. Na taki luksus 
nie ma co liczyć. Są wyzna-

czone ogólne miejsca dla osób 
niepełnosprawnych i to musi 
wystarczyć. Na swoich dro-
gach spółdzielnia wprowadziła 
też nowe oznakowania, dzięki 
czemu straż miejska może ka-
rać kierowców, którzy zosta-
wią samochód w niedozwolo-
nym miejscu albo też nie będą 
posiadali identyfikatora wyda-
nego przez RSM „Budowlani”.

– Ich wydawanie rozpoczę-
liśmy w ubiegłym roku. Na 
razie dotyczy to dwóch rejo-
nów, czyli przy Grunwaldz-
kiej 607 i 609 oraz Bobrowej. 
Problem jest jednak ze starymi 
samochodami, które blokują 

parkingi. W związku z porzu-
conymi pojazdami często pro-
simy o interwencję straż miej-
ską, ale usunięcie takich aut 
jest trudne i zajmuje dużo cza-
su – dodaje prezes Kopiński.

Problem z parkingiem, ale 
również z samą komunika-
cją samochodową na dolnym 
osiedlu, powstał po oddaniu 
do użytku Drogi Zielonej. 
Przed jej powstaniem istniał 
duży parking, z którego mogli 
korzystać klienci pobliskie-
go marketu i banku, ale też 
mieszkańcy. Kiedy ruszyła in-
westycja, parking zlikwidowa-
no. Poza tym zabrakło wjazdu 

na osiedle od strony ulicy Czy-
żewskiego, co dla niektórych 
kierowców jest męczące. Za-
mknięty jest również wyjazd z 
osiedla w kierunku Żabianki. 
W tej sprawie władze spół-
dzielni wysłały już pismo do 
gdańskiego magistratu z proś-
bą o pomoc w rozwiązaniu obu 
problemów.

Dodajmy, że miejsca par-
kingowe blokują również stu-
denci, którzy przyjeżdżają na 
zajęcia i samochody zostawia-
ją na terenie spółdzielni, a nie 
na miejscach postojowych wy-
znaczonych przez uczelnię.

– Powód jest oczywisty. Na 
parkingach akademii trzeba 
płacić za parkowanie, ale nie 

na naszym osiedlu. Dlatego 
też rozpoczęliśmy wprowa-
dzanie identyfikatorów. Liczy-
my, że będzie to dobry pomysł 
na odciążenie naszych parkin-
gów, by mogli tam parkować 
pojazdy mieszkańcy naszej 
spółdzielni – zapowiada prezes 
Kopiński.

Ciekawe, że mimo kryzysu 
Polacy nie przestają kupować 
samochodów i mimo drogie-
go paliwa jeżdżą nimi niemal 
wszędzie, ale kilka złotych na 
płatny parking to już dla wielu 
zbyt duży wydatek.

(lubek) 
Fot. marcin Żurek

 Na niektórych osiedlach Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani” parkować mogą jedy-
nie osoby, które posiadają specjalne identyfikatory 
wydane przez spółdzielnię

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei, miłości
radosnego nastroju

i
serdecznych spotkań z bliskimi

życzyżyczy
wszystkim członkom i mieszkańcom
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Zdrowych,,radosnych,i,pogodnych,świąt,Wielkiej,Nocy,
mieszkańcom,oraz,gościom,odpoczywającym,na,Przymorzu,życzy

Rada,Nadzorcza,,Zarząd
oraz,pracownicy,
PSM,„Przymorze”

Malarska wystawa na śląskiej
pRzymoRze. człowiek Jako twoRzywo

Jeszcze przez kilka dni oglą-
dać można wystawę malarską 
w  Domu Kultury PSM „Przy-
morze” przy ulicy Śląskiej 66b. 
Na ekspozycji znajdują się obra-
zy autorstwa uczestników tutej-
szej pracowni plastycznej, którą 
prowadzi Henryk Sokalski. 

Część obrazów znajdujących 
się na wystawie wzorowana jest 
na dobrym malarstwie pejzażo-
wym, a  niektóre zrobione zo-
stały na podstawie fotografii. 

– Moim zdaniem, na do-
brych mistrzach warto się uczyć 
– mówi nam Henryk Sokalski. 

Swoje prace szerszej publicz-
ności zaprezentowali: Bogu-
miła Bothe, Agnieszka Groth, 
Maria Kakareko, Elżbieta Ma-
lankowska, Jadwiga Żytkie-

wicz, Elżbieta Rozwadowska, 
Kazimierz Sirocki (najstarszy, 
blisko 80-letni uczestnik pla-
stycznej pracowni) oraz Leszek 
Moneta, który pokazał prace 
tkackie.

– Nie prowadzę zajęć z  po-
działem na grupy wiekowe. 
Wszyscy wspólnie uczą się 
malarstwa, dzięki temu starsi 
z  młodymi prowadzą zdrową 
rywalizację, co tylko pozytyw-
nie wpływa na ich poziom arty-
styczny – z uśmiechem podkre-
śla Henryk Sokalski.

Już po wielkanocnych świę-
tach w  przymorskim domu 
kultury będzie można oglądać 
wystawę fotograficzną Łukasza 
Kraskowskiego o dość tajemni-
czym tytule „Formy”.

– Spodziewam się, że na-
stępna wystawa będzie wywo-
ływała dyskusję wśród oglą-
dających, bowiem autor zdjęć 
przedstawi człowieka jako 
tworzywo. Będą to fotografie 
aktów, ale co godne uwagi, po-
zujący przypominać będą lekko 
odrealnione rzeźby. Wszystko 
oczywiście w dobrym smaku – 
dodaje Henryk Sokalski.

O  terminie wernisażu i  wy-
stawy pytać można osobiście 
w  Domu Kultury przy ulicy 
Śląskiej 66b lub telefonicznie: 
58 553 40 21.

(lubek) 
Fot. marcin Żurek

 Kustosz malarskiej wystawy swoich podopiecznych Henryk Sokalski już teraz zaprasza na kolejną 
ekspozycję, którą będzie można oglądać w kwietniu w Domu Kultury przy ulicy Śląskiej 66b

pRzymoRze. zakoŃczono pRace dociepleniowe

priorytetem jest instalacja wodociągowa
W poprzednim wydaniu „Panoramy” informowaliśmy 
o wielu pracach zrealizowanych na terenie trzech osiedli 
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”. 
W tym numerze o swoich działaniach informuje z kolei 
Administracja Osiedla nr 1 PSM „Przymorze”.

W 2012 roku wykonano 
prace związane z dociepleniem 
i  kolorystyką elewacji dwóch 
budynków 11-kondygnacyj-
nych przy Al. Rzeczypospoli-
tej 9 i  11. Naprawiono części 
konstrukcji żelbetowych płyt 
elewacji w falowcach oraz nie-
które ekrany balkonowe przy 
ul. Śląskiej.

– W  ramach robót dekar-
skich wykonano remont koszy 
i rur spustowych wraz z docie-
pleniem gzymsów na ścianach 
szczytowych w  budynkach 
przy ul. Bora Komorowskiego 
i Śląskiej oraz opierzenia mu-
rów ogniowych, rynien, pa-
sów nadrynnowych i  podryn-
nowych w  falowcach przy Al. 

Rzeczypospolitej 1 i 7, a także 
awaryjne naprawy pokryć da-
chowych i blacharki w budyn-
kach mieszkalnych i  pawilo-
nach usługowych – informuje 
Anna Bocian, zastępca kie-
rownika Administracji Osie-
dla nr 1 ds. technicznych PSM 
„Przymorze”. 

W  tym roku wewnątrz bu-
dynków kontynuowane są 
prace związane z  wymianą 
pionów instalacji wodociągo-
wej w  mieszkaniach przy ul. 
Kołobrzeskiej 42. Jest to prio-
rytetowe zadanie z  uwagi na 
dużą awaryjność tej instalacji. 
Podobne roboty rozpoczęto 
w  budynku przy Al. Rzeczy-
pospolitej 1.

– Wyremontowane zostały 
klatki schodowe w budynku 
niskim, 5-klatkowym przy 
ul. Śląskiej oraz jedna przy 
Al. Rzeczypospolitej 7. Wy-
mieniono 24 pary drzwi na 
galeriach w  falowcach, okna 
na klatkach schodowych 
w  siedmiu najstarszych do-
mach osiedla przy ul. Ślą-
skiej, wypłacono również 
mieszkańcom częściową 
refundację kosztów stolar-
ki okiennej, którą wymieni-
li w  swoich mieszkaniach. 
Dzięki temu podnosi się 
komfort cieplny budynków 
i  pojawiają się oszczędności 
kosztów ogrzewania – doda-
je Anna Bocian.

Dodajmy, że wymieniono 
WLZ, a  przy okazji wyre-
montowano instalację oświe-
tleniową w piwnicach przy ul. 
Olsztyńskiej. 

– Zakończenie prac docie-
pleniowych, będących dużym 
obciążeniem finansowym 
w planach funduszu remonto-
wego ostatnich lat, umożliwiło 
rozpoczęcie remontu ciągów 
pieszych. Płyty chodnikowe 
wymieniono na kostkę bruko-
wą. W tym roku wykonano re-
mont chodników przy siedmiu 
budynkach na ul. Śląskiej oraz 
przy dwóch na ul. Olsztyń-
skiej. Powstały też dodatkowe 
miejsca postojowe dla miesz-
kańców przy jednym z nich – 
informuje Anna Bocian. 

Naprawiono również na-
wierzchnie dróg asfaltowych, 
znacznie uszkodzonych pod-
czas ostatniej zimy. Przy trzech 
domach na ul. Śląskiej wyko-
nane zostały nowe, estetyczne 
altany śmietnikowe. Ponadto, 
w  ramach modernizacji lo-
kali użytkowych, wykonano 
docieplenie wraz z  kolorysty-
ką elewacji budynku sklepu 
„TESCO” przy ul. Opolskiej 

3 oraz zmieniono sposób za-
gospodarowania terenów przy 
lokalach użytkowych na ul. 
Opolskiej 5 i 8 oraz ul. Śląskiej 
66, poprzez wykonanie dzie-

sięciu dodatkowych miejsc po-
stojowych przy każdym z nich.

 
(GR) 

Fot. marcin Żurek

 W poprzednim roku udało się docieplić i poma-
lować elewację dwóch budynków przy ul. Rzeczy-
pospolitej 9 i 11
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pRzymoRze. 
dzieŃ otwaRty

zapraszają
Tradycją stał się Dzień 

Otwarty Gimnazjum nr 21 
na Przymorzu. Tym razem, 
jak informuje Ewa Heller 
z  przymorskiej placówki, 
szkołę odwiedziło około 
230 uczniów z okolicznych 
podstawówek. 

– Była to okazja do po-
znania szkoły „od kuchni” 
oraz do spotkań ze starszy-
mi kolegami, nauczyciela-
mi i pracownikami naszego 
gimnazjum. Odwiedzają-
cy mogli też zapoznać się 
z ofertą dydaktyczną, obej-
rzeć przygotowane przez 
nauczycieli propozycje za-
jęć, czy też zaplecze tech-
niczne, które moim skrom-
nym zdaniem jest imponu-
jące – mówi Ewa Heller.

Każda klasa otrzyma-
ła swojego przewodnika 
– ucznia szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego, z którym 
zwiedzała gimnazjum oraz 
kod QR, który stanowił dla 
młodziaków nie lada za-
gadkę do rozszyfrowania. 
Młodzi goście skorzystali 
też z zajęć na siłowni, obej-
rzeli doświadczenia che-
miczne przygotowane przez 
Monikę Gazdę i podziwiali 
artyzm prac artystycznych 
wykonanych przez swoich 
starszych kolegów, poznali 
nowe techniki plastyczne 
i  techniczne, wzięli udział 
w  zajęciach językowych. 
W podróż morską po Mo-
rzu Bałtyckim zabrała go-
ści Magdalena Krasowska, 
która zaprezentowała pro-
jekt edukacyjny „Żeglujże 
żeglarzu”.

– Przez cały rok prowa-
dziliśmy działania służące 
młodzieży, spełniające jej 
oczekiwania. Staraliśmy się 
dostosować je do potrzeb 
zarówno osób pełnospraw-
nych, jak również tych 
z  problemami w  nauce. 
Naszą ofertą oraz polityką 
otwartości staraliśmy się 
podzielić z przybyłymi go-
śćmi. Jesteśmy szkołą przy-
jazną dla uczniów, z  nami 
nie można się nudzić, a na-
uka może okazać się cie-
kawa i przyjemna – dodaje 
Ewa Heller.

(GR) 
Fot. nadesłane

 Podczas Dnia Otwartego 
można było też obejrzeć 

artystyczny dorobek  
gimnazjalistów

GdaŃsk. ReFoRmy sĄ nieUniknione

zapadł wyrok na spółdzielnie 
mieszkaniowe?
Kolejny raz Sejm rozpoczął prace nad projektem ustaw dotyczących spółdzielczości. Wniesiono 
6 poselskich projektów i 1 senatorski. W styczniu odbyło się ich pierwsze czytanie, a Sejm powo-
łał Komisję Nadzwyczajną do ich rozpatrzenia. Na początku marca zorganizowano na Wiejskiej 
konferencję, w której uczestniczyło prawie 200 zaproszonych gości. Wśród nich był też Sylwester 
Wysocki, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”.

– był pan jedynym przed-
stawicielem Gdańska, który 
zabrał głos na temat propono-
wanych przez polityków zmian 
w prawie spółdzielczym. dla-
czego powstało aż tyle projek-
tów? czy istnieje potrzeba aż 
tak głębokich refom w spół-
dzielniach, a szczególnie 
mieszkaniowych?

– Jak pan trafnie zauważył, 
nie są to inicjatywy spółdziel-
ców, a partii i klubów politycz-
nych. Największe zmiany mają 
nastąpić w  funkcjonowaniu 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Jeden z  projektów zakłada na-
wet ich likwidację i  powstanie 
wspólnot albo tworu, który nie 
będzie miał zbyt wiele wspól-
nego ze spółdzielczą własnością 
i  spółdzielczym zarządzaniem. 
Nakazuje on bowiem podzielić 
majątek  na powstałe wspólnoty 
oraz przewiduje zmiany w  za-
sadach, trybie wyborów pre-
zesów i  organów spółdzielni. 
Trwa partyjny wyścig, kto ten 
cel osiągnie pierwszy, by ob-
łudnie wykazać, że zmiany były 
potrzebne. Mamy istny wysyp 
pomysłodawców i  pomysłów, 
które moim zdaniem mają od-
wrócić uwagę od nicości poczy-
nań rządu i parlamentu w sferze 
mieszkalnictwa.

– od 2003 roku sejm wie-
lokrotnie wprowadzał różne 
zmiany do ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych i pra-
wa spółdzielczego, a trybunał 
konstytucyjny niemal równie 
często uznawał je za niezgod-
ne z prawem. decyzje try-
bunału są ostatecznie i mają 
obowiązywać. Jednak uznane 
za sprzeczne z konstytucją 
artykuły są i tak odświeżane 
w nowych projektach ustaw 
i zgłaszane    zwykle przez tych 
samych posłów. Jak to rozu-
mieć? Jest to kpina z państwa 
prawa?

- Ja nazwałbym to recydy-
wą legislacyjną. Za stosowanie 
prawa odpowiadają karnie już 
nie tylko zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych, ale też rady 
nadzorcze, jednak za stano-
wienie prawa już nikt – na-
wet jeśli Trybunał uzna je za 
niekonstytucyjne.

O  jakości stanowionego pra-
wa wiele mówią też pośrednio 
autorzy projektów nowelizacyj-
nych. Dość powiedzieć, że je-

den z nich, dziś już nieaktualny, 
wniosło czterech filologów, po-
litolog, sportowiec, działaczka 
młodzieżówki partyjnej, publi-
cysta, specjalistka od resocjali-
zacji i  polityki społecznej oraz 
znawca kolejnictwa. Na obec-
nych projektach suchej nitki nie 
pozostawali: związki rewizyjne 
spółdzielni, Krajowa Rada Są-
downictwa, Krajowa Rada No-
tarialna i Prokurator Generalny.

– czy członkowie spół-
dzielni mieszkaniowych chcą 
w ogóle takich zmian?

– Moim zdaniem nie chcą. 
W jednej z łódzkich spółdzielni 
przeprowadzono ankietę, z któ-
rej wynika, że tylko 12 proc. 
jej członków chciałoby likwi-
dacji spółdzielni. Natomiast aż 
91 proc. nie chciałoby, by po-
słowie decydowali o  tym, czy 
ktoś ma mieszkać w spółdzielni 
czy  we wspólnocie. W  Gdań-
sku z  kolei, w 11 największych 
spółdzielniach, w  których jest 
ok. 700 budynków wieloro-
dzinnych, nie powstała ani jed-
na wspólnota mieszkaniowa. 
Co więcej, nie wpłynął żaden 
wniosek w tej sprawie, a człon-
kowie nie chcą nawet o  tym 
słyszeć. Moim zdaniem jest to 
porażka posłów-reformatorów.

Nie ma realnych przesłanek 
społecznych i  gospodarczych, 
które uzasadniałyby polityczną 
ingerencję w  podstawy funk-
cjonowania spółdzielni miesz-
kaniowych i  samego ruchu 
spółdzielczego. Trybunał Kon-

stytucyjny wielokrotnie pod-
kreślał, że własność spółdzielni 
w świetle Konstytucji RP pod-
lega takiej samej ochronie, jak 
własność prywatna. Spółdziel-
nie jako zrzeszenia funkcjo-
nujące w  gospodarce rynkowej 
nie mogą być traktowane jako 
domena władzy publicznej. To, 
co parlament robi od kilku lat 
– podobno dla dobra spółdziel-
ców, to demontaż ich struktur 
i  faktyczna likwidacja. Upadek 
spółdzielni będzie bolesny dla 
budżetu państwa.

– a może na funkcjonowa-
nie spółdzielni mieszkanio-

wych i potrzebę ich reformo-
wania trzeba spojrzeć szerzej, 
w kontekście całego systemu 
mieszkalnictwa w polsce?

– Z  pewnością tak. Parla-
mentarzyści powinni więcej 
uwagi poświęcić na rozwią-
zywanie ważniejszych proble-
mów. Od roku nie uchwalono 
żadnej ważnej ustawy gospo-
darczej oprócz wydłużającej 
wiek emerytalny. Co więcej, 
rząd nie ma strategicznego 
krajowego programu rozwoju 
mieszkalnictwa, zniknął Kra-
jowy Fundusz Mieszkaniowy, 
co znacznie pogorszyło funk-

cjonowanie TBS. Skończył się 
też program „Rodzina na Swo-
im”, a  wprowadzenie kolejne-
go odroczono o rok. Poza tym 
brakuje 2 milionów mieszkań, 
a ponad połowa młodych mał-
żeństw ma za duże dochody, 
by otrzymać lokal komunalny, 
i za małe, aby otrzymać kredyt 
na kupno własnego mieszka-
nia. Dla nich rząd nie ma żad-
nego pomocowego programu. 
Prawie 90 procent mieszkań 
budowanych jest z  udziałem 
kredytu.

Od 1991 roku 20-krotie 
zmniejszono nakłady na 
mieszkalnictwo w Polsce.

Jeśli już parlament chce 
zmieniać prawo w  spółdziel-
niach, to należy nadać tym 
normom charakter ius dispo-
sitiwvm – prawa względ-
nie obowiązującego. Niech 
członkowie sami zdecydują, 
czy uchwalane zmiany chcą 
wprowadzać do statutów swo-
ich spółdzielni. Nie neguję po-
trzeby zmian obowiązującego 
prawa. Należy jednak zrobić 
to w  porozumieniu z  naszym 
środowiskiem. Mamy konsty-
tucyjne prawo być podmiotem, 
a nie przedmiotem w procesie 
stanowienia prawa. Możliwość 
wyboru i  wola większości to 
fundamentalne prawa działa-
nia spółdzielni mieszkanio-
wych i niech tak pozostanie.

– czyli wyrok na spółdziel-
nie mieszkaniowe już zapadł?

– Po oficjalnych i  kuluaro-
wych wypowiedziach posłów 
powiało optymizmem. Zmia-
ny będą, ale nie tak radykal-
ne, jak określone w  dotych-
czasowych projektach ustaw, 
co daje nadzieję, że spółdziel-
nie mieszkaniowe nie zosta-
ną zlikwidowane. Ma zostać 
zniesiony obowiązek wnosze-
nia wpisowego i  udziału do 
spółdzielni, co jest wyrazem 
przynależności do korporacji 
spółdzielczej. Ma być też zli-
kwidowany fundusz zasobowy, 
który jest gwarantem stabilno-
ści finansowej funkcjonowania 
spółdzielni. Zmiany zmierzają 
do upolitycznienia spółdzielni 
mieszkaniowych.

– dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Grzegorz Rudnicki 
Fot. marcin Żurek

 Prezes Sylwester Wysocki zabrał w Sejmie głos w sprawie planów zmian  
w prawie spółdzielczym

 Niektórzy posłowie dążą do likwidacji spółdziel-
ni mieszkaniowych, w miejsce których miałyby 
powstać wspólnoty
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GdaŃsk. dni otwaRte

teatr od kuchni
Z  okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zapraszamy na 

Drzwi Otwarte w Teatrze Wybrzeże – 24 marca (niedziela) 
w godz. 11.00 – 19.30. 

W programie m.in. zwiedzanie Dużej Sceny i Sceny Kame-
ralnej, pokaz charakteryzacji teatralnej, bajkowisko oraz spo-
tkanie z Dorotą Kolak. Z kolei we wtorek, 26 marca w godz. 
10.00 – 18.00 odbędą się bezpłatne warsztaty oświetleniowe. 
Wstęp jest darmowy – bez konieczności wcześniejszych za-
pisów. Warsztaty będą stanowiły świetną okazję do poznania 
najnowszych rozwiązań technicznych z  zakresu oświetlenia 
scenicznego. Zapisy prowadzone będą za to na zwiedzanie 
sceny i zaplecza. 

Więcej informacji na ten temat uzyskać można oczywiście 
w Teatrze Wybrzeże, który mieści się przy ul. Św. Ducha 2 
(tel. 58 301 18 36).

(kl) 

pRzymoRze. skoRzystaJ z zapRoszenia

dla najbardziej 
wybrednych

Na łamach na-
szej gazety często 
informujemy o  za-
jęciach i  imprezach, 
które odbywają się 
na Przymorzu. Dziś 
swoimi atrakcja-
mi dzieli się klub 
„Piastuś”.

– Od marca rozpo-
częliśmy nowe, poran-
ne zajęcia z gimnastyki 
rehabilitacyjnej, które 
odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 9.30. 
Są one prowadzone przez dyplomowaną rehabilitantkę i prze-
znaczone są dla wszystkich, którzy mają problemy z  bólami 
kończyn i kręgosłupa – informuje Ewa Abramowska, kierownik 
przymorskiego klubu.

Również od marca ruszyły zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 10 
lat „Poznajemy świat poprzez klocki LEGO” (wtorki, godz. 
17.00).

– Podczas wspólnej zabawy dzieci mogą poznać epokowe wy-
nalazki, zbudować wehikuł czasu, odwiedzić starożytne cywi-
lizacje i średniowieczne miasta. Zajęcia rozwijają kreatywność, 
pasję poznania świata, umiejętność rozwiązywania problemów 
oraz współpracę w zespole – dodaje Ewa Abramowska.

Dużym zainteresowaniem cieszą się z  kolei zajęcia Hapki-
do z  elementami Taekwondo, czyli koreańskiej sztuki walki. 
Dzięki ćwiczeniom nauczyć się można skutecznej samoobrony. 
Zajęcia prowadzone są w środy o godz. 18.15 (również dzieci) 
i piątki o godz. 17.00.

– Z kolei w każdy poniedziałek i piątek (godz. 11.00) mamy 
ze swoimi pociechami (1,5 – 3 lata) mogą uczestniczyć w zaję-
ciach ogólnorozwojowych dla maluszków.

Zaraz po świętach rozpoczynamy kurs „Komputer od pod-
staw” przeznaczony dla seniorów. Zajęcia odbywać się będą 
w każdy wtorek i piątek o godz. 11.00. Już od dwóch lat kur-
sy cieszą się ogromnym powodzeniem – chwali się Ewa 
Abramowska.

12 kwietnia (godz. 18.00) zapraszamy na spotkanie z cyklu 
„Gdańsk w starej fotografii” – cykl trwa już od 3 lat, a na spo-
tkania przychodzi stałe grono osób. Dodajmy, że każde spo-
tkanie poświęcone jest historii naszego miasta, prezentowane 
są zdjęcia i filmy archiwalne, nie brakuje również prelekcji na 
temat historii Gdańska.

Tradycją w przymorskim klubie stały się koncerty dla miesz-
kańców. Tym razem impreza odbędzie się w sobotę 13 kwietnia 
(godz. 18.00). Będzie to koncert piosenki retro w  wykonaniu 
zespołu „Bez nazwy”, prowadzonego przez Jagodę Wesołowską.

Mając tak szeroki wachlarz propozycji wierzymy, że nawet 
najwybredniejszy mieszkaniec znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Klub „Piastuś” mieści się przy ulicy Piastowskiej 98 a (tel. 58 
553 23 81).

(lubek) 
Fot. piastuś

 Budowanie z klocków nie tylko 
sprawia radość, ale też rozwija 

kreatywność

GdaŃsk. Gonimy naJlepszycH w eURopie

kucharz czuje swoją restaurację
Polska kuchnia należy do najsmaczniejszych w świecie. Nasi mistrzowie 
kulinarni wciąż jednak uczą się od najlepszych w swojej branży. Nie oznacza 
to jednak, że nie odnoszą sukcesów na międzynarodowych imprezach kuli-
narnych. Z Krzysztofem Szulborskim, prezesem Stowarzyszenia Kucharzy 
Polskich rozmawia Krzysztof Lubański.

– stowarzyszenie kucha-
rzy polskich działa już od 
2001 roku. czym się zajmuje 
wasza organizacja?

– Tak naprawdę, to swo-
je działania rozpoczęliśmy 
już w 1998 roku i w tym roku 
obchodzimy mały jubileusz. 
Stowarzyszenie ma jedno-
czyć branżę cukierniczą, pie-
karską, szczególnie u  nas na 
Wybrzeżu. W  naszym kraju 
powstawały inne organizacje 
kucharskie, ale czas wszystko 
zweryfikował i teraz na froncie 
zostało tak naprawdę tylko na-
sze stowarzyszenie. Od trzech 
lat posiadamy swój własny 
dom, czyli Pomorską Akade-
mię Kulinarną, której siedzi-
ba znajduje się we Wrzeszczu. 
Udało się ją stworzyć dzięki 
pomocy marszałka Mieczysła-
wa Struka i  prezydenta Paw-
ła Adamowicza. Napisaliśmy 
dwa projekty unijne i teraz zaj-
mujemy się edukacją. Staramy 
się dokształcać branżę kuchar-
ską w naszym regionie. Szkoli-
my również amatorów, którzy 
mogą nauczyć się prostej kuch-
ni – nie takiej z paczki, z której 
powstaje niby zupa. Uczymy 
nawet jak przygotować po-
rządnego schabowego, bo dla 
niektórych jest to problem.

– ale chyba nie tylko tym 
się zajmujecie?

– Oczywiście, że nie. Jeździ-
my na różnego rodzaju impre-
zy międzynarodowe. Warto tu 
wspomnieć udział w  Między-
narodowej Olimpiadzie Kuli-
narnej w Erfurcie, który uwa-
żany jest za światową mekkę, 
gdzie każdy uznany kucharz 
musi wystartować w tej impre-
zie. My uczestniczyliśmy w niej 
już trzykrotnie, a w 2008 roku 
zdobyliśmy nawet brązowy 
medal, zaś w  roku ubiegłym 
uplasowaliśmy się tuż za po-
dium. Wiadomo, że sukcesy są 
ważne, ale sam udział w kon-
kursie czy pokazie daje dużo 
nowych doświadczeń.

– Jaki zatem jest poziom 
polskich kucharzy?

– Jest on coraz lepszy. Wia-
domo, że okres PRL pokrzy-
żował nam nieco działania, 
ponieważ nie mogliśmy ko-
rzystać z  wielu dobrodziejstw 
świata. Nie było przecież tylu 
gatunków ryb, owoców morza 
czy różnego rodzaju warzyw 
i owoców uprawianych w  róż-
nych zakątkach świata. Teraz 
mamy możliwość kontaktu 
z  kucharzami różnych kul-
tur, których także zapraszamy 
do naszego kraju. Poznajemy 
dzięki temu nowe techniki ku-

linarne, jak chociażby kuchnię 
molekularną czy gotowanie 
w niskich temperaturach. Sta-
ramy się promować też sma-
ki polskiej kuchni. W  maju, 
w Pałacu Prezydenckim, przy-
gotowywać będziemy potrawy 
z drobiu, według staropolskich 
receptur. Wracamy więc do 
tradycji, bo taki jest też świa-
towy trend. 

– Jak w tym wszystkim 
odnajduje się kuchnia po-
morska? czy możemy tak ją 
nazywać?

– Oczywiście, że możemy 
tak ją nazywać. Pójdę jeszcze 
dalej i  powiem, że korzenie 
kuchni polskiej wywodzą się 
właśnie z  Pomorza. Przecież 
to u  nas był pierwszy port 
i  my pierwsi mieliśmy dostęp 
do orientalnych warzyw czy 
przypraw. To właśnie gdańscy 
kaprowie tworzyli receptury, 
które potem przejęli kucharze 
z centralnej Polski. 

– czy wszechobecny kry-
zys dotknął również branżę 
restauratorską?

– Muszę przyznać, że jest 
ciężko, ale moim zdaniem tyl-
ko dla tych, którzy nie mają 
pomysłu na restaurację. Lokal 
musi być tak przygotowany, by 
gość w nim odpoczął. Wszyst-
ko musi być zapięte na ostatni 
guzik, począwszy od szatni, 
po pachnącą łazienkę. Liczy 
się nie tylko animacja wnę-
trza, ale również menu, które 
powinno być ułożone według 
kalendarza gastronomicznego. 
Gdańscy restauratorzy radzą 
sobie z  tym coraz lepiej i  wi-
dać, że troszczą się o  klienta, 
a nie przeliczają go na kolejne 
pieniądze.

– do restauracji europy za-
chodniej wiele jeszcze bra-
kuje polskim restauratorom? 

– Niestety, brakuje nam jesz-
cze wiele. Dość powiedzieć, 
że nie ma jeszcze w  naszym 
kraju restauracji z  Gwiazdką 
Michelina. Ale nie jest aż tak 
źle. Są nawet w  Gdańsku re-
stauracje, które z czasem mogą 
okazać się jednymi z  lepszych 
w Europie. 

– czy w tym wszystkim 
pomagają programy ku-
linarne, których nie bra-
kuje w różnych stacjach 
telewizyjnych? 

– Całą branżę gastrono-
miczną boli celebrytyzm, 
który jest widoczny przy 
programach telewizyjnych. 
Prawdziwy kucharz gotuje 
w spokoju. Często pokazywa-
ne są tam bzdury, bo w krót-
kim czasie nie można zrobić 
czegoś smacznego, zdrowe-
go i  do tego pięknie wyglą-
dającego. Wytykanie komuś 
błędów też nijak ma się do 
realiów. Wiadomo, że są za-
puszczone restauracje, ale są 
to bardzo sporadyczne przy-
padki. Na świecie to kucharze 
są w większości właścicielami 
restauracji i  to oni najlepiej 
czują jej duszę. 

– dziękuję za rozmowę.

Fot. archiwum  
krzysztofa szulborskiego

 Krzysztof Szulborski, prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich
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GdaŃsk. wakacyJny staŻ

szansa dla absolwentów
Do końca marca trwa nabór firm, które chciałyby wziąć 

udział w miejskim programie „Wakacyjny staż”, umożliwiają-
cym staż lub praktyki absolwentom wyższych uczelni.

Akcja organizowana jest już po raz 11. Dość powiedzieć, 
że tylko w ubiegłym roku w projekcie uczestniczyło 67 firm, 
które zaoferowały 230 miejsc pracy, a rywalizowało o nie 1246 
osób.

– Tegoroczna akcja podzielona jest na kilka etapów. Do 
końca marca czekamy na zgłoszenia fundatorów staży, a  od 
połowy kwietnia na stronie www.wakacyjnystaz.gdansk.gda.
pl trwać będzie zgłaszanie aplikacji na wybrane stanowiska. 
Natomiast w maju i czerwcu firmy przeprowadzać będą rekru-
tację kandydatów – informuje Magdalena Kuczyńska z Biura 
Prasowego Urzędu Miasta Gdańsk.

Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarzą-
dowe i inne instytucje (w tym starostwa powiatowe i urzędy 
gminne), które zobowiązują się do przyjęcia absolwenta na 
minimum jeden miesiąc między lipcem a wrześniem oraz do 
wypłaty stażyście wynagrodzenia w kwocie minimum 800 zł 
brutto za miesiąc pracy.

Fundatorzy proszeni są o przesłanie deklaracji uczestnictwa 
w akcji oraz logo firmy w wersji elektronicznej do 31 marca 
i przesłania formularza zgłoszeniowego do udziału w projek-
cie, określającego liczbę miejsc stażowych oraz profil stażysty, 
do 5 kwietnia na adres: wakacyjnystaz@gdansk.gda.pl z dopi-
skiem „Wakacyjny Staż 2013 – formularz zgłoszeniowy”.

(GR)

GdaŃsk. inteRnetowa ankieta

bogatsze plaże
– Gdański Urząd Miejski uruchomił internetową an-

kietę dotyczącą uatrakcyjnienia infrastruktury na plażach.  
Na podstawie zebranych opinii gdańskie kąpieliska już wkrót-
ce wzbogacą się o zupełnie nowe rozwiązania i elementy wy-
posażenia – informuje Michał Piotrowski z biura prasowego 
gdańskiego magistratu.

Gdańsk uruchamia w sezonie letnim siedem kąpielisk. Zda-
niem wielu, należą one do jednych z najlepszych w Europie.

– Świadczą o  tym przyznawane corocznie tytuły Błękit-
nej Flagi. To jednak za mało, by spocząć na laurach. Miasto 
Gdańsk chce stale podnosić jakość usług na plażach, tak by 
byli z nich zadowoleni zarówno mieszkańcy naszego miasta, 
jak i turyści – dodaje Michał Piotrowski.

W związku z tym przygotowano specjalną ankietę na temat 
jakości usług na kąpieliskach. Celem przedsięwzięcia jest po-
znanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz turystów na temat 
zagospodarowania gdańskich plaż. Zaproponowane przez re-
spondentów rozwiązania, przyjazne dla wszystkich użytkow-
ników plaż, zostaną rozpatrzone, a następnie – w miarę moż-
liwości budżetowych miasta – wdrożone w życie.

Ankietę, którą znaleźć można pod adresem plaze.badanie.
net, wypełniać można do połowy kwietnia. Na realizację pro-
jektu w miejskiej kasie znaleziono 500 tys. zł.

(GR) 
Fot. archiwum

>> Miasto wyłoży 500 tys. zł na gdańskie kąpieliska

GdaŃsk. pRezydent 
nominowany

adamowicz 
ambasadorem?

Prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz został nominowa-
ny do prestiżowej nagrody Am-
basadora Targów, którą nadaje 
Polska Izba Przemysłu Targo-
wego (PIPT). 

– Jego kandydaturę zgłosiło 
i  popiera łódzkie środowisko 
targowe. Prezydent Gdań-
ska jest jednym z  kandyda-
tów do nagrody nominowa-
nych w roku 2013 – informuje 
Magdalena Kuczyńska z  Biu-
ra Prasowego Urzędu Miasta 
Gdańsk. 

Honorowy tytuł „Amba-
sador Targów” nadawany jest 
osobie wybranej spośród kan-
dydatów zgłaszanych przez 
członków Polskiej Izby Prze-
mysłu Targowego.

– Tytuł przyznawany jest 
przedstawicielom świata bizne-
su, nauki i polityki, którzy dzia-
łają na rzecz promocji targów 
w  Polsce i  za granicą. Amba-
sadora wybiera kapituła złożo-
na z przedstawicieli PIPT oraz 
poprzednich laureatów tytułu. 
Przewodniczącym kapituły 
będzie w tym roku były wice-
minister gospodarki Waldemar 
Pawlak, który w ubiegłym roku 
był laureatem nagrody – dodaje 
Magdalena Kuczyńska. 

Rozstrzygnięcie tegorocznej 
edycji planowane jest na prze-
łom 2013/2014 roku.

(GR)

GdaŃsk. poznaliŚmy nominowanycH

dla kogo nagrody artystyczne?
Kapituła Pomorskiej Nagrody Artystycznej przyznała dziesięć nominacji do 
nagrody w kategorii „Kreacje artystyczne”, trzy do tytułu Pomorskiej Nadziei 
Artystycznej oraz trzy nominacje do miana Mecenasa Kultury. Laureatów po-
znamy podczas uroczystej gali 25 kwietnia w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Wśród wielu nominowa-
nych znalazła się również ak-
torka Teatru Wybrzeże.

– Za wybitną uznano kre-
ację sceniczną Doroty Kolak, 
której mistrzowskie aktor-
stwo podziwiać można było 
w jednej z najpopularniejszych 
sztuk 2012 roku: „Seks dla 
opornych” w  reżyserii Kry-
styny Jandy – informuje Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.

Kapituła wyróżniła także 
wyjątkowe zjawiska z dziedzi-
ny sztuk wizualnych. Doce-
niona została Maria Targoń-
ska za indywidualną wystawę 
„Rysunek – materia prze-
strzeni” w  Państwowej Gale-
rii Sztuki w  Sopocie, podsu-
mowującą 30 lat aktywności 
twórczej artystki.

– Do Pomorskiej Nagro-
dy Artystycznej nominowano 
Czesława Tumielewicza za re-
trospektywną wystawę malar-
stwa w Dworku Sierakowskich 
w  Sopocie, zorganizowaną 
z okazji 70-lecia urodzin arty-
sty. Kapituła za liczne i wyjąt-
kowe działania, w tym za wy-
stawy „Cudzoziemka” i  „Fo-
reign Woman”, ilustrację do 

książki „Idealna” oraz projekt 
„Stocznia – pożegnanie”, wy-
różniła Iwonę Zając – dodaje 
Małgorzata Pisarewicz.

Nominację otrzymała po-
nadto Krystyna Stańko za 
płytę jazzową „Kropla słowa” 
z  interpretacjami poezji Wi-
sławy Szymborskiej, Haliny 
Poświatowskiej, Tomasza Ja-
struna, a  także z  tekstami sa-
mej nominowanej.

Przyznane zostanie tak-
że osobne wyróżnienie, które 
otrzyma młody twórca roku-
jący wielkie nadzieje na przy-
szłość. Za rok 2012 nagrodę 
ma szansę otrzymać Sylwia 
Janiak – założycielka Bałtyc-
kiej Filharmonii Młodych, 
dyrygentka nominowana za 
udane koncerty w  Filharmo-
nii Bałtyckiej w  Gdańsku 
podczas Święta Miasta, Fil-
harmonii w  Kaliningradzie 
i  podczas festiwalu Metro-
polia Jest Okey. Nominowa-
no też Łukasza Ostalskiego, 
absolwenta Gdyńskiej Szko-
ły Filmowej, za przejmujący 
scenariusz i  dojrzałą reżyserię 
fabularnego filmu dyplomo-
wego „Matka”, który otrzy-
mał nagrodę publiczności na 
43. Międzynarodowym Fe-

stiwalu Filmów Krótkome-
trażowych w Tampere w Fin-
landii, a  także Mariusza Wa-
rasa za debiut scenograficzny 
w przedstawieniu „Baltic. Pies 
na krze” w Teatrze Miniatura 
w  Gdańsku oraz za realizacje 
street-artowe.

(GR) 
Fot. tomasz kamiński

>> Dorota Kolak z Teatru Wybrzeże nominowana  
została do nagrody w kategorii „Kreacja artystyczna”

Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych

składamy najserdeczniejsze
 życzenia:

dużo zdrowia, radości,
 smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mokrego dyngusa, 

mnóstwo wiosennego 
słońca oraz samych sukcesów.

Rada Nadzorcza
Zarząd

i Pracownicy
SM Orunia
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Mistrzostwa świata już za rok
Dokładnie za rok o tej porze będziemy podsumowywać 
Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce, które na 
początku marca 2014 roku odbędą się w Hali Ergo Arena.

Na rok przed imprezą w sie-
dzibie Sopockiego Klubu 
Lekkoatletycznego odbyła się 
konferencja prasowa dotyczą-
ca przygotowań Sopotu do or-
ganizacji mistrzostw, w  której 
nie zabrakło przedstawicieli 
IAAF – Międzynarodowej Fe-
deracji Lekkoatletycznej. Jose 
Maria Odriozola – członek 
rady IAAF, który już trzykrot-
nie gościł w Sopocie – podczas 
konferencji powiedział, że wy-
soko ocenia stan przygotowań 
do mistrzostw.

– Sopockie mistrzostwa będą 
najważniejszą imprezą lekko-
atletyczną na świecie w  2014 
roku. Jestem przekonany, że 
przyjadą czołowi zawodnicy, 
a  na Ergo Arenie zawiśnie od 
160 do 170 flag państw uczest-

ników – powiedział Jose Maria 
Odriozola.

Z kolei, jak zapewnił Kamil 
Kukułka – koordynator gene-
ralny Komitetu Organizacyj-
nego – przygotowania idą peł-
ną parą.

– Działa już strona inter-
netowa mistrzostw, powstają 
pierwsze gadżety promocyjne, 
a w kwietniu ogłosimy konkurs 
na imię maskotki. Na przeło-
mie kwietnia i maja ruszamy ze 
sprzedażą biletów. Docelowo 
planujemy 25 tysięcy biletów na 
5 sesji, dwie w  piątek i  sobotę 
i  jedna w niedzielę. Natomiast 
wszystkie dzieci w  sopockich 
szkołach podstawowych otrzy-
mają koszulki z  logo i  datą 
mistrzostw – mówił Kamil 
Kukułka.

Przypomnijmy, że inicjaty-
wa organizacji Halowych Mi-
strzostw Świata w Ergo Arenie 
zrodziła się w  Sopockim Klu-
bie Lekkoatletycznym, a  jego 
dyrektor Jerzy Smolarek cieszy 
się, że impreza nabiera realnych 
kształtów.

– Będzie to rekordowa 
dla Polski impreza zarówno 
pod względem liczby państw 
uczestniczących, jak i  licz-
by startujących Polaków. No 
i  swoistym rekordem jest fakt, 
że tak prestiżowe wydarzenie 
odbędzie się w  Sopocie, nie-
wielkim mieście, ale z bogaty-
mi tradycjami lekkoatletyczny-
mi – podkreślił Jerzy Smolarek.

Jednak mistrzostwa świata 
to nie wszystko. Jeszcze w tym 
roku czeka nas „Tyczka na 

GdaŃsk. zaJęcia dla kaŻdeGo

czym są zajęcia fitness?
Niemal wszystkie kluby fitness mają w swojej ofercie różnego rodzaju zajęcia fitness i nie bę-

dzie przesadnym stwierdzenie, że prawie każdy znajdzie tam coś dla siebie. Jednak nie wszyscy 
wiedzą, co to jest fitness i czy każdy może wziąć udział w takich zajęciach.

Zajęcia fitness są prowadzone przez instruktora w grupach. Zazwyczaj lekcje takie odbywają 
się przy muzyce na osobnej sali, co pozwala skupić się na ćwiczeniach. Różnorodność form fit-
nessu proponowanych w klubach daje szansę, aby zadowolić różne gusta.

Zajęcia taneczne, w zależności od ich tempa, pozwalają budować wydolność, wspomagają spa-
lanie tkanki tłuszczowej, poprawiają koordynację i pamięć ruchową. Ich zwolennicy z pewnością 
odnajdą się na bardzo popularnej ostatnimi czasy Zumbie. Łatwa choreografia, powtarzana do 
tych samych piosenek, pozwala szybko opanować układy taneczne, a atmosfera zabawy szybko 
uwalnia endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Miłośnicy bardziej klasycznych lekcji z pewno-
ścią poradzą sobie na zajęciach Dance, Fat Burner czy Low Aerobic. Ponadto można się wybrać 
na bardziej ukierunkowane lekcje – House, Hip Hop czy Sexy Dance. Stałą grupę fanów mają 
także zajęcia ze Stepu.

W założeniach form wzmacniających jest kształtowanie sylwetki i wzmacnianie ogólne lub 
ukierunkowane. Do tego typu lekcji można używać różnego typu sprzętu, np. hantli, taśm, 
piłek, bosu, sztang. Do grupy ćwiczeń wzmacniających zaliczyć możemy również trening funk-
cjonalny, choć jego istotą jest praca nad wszystkimi cechami motorycznymi.

Popularnością cieszą się również zajęcia z Pilatesu. Są one nieco spokojniejsze od zajęć typu 
Body Shape, ale za to cechują się większym skupieniem na wzmacnianiu mięśni wewnętrznych. 
Podobnie jak Joga czy Stretching, prowadzone są do wolniejszej muzyki. Do grupy zajęć spokoj-
niejszych dołączyć możemy też ćwiczenia  dla seniorów – „Zdrowy Kręgosłup” czy zajęcia dla 
kobiet w ciąży.

Ostatni element tego podziału to zajęcia Spinningu. Jazda do szybkiej i rytmicznej muzy-
ki na rowerze stacjonarnym to budowanie kondycji oraz wzmacnianie głównie dolnych partii 
mięśniowych.

Podział ten jest czysto umownym sklasyfikowaniem zajęć oferowanych przez kluby fitness. 
Część z nich łączy różne cechy motoryczne, dzięki temu w jednej godzinie możemy kształtować 
kondycję, jak i wzmacnianie lub gibkość czy równowagę. Ważne jest, aby uczęszczać na zajęcia 
różnego typu. Dzięki temu nasza praca nad ciałem będzie wielokierunkowa i kompletna.

sylwia Żarczyńska,  
instruktor fitness z 10-letnim doświadczeniem,  

manager w klubie Fitness spójnia

GdaŃsk. Rozpoczęli w tRÓJmieJskim paRkU

pucharowy spacer z psem
DogTrekking to dość popular-

na dyscyplina sportu na Zachodzie. 
W Polsce dopiero raczkuje, ale chęt-
nych do chodzenia i biegania z psami 
po bezdrożach nie brakuje. Dlatego 
też na początku marca rozegrano Po-
morski Puchar DogTrekkingu – Pol-
ska Liga DogTrekkingu.

– Inauguracyjne zawody odbyły się 
w Gdańsku, w lasach Trójmiejskiego 
Parku Krajobrazowego. W zawodach 
wzięło udział niemal 100 drużyn. 
Uczestnicy przeszli ścieżkami trój-
miejskich lasów na trzech dystansach, 
a  więc Fitness, która liczyła około 7 
kilometrów, MID (15 km) oraz 25 
kilometrów w  konkurencji LONG. 
Zawodnicy mieli do odnalezienia od 
5 do 15 punktów kontrolnych, w za-
leżności od wybranej długości trasy – 
informuje Grzegorz Pawelec z Miej-
skiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji 
w Gdańsku, będącego partnerem or-
ganizatora zawodów – Stowarzysze-
nia Rally Obedience.

Jak dodaje Grzegorz Pawelec, im-
preza była skierowana do wszystkich właścicieli psów – zarówno tych małych, jak i dużych.

– Rekreacyjna formuła zawodów sprawiała, że mogli odnaleźć się w niej i spacerowicze chętni 
na dwugodzinny spacer po lesie, jak i biegacze lubiący przebieżki leśnymi ścieżkami w towarzy-
stwie swoich pupili. W DogTrekkingu nikt nie narzuca trasy przemarszu, gdyż zawodnicy in-
dywidualnie ustalają, w jaki sposób chcą pokonać swój dystans pomiędzy punktami kontrolnymi 
– wyjaśnia przedstawiciel MOSiR.

Wszyscy uczestnicy gdańskich zawodów ruszyli ze startu wspólnego. Każdy z nich z mapą 
w ręku wyruszył odnaleźć w jak najkrótszym czasie punkty kontrolne. Do pokonania najdłuż-
szego odcinka najlepsi potrzebowali 6 godzin, a znaczniej mniej, bo zaledwie 2,5 godziny, po-
trzebne było do pokonania 15 km.

(GR) 
Fot. materiały prasowe

GdaŃsk–sopot. pięknieJĄ nam dwoRce

Molo”, którą zaplanowano na 
8 czerwca. 13 lipca rozegrany 
zostanie Memoriał Janusza Si-
dły, a 22 i 23 lutego 2014 roku 
odbędą się Mistrzostwa Polski 
w  Lekkoatletyce – wszystko 
oczywiście w Sopocie.

– Już teraz zapraszamy na 
oficjalną stronę internetową 

Halowych Mistrzostw Świata 
pod adresem www.sopot2014.
com – informuje Magdalena Ja-
chim, rzecznik prasowy sopoc-
kiego magistratu. – Mistrzo-
stwa Świata IAAF to druga 
rangą po Igrzyskach Olimpij-
skich impreza lekkoatletyczna 
na świecie. W Polsce mistrzo-

stwa zagoszczą po raz pierwszy 
w 100-letniej historii IAAF.

O  przygotowaniach do mi-
strzostw będziemy oczywiście 
na bieżąco informować na ła-
mach „Panoramy”.

(lubek) 
Fot. materiały prasowe

 Konferencja dotycząca przygotowań do Halowych Mistrzostw Świata odbyła 
się w siedzibie SKLA. Od lewej siedzą: Piotr Łuba – tłumacz, Jose Maria Od-
riozola – członek rady IAAF, Kamil Kukułka – koordynator generalny Komite-
tu Organizacyjnego, Anna Rogowska – medalistka mistrzostw świata i Jerzy 
Smolarek – dyrektor SKLA



Działalność sportowo-rekreacyjna i kulturalna 
dla mieszkańców w każdym wieku: centrum 
sportowe z bowlingiem, bilardemi, siłownią. 

Dwa korty tenisowe, wielofunkcyjne 
boisko z nawierzchnią z tworzywa sztucznego,
 największe w Polsce boisko typu ORLIK do gry

 w piłkę nożną z trybunami, oświetlone, ogrodzone w piłkę nożną z trybunami, oświetlone, ogrodzone
 i monitorowane, liczne place zabaw dla dzieci

 z bezpieczną nawierzchnią z tworzywa sztucznego. 
Wszystkie obiekty zostały wybudowane ze środków,

 finansowych członków i stanowią własność spółdzielni

Tu się  mieszka dobrze

NOWE INWESTYCJE 2012  2020

TYLKO SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE BUDUJĄ  BEZ ZYSKU  ZAPRASZAMY

Osiedle położone jest w sąsiedztwie Parku i doliny Potoku Oruńskiego.  „Południe” kojarzy się ze słońcem, 
ale równie trafna byłaby nazwa osiedle „Zielone”, gdyż połowę powierzchni Spółdzielni  

stanowią zadbane tereny zielone.

Sport: programy „Sport i nie tylko” oraz 
„Wakacje na osiedlu” to propozycje

 nieodpłatnych zajęć realizowanych w okresie
 ferii i wakacji w sali gimnastycznej szkoły
 oraz na obiektach sportowych. Dzieci

 i młodzież wyjeżdżają na krajowe
 i zagraniczne wycieczki. i zagraniczne wycieczki.

 Zwiedzali już Brukselę i interaktywne
 muzeum UE-Parlamentarium,

Amsterdam, Paryż, Disneyland i Legoland.

Rekreacja: dobrze wyposażony zespół 
sportowo-rekreacyjny na świeżym powietrzu

 do ćwiczeń siłowych i rehabilitacyjnych
 oraz zajęcia  stretchingu,
 nornic-walkingu i innych.

Kultura: Oruńskie Koncerty Kameralne 
organizowane w kościele parafialnym. 

Koncerty to nie tylko spotkania z muzyką 
klasyczną, ale to także mini widowiska
 operetkowe w kostiumowej oprawie

 w wykonaniu znanych artystów
 scen trójmiejskich. scen trójmiejskich.

Monitoring wizyjny: zbudowany przez 
Spółdzielnię w 2005 roku. Pierwszy
 w Gdańsku system monitoringu

 wizyjnego dozorujący całe
  osiedle mieszkaniowe. 

Centrum monitoringu znajduje się 
w budynku komisariatu policji i jest w budynku komisariatu policji i jest 

obsługiwane przez straż miejską.

Klub Seniora: powstał we wrześniu 2004 roku. 
Zrzesza około 90-ciu emerytów i rencistów, 

mieszkańców spółdzielni. Jest formą spotkań 
seniorów i wspólnego spędzenia wolnego czasu. 

Seniorzy biorą udział w zajęciach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, szkoleniu komputerowo-

internetowym oraz wycieczkach krajowychinternetowym oraz wycieczkach krajowych
 i zagranicznych. 

Nieprzerwanie od 20 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” w Gdańsku jako jedyna 
spółdzielnia na terenie Gdańska realizuje budownictwo mieszkaniowe. 

Obecnie rozpoczęliśmy realizacje 5 budynków wielorodzinnych na jednostce P-P. 
Powstaną tutaj nowoczesne i wygodne mieszkania o wysokim standardzie wykończenia

 części wspólnych.
Jasne elewacje, szlachetne materiały wykończeniowe oraz duże przeszklenia nadają

 budynkom niepowtarzalny ,zintegrowany z otoczeniem charakter.  budynkom niepowtarzalny ,zintegrowany z otoczeniem charakter. 
Eleganckie strefy wejścia, windy obsługujące wszystkie kondygnacje i garaże

 usytuowane w kondygnacji podziemnej budynku. 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA “POŁUDNIE”
W GDAŃSKU - ORUNIA GÓRNA

BUDUJEMY DLA WAS OD 20 LAT

tel.: 58 326 05 45, e-mail: sekretariat@smpoludnie.pl, www.smpoludnie.pl

Tereny zielone i mała intensywność zabudowy.
Kilkadziesiąt obiektów handlowo-usługowych, 
szkoła podstawowa i gimnazjum, przedszkole, 

przychodnie zdrowia, komisariat policji, 
kościół parafialny, naziemne i podziemne 
parkingi, największa w Gdańsku osiedlowa 

baza sportowo-rekreacyjna.baza sportowo-rekreacyjna.


