
Sukcesy młodych piłkarzy
Młodzi adepci futbolu trenujący w  Klubie 
Sportowym Olivia odnoszą sukcesy sportowe 
w różnych kategoriach wiekowych.
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Już za cztery miesiące ma wejść w życie nowa ustawa dotycząca segre-
gacji śmieci. 8 marca przewidziano natomiast otwarcie ofert firm star-
tujących w przetargu na wywóz śmieci z terenu miasta. Niewiadomych 
dotyczących sposobu realizacji ustawy jest jednak bardzo wiele.

– Mieszkając samemu w 50 metrowym mieszkaniu za-
płacę więcej, niż 3 osobowa rodzina w 30 metrowym 
mieszkaniu. Ta metoda naliczania opłat za stawki nie 
jest sprawiedliwa i według mnie należałoby wybrać 
inny sposób – mówi Adam Kmieć z Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przymorze”

Pomorska Fabryka Designu 
Rozpoczął się nabór do nowego projektu 
„Pomorska Fabryka Designu”. Uczestniczyć 
w nim mogą osoby powyżej 50 lat.

Mieszkanie dla wszystkich 
Patronacka Spółdzielnia Mieszkaniowa chce 
z bankiem podpisać umowy kredytowe, a wła-
ściciel mieszkania spłacałby kredyt w czynszu.

Dodatni bilans w spółdzielni  
Wszystkie cztery administracje Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” 
przygotowały bilanse za 2012.
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Nasze kaleNdarIum 

zdJĘCIe mIesIĄCa

Gdańsk. Na sYGNale
Malarze samochodów
Policjanci z  Suchanina za-
trzymali dwóch mężczyzn, 
którzy są podejrzani o  znisz-
czenie kilkunastu samocho-
dów na ulicy Piekarniczej 
i Wiewiórczej. 

O  pomalowanych sprayem 
autach poinformował poli-
cję anonimowy mieszkaniec 
Gdańska. Pseudomalarze 
„udekorowali” czerwoną far-
bą 13 pojazdów. Jak informu-
je policja, sprawcy namalowali 
kreski i  linie na autach zapar-
kowanych wzdłuż chodników 
przy ul. Piekarniczej i  Wie-
wiórczej. Kryminalni z Sucha-
nina zabezpieczyli nagrania 
z  monitoringu, przesłuchali 
świadków i  ustalili, że wan-
dalami są dwaj mężczyźni, 
którzy pracują w naszym mie-
ście jako budowlańcy. Obu 
zatrzymano w  wynajmowa-
nym niedaleko mieszkaniu. 
23 i  24-latek trafili do aresz-
tu, ale policjanci ustalają teraz 
dokładne wartości strat. Dla-
tego też osoby, których auta 
zostały zniszczone w  rejonie 
ul. Piekarniczej i  Wiewiór-
czej, proszone są o  zgłaszanie 
się do komisariatu policji przy 
ul. Kartuskiej 245 (tel. 58 321 
68 22). Samochodowym ma-
larzom za zniszczenie mie-
nia grozi natomiast kara do 

5 lat pozbawienia wolności. 
W więzieniu dostaną może do 
malowania kredki albo flama-
stry i będą mogli kontynuować 
swoje artystyczne zdolności co 
najwyżej na papierze.

16-latek z bogatą 
kartoteką
Aż 13 zarzutów usłyszał 16-let-
ni gdańszczanin, którego za-
trzymali kryminalni z  Oruni. 
Nastolatek odpowie za rozboje, 
kradzieże oraz włamania. 

Swój przestępczy biznes 
16-latek prowadził od paź-
dziernika 2011 roku. Przez 
dwa lata był nieuchwytny, aż 
w końcu w styczniu tego roku 
trafił w  ręce stróżów prawa 
z Oruni. Materiał dowodowy, 
jaki zebrali kryminalni, jest 
dość obszerny, a  nastolatek 
odpowiadać będzie za 4 roz-
boje, wymuszenia rozbójnicze, 
3 włamania, 4 kradzieże oraz 
uszkodzenie ciała. Gdańsz-
czanin, jak podaje policja, na-
padał na osoby młode, a kradł 
przede wszystkim telefony, 
pieniądze, ale nie pogardził 
także innymi przedmiotami, 
które przedstawiały jakąkol-
wiek wartość i  które szybko 
mógł spieniężyć. 

Sąd rodzinny już zdecydo-
wał o  przekazaniu 16-latka, 
który ma dość bogatą karto-

tekę, do schroniska dla nie-
letnich. Za rozbój grozi do 12 
lat, za wymuszenie rozbójni-
cze i kradzież z włamaniem 10 
lat, a  za kradzież i  uszkodze-
nie ciała do 5 lat pozbawienia 
wolności.

Rowerowy złodziej 
zatrzymany
17-letniego mieszkańca Gdań-
ska zatrzymali policjanci 
z Przymorza. Nastolatek oskar-
żony jest o kradzież co najmniej 
7 rowerów, których wartość 
oszacowano na ponad 6 tys. zł.

Według policji nastolatek 
od lipca do grudnia 2012 roku 
kradł rowery na Przymorzu 
i  Żabiance. Ustalono, że za 
jego sprawą zniknęło 7 jedno-
śladów. Na tym jednak jego li-
sta przewinień się nie kończy. 
Okazało się bowiem, że 17-la-
tek ma na swoim koncie tak-
że kradzieże paliwa z różnych 
stacji na terenie Przymorza i 3 
kradzieże w  sklepach. Nasto-
latek, który już wcześniej był 
notowany za włamania i  kra-
dzieże, odpowie za swoje czy-
ny przed sądem. Według „cen-
nika przestępstw” za kradzież 
grozi teraz gdańszczaninowi 5 
lat więzienia.

(lubek) 
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 Zima to nie tylko mróz i zaśnieżone drogi... Fot. MŻ

• 27 lutego (środa), Konferencja – Fiński model współpracy nauki 
z biznesem, godz. 9.30, Hotel Gdańsk, ul. Szafarnia 9 

• 1 – 2 marca (piątek, sobota), „Forum Razem na rzecz 
sprawiedliwej przyszłości”, Ratusz Staromiejski, Sala BHP, 
Instytut Kultury Miejskiej  

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

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

• 2 – 3 marca (sobota, niedziela), Targi Domów i Mieszkań – Nowy 
Adres, godz. 10.00 – 17.00, AmberExpo, Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
przy stadionie PGE Arena 

• 5 marca (wtorek), Koncert Gregorian, godz. 19.00, Hala Gdynia, 
ul. Kazimierza Górskiego 8 

• 8 – 10 marca (piątek – niedziela) 15. Ogólnopolskie Spotkanie 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, Hala Gdynia, ul. Kazimierza 
Górskiego 8 

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

• 11 marca (poniedziałek), koncert Hey, Parlament, Gdańsk, 
ul. Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej) 

• 13 marca (środa) Kabaret Moralnego Niepokoju, godz. 17.30 
oraz 20.15, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 17 marca, Kabaret Młodych Panów, godz. 16.00, Scena teatralna 
Kontakt – Dom Technika (NOT), Gdańsk, ul. Rajska 6 

• 20 – 23 marca (środa – 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  

• 24 marca (niedziela), koncert Marii Peszek, godz. 19.00, 
Parlament, Gdańsk, ul. Świętego Ducha 2 (róg Kołodziejskiej) 

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

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

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

POMORZE.  
CIEKAWE RADY 

Wykorzystaj
Jak zachować się wobec agre-
sywnego psa? Jakie są obo-
wiązki właściciela czworono-
ga? Jak być dobrym panem dla 
swojego pupila? Strażnicy uczą 
dzieci zasad postępowania ze 
zwierzętami.

Postępowanie ze zwierzę-
tami to program profilaktycz-
ny Straży Miejskiej w  Gdań-
sku, informujący o  zasadach 
bezpiecznego zachowania 
w kontaktach ze zwierzętami. 
Strażnicy z Referatu Profilak-
tyki wraz ze strażniczym psem 
Vigorem już od dwunastu 
lat prowadzą zajęcia w  szko-
łach, przedszkolach, domach 
dzieckach czy szpitalach 
dziecięcych.
• 10 wskazówek dla odpowie-

dzialnych właścicieli psów:
• psa należy nauczyć 

podstawowych zasad 
posłuszeństwa 

• pies powinien posiadać 
identyfikator 

• pies powinien być wypro-
wadzany i trzymany na 
smyczy 

• pamiętaj, aby zawsze po-
sprzątać po swoim psie 

• pamiętaj o corocznych 
szczepieniach psa prze-
ciw wściekliźnie i innym 
chorobom 

• pies powinien otrzymywać 
regularne posiłki 

• pamiętaj, aby zachowanie 
twojego psa nie zakłócało 
spokoju sąsiadom 

• pamięaj o założeniu kagań-
ca psu, z którym poru-
szasz się tramwajem lub 
autobusem 

• pamiętaj, że pies jest 
najlepszym przyjacielem 
człowieka 

lImerYkI  
kosmICzNe
1.

Kosmitka młoda,  rodem 
z Saturna,

o boskich kształtach, 
nieziemsko jurna,

wszak nie mając krzty słuchu,

zastygała w bezruchu,

gdy słyszała, jak śpiewa 
Grześ Turnau…...

2.

Raz Kosmita z odległej planety,

wylądował w pobliżu Ornety,

fakt pozornie to błahy,

lecz był ubaw po pachy,

bo chciał wstąpić do PiS-u  
– ten kretyn…...

3.

Raz  Kosmitka, przybyła 
z Jowisza,

pokochała wręcz posła Kalisza,

tu zdziwienie podkręcę –

jest go wszak znacznie więcej,

niż – na przykład,  Adama 
Małysza.

Bogdan Malach

Fot. Roman Milert / Fotolia.com

Litery z kratek ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie
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Na początku roku zapropono-
wano, by mieszkańcy Gdańska 
zapłacili 66 groszy za odpady 
posegregowane i  88 groszy za 
niesegregowane od metra kw. 
mieszkania. Takie stawki nali-
czane miały być za mieszkania 
do 110 m kw. Jeśli ktoś posiada 
większy lokal, to opłata byłaby 
o 10 groszy większa. Ta decy-
zja nie podobała się nie tylko 
mieszkańcom Gdańska, ale 
również radnym – w tym czę-
ści z  PO. Ostatecznie jednak 
o  stawce za wywóz odpadów 
radni naszego miasta zdecy-
dują na najbliższej sesji, które 
odbyć się ma w  czwartek 28 
lutego. Jak twierdzą gdańsz-
czanie, mało prawdopodobna 
jest obniżka zaproponowanych 

stawek.
– Mieszkając samemu w 50 

metrowym mieszkaniu zapłacę 
więcej, niż 3 osobowa rodzina 
w  30 metrowym mieszkaniu. 
Ta metoda naliczania opłat 
za stawki nie jest sprawiedli-
wa i  według mnie należałoby 
wybrać inny sposób – mówi 
Adam Kmieć z  Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.

W  połowie lutego Zarząd 
Dróg i  Zieleni w  Gdańsku 
ogłosił przetarg. Wyłoni on 
firmę, która wywozić będzie 
odpady z terenu naszego mia-
sta. Oferty mają być otwarte 8 
marca o godz. 10.00.

– 25 lutego ruszyła kam-
pania promocyjna na temat 
ustawy śmieciowej. Otwarte 
zostało Biuro Obsługi Klienta 

Działu Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi Zarzą-
du Dróg i Zieleni w Gdańsku 
oraz strona internetowa i  in-
folinia. W mieście pojawią się 
plakaty informacyjne, ulotki 
i  broszury – informuje Kata-
rzyna Kaczmarek, rzecznik 
prasowy ZDiZ w Gdańsku.

Jak podaje rzeczniczka, 
zgodnie z opinią prawną doty-
czącą opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, 
wszystkie obowiązki związane 
z uiszczaniem opłaty obciążają 
właścicieli nieruchomości. 

– Ilekroć w  ustawie jest 
mowa o  właścicielu nieru-
chomości, rozumie się przez 
to także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych 
oraz jednostki organizacyjne 
i  osoby posiadające budynki 

w  zarządzie lub użytkowa-
niu, a  także inne podmioty 
nią władające – wyjaśnia Ka-
tarzyna Kaczmarek. – W  bu-
dynkach, których właścicielem 
pozostaje wyłącznie spółdziel-
nia, to na niej, a nie jej człon-
kach, ciążą obowiązki zwią-
zane z  ponoszeniem opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W  przypadku, 
gdy w budynku wyodrębniona 
została własność niektórych 
lokali, obowiązki związane 
z  ponoszeniem opłaty za go-
spodarowanie odpadami ko-
munalnymi ciążą na zarządcy 
albo właścicielach lokali.

Wiadomo, że firmy od-
bierające odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości 
przekażą bezpłatnie pojemni-
ki o odpowiedniej pojemności. 

Mogą na nie liczyć: właścicie-
le domów jednorodzinnych, 
wielorodzinnych, wspólnoty 
i  spółdzielnie mieszkaniowe 
oraz przedszkola, szkoły, lo-
kale gastronomiczne i  han-
dlowe, szpitale, hotele, ogrody 
działkowe.

Jak ostatecznie wyglądać 
będą opłaty w naszym mieście, 
poinformujemy w  kolejnym 
wydaniu „Panoramy”. W spra-
wie listu otwartego wystoso-
wanego przez spółdzielców 
wiceprezydent Maciej Lisicki 
zwołał specjalną konferencję 
prasową, która odbyła się już 
po zamknięciu tego wydania 
naszej gazety.

Grzegorz Rudnicki
Fot. MŻ
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Jako zarządcy spółdzielczych 
lokali mieszkalnych w  Gdań-
sku zdecydowanie protestujemy 
przeciwko przyjętej metodzie 
naliczania opłat i  jej wysoko-
ści oraz przerzucenia kosztów 
wdrożenia „reformy śmiecio-
wej” wyłącznie na mieszkań-
ców, z następujących powodów:

– przyjęta metoda po-
wierzchniowa, jako jedna z  4 
możliwych do zastosowania, 
jest najbardziej niesprawie-
dliwa, najpowszechniej kry-
tykowana, nieakceptowana 
przez większość mieszkańców 
i  zapewni Gminie najwyż-
sze wpływy z opłat. Wyliczo-
na stawka 88 groszy za metr 
kwadratowy za odpady niese-
gregowane, która nie jest po-
parta żadną kalkulacją kosz-
tów, oznacza dla większości 
spółdzielni 2-3 krotny wzrost 
kosztu ich wywozu. To metoda 
najwygodniejsza do realizacji 
przez urzędników, a  najmniej 
korzystna dla mieszkańców.

Za nieuprawnione uznajemy 
uzasadnienie Urzędu Miej-
skiego wprowadzenia opłaty 
w  takiej wysokości inflacją, 
wzrostem płac, zakupem no-
wych pojazdów i pojemników, 
dualnym systemem odbio-
ru odpadów na mokre i  suche 
i  ich segregacja oraz opłatami 
za Via Toll, nakładanymi na 
samochody odbierające od-
pady. W  pewnym zakresie 
wdrażanie ustawy odbywa się 

już w  niektórych dzielnicach 
Gdańska od kwietnia 2010 
i  nie spowodowało zauważal-
nego wzrostu opłat za wywóz 
i zagospodarowanie odpadów,

– nasza analiza przyczyn 
i  struktury tak radykalne-
go wzrostu kosztów odbioru 
i  utylizacji odpadów wska-
zuje na zawyżenie kosztów 
zagospodarowania odpadów 
komunalnych, odpadów wiel-
kogabarytowych, kosztów od-
padów zielonych i zarządzania 
systemem, a  pozycja windy-
kacji należności nie może ob-
ciążać dodatkowymi kosztami 
osób wnoszących opłaty,

– nie akceptujemy stoso-
wania kary za brak segregacji 
odpadów w nieruchomościach 
wielolokalowych w  podwój-
nej wysokości opłaty, ponie-
waż jako zarządcy nie jesteśmy 
i nigdy nie będziemy w stanie 
zapewnić segregacji śmieci 
przez mieszkańców i wpływać 
na Gminę, by zapewniła odpo-
wiednią ilość pojemników, 

– ubolewamy nad faktem, że 
o  wyborze metody naliczania 
opłat za odpady zadecydowała 
decyzja polityczna, a nie eko-
nomiczny rachunek i  zwykła 
przyzwoitość postępowania 
wobec ludzi,

– sprzeciwiamy się sprowa-
dzeniu zarządów spółdzielni 
mieszkaniowych do roli in-
kasentów opłaty, szczególnie 
w  sytuacji, kiedy wzrasta ona 

Ile za śmieci w Gdańsku?

list otwarty
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List otwarty gdańskich spółdzielni mieszkaniowych 
w sprawie wysokości opłat za odbiór i utylizację odpadów 
komunalnych od gospodarstw domowych w Gdańsku.

dla większości mieszkańców 
spółdzielni ponad dwukrot-
nie, a  jednocześnie całkowicie 
tracimy wpływ na jakość i ter-
minowość usług świadczonych 
przez firmy wywożące odpady. 
Ustawa nie przypisuje spół-
dzielniom mieszkaniowym roli 
inkasenta. 

– przepisy ustawy o  wła-
sności lokali i o spółdzielniach 
mieszkaniowych zobowiązują 
właścicieli mieszkań do po-

noszenia kosztów związanych 
z  utrzymaniem swoich lokali. 
Wobec powyższego, konieczne 
jest uwzględnienie w  uchwale 
Rady Miasta stosownych po-
stanowień uwzględniających 
powyższy stan prawny. Właści-
ciele mieszkań opłatę za śmieci 
powinni wnosić do Gminy bez 
pośrednictwa spółdzielni, tak 
jak wnoszą podatek od własno-
ści mieszkania i opłatę za wie-
czyste użytkowanie,

– nie znajdujemy żadnego 
uzasadnienia faktycznego, by 
zarządy spółdzielni czynić od-
powiedzialnymi za terminowe 
wnoszenie opłat przez miesz-
kania na prawach odrębnej 
własności oraz zobowiązywać 
je do ponoszenia kosztów są-
dowych i  innych związanych 
z  dochodzeniem roszczeń od 
takich mieszkań. Zobowiązy-
wanie zarządców nieruchomo-
ści do wnoszenia opłat za od-
pady od mieszkań stanowią-

cych prywatną własność uwa-
żamy za niezgodne z prawem,

– obciążanie zarządów spół-
dzielni obowiązkiem nalicza-
nia, pobierania i  przekazywa-
nia Gminie opłaty za odpady 
od mieszkań stanowiących 
prywatną własność jest nie-
zgodne z prawem,

– nie znajdujemy uzasadnie-
nia do zobowiązania zarządów 
spółdzielni do przekazywania 
Gminie danych o  mieszka-
niach i ich powierzchni, ponie-
waż dane te są w jej posiadaniu,

– zmiana wysokości opłat za 
odpady przy zastosowaniu tej 
metody nie uwzględnia wpły-
wów z  ich poboru od kilku-
dziesięciu tysięcy podmiotów 
gospodarczych zarejestrowa-
nych w Gdańsku.

Przyjęta wbrew woli więk-
szości mieszkańców metoda 
naliczania opłaty i  jej wy-
sokość oraz brak szczegóło-
wych rozwiązań związanych 

z  wdrażaniem „ustawy śmie-
ciowej” w  Gdańsku, podziału 
obowiązków pomiędzy pod-
miotami zobowiązanymi do 
jej wykonywania spowodu-
ją, że w  konsekwencji skut-
ki wprowadzenia tego bubla 
prawnego w  nadmiernej wy-
sokości poniosą mieszkańcy 
Gdańska. Gmina uzyskiwać 
będzie najwyższe z możliwych 
wpływy, a  odpowiedzialność 
za chaos spowodowany przez 
parlamentarzystów i  samo-
rząd, spadnie, jak zwykle, wy-
łącznie na zarządy spółdzielni 
mieszkaniowych,

– to nie metry, a ludzie wy-
twarzają odpady.

Opowiadamy się za „metodą 
osobową”, czyli od ilości osób 
w mieszkaniu, jako najbardziej 
optymalną i sprawiedliwą. We-
dług naszych wyliczeń opłata 
za wywóz odpadów niesegre-
gowanych nie powinna prze-
kroczyć 15 złotych od osoby. 

podzIaŁ Na sektorY
SEKTOR I: Wyspa Sobieszewska, 
Krakowiec-Górki Zachodnie, 
Rudniki, Olszynka, Orunia-Św.
Wojciech-Lipce, Chełm, Wzgó-
rze Mickiewicza. 

SEKTOR II: Stogi, Przeróbka, 
Nowy Port, Letnica, Młyniska, 
Śródmieście.

SEKTOR III: Brzeźno, Wrzeszcz 
Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, 
Strzyża.

SEKTOR IV: Przymorze Wielkie, 
Przymorze Małe, Zaspa-Mły-
niec, Zaspa-Rozstaje.

SEKTOR V: Żabianka-Wejhera-
Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, 
Osowa, Matarnia, Kokoszki, 
Jasień.

SEKTOR VI: VII Dwór, Brętowo, 
Piecki-Migowo, Suchanino, Sie-
dlce, Ujeścisko-Łostowice.



Miejsce do pracy w Gdańskim 
Inkubatorze Przedsiębior-
czości oraz 10 tys. zł otrzyma 
zwycięzca 11. edycji programu 
Biznes na Start. Projekt prze-
znaczony jest dla osób, które 
zamierzają otworzyć własną 
działalność gospodarczą. 

Jak informuje Magdalena 
Kuczyńska z  Biura Prasowe-
go Urzędu Miasta Gdańsk te-
goroczna edycja projektu „Go 
Creative” skierowana jest do 
branż kreatywnych, takich 
jak: ICT, reklama, architektu-
ra, sztuka, rękodzieło, projek-
towanie graficzne, wzornic-
two przemysłowe, przemysł 
filmowy, fotografia, gry kom-

puterowe i  oprogramowanie, 
wydawnictwa elektroniczne, 
przemysł muzyczny oraz sztu-
ki wizualne, nowe technolo-
gie, design i media.

– Do udziału w  „Go Cre-
ative” zaprosimy 22 osoby 
z  najlepszymi pomysłami na 
kreatywną firmę. Uczestnicy 
projektu wezmą udział w  cy-
klu szkoleń przygotowujących 
do założenia działalności go-
spodarczej. Każda z  osób, 
z dostępnej puli szkoleń będzie 
miała szansę wybrać te, któ-
re najbardziej odpowiadają jej 
potrzebom. Uczestnicy pro-
jektu zostaną również przygo-
towani do stworzenia modelu 

biznesowego swojej działalno-
ści, który zaprezentują podczas 
konkursu. Najwyżej ocenione 
modele zostaną nagrodzone – 
podaje Magdalena Kuczyńska. 

Formularze zgłoszeniowe, 
które znajdują się na stronie 
www.biznesnastart.pl przyj-
mowane będą do 4 marca. Tam 
też znajduje się regulamin 
konkursu oraz wszelkie nie-
zbędne informacje dotyczące 
projektu autorstwa Gdańskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości. 

– Zwycięzca otrzyma 10 
tys. zł, laptop i  inny sprzęt 
komputerowy oraz miejsce 
w  Gdańskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości STARTER, 

pomoc w identyfikacji graficz-
nej, stworzeniu strony inter-
netowej, obsługę informatycz-
ną, a także kursy English Bu-
siness czy doradztwo – dodaje 
Magdalena Kuczyńska.

Dodajmy, że poprzednim 
razem w  projekcie wystarto-
wało 112 firm. Osoby zain-
teresowane wzięciem udziału 
w projekcie mogą wcześniej te-
lefonicznie odbyć konsultacje 
swoich pomysłów (poniedzia-
łek – czwartek w godz. 8.00–
12.00, piątek w  godz. 12.00–
17.00, tel. 58 731 65 84).

(Kl) 

GDAŃSK. PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE

promują 
pomorską kuchnię 

GDAŃSK. BIZNES NA START

Nagroda dla kreatywnych 

GDAŃSK. RUSZYŁA REKRUTACJA

pomorska Fabryka designu  
Andrzej Ławniczak, Krzysz-
tof Wierzba i Krzysztof Szul-
borski ze Stowarzyszenia Ku-
charzy Polskich i  Pomorskiej 
Akademii Kulinarnej zostali 
wpisani do Złotej Księgi Arty-
stów Kulinarnych. Jest to efekt 
dotychczasowych działań 
i osiągnięć naszych kucharzy.

– Z czym wiąże się wyróż-
nienie? To oczywiście przede 
wszystkim prestiż, ale też 
możliwość spotkań, wymia-
ny doświadczeń z  osobami 
z  różnych państw. Wierzy-
my, że uda nam się skutecznie 
promować kuchnię pomorską 
i  gdańską na arenie między-
narodowej – mówi Krzysztof 
Szulborski, prezes Stowarzy-
szenia Kucharzy Polskich.

Warto dodać, że Krzysz-
tof Szulborski został również 
mianowany Światowym Am-
basadorem Sztuki Kulinarnej. 
Wyróżnienie przyznała mię-
dzynarodowa grupa zrzesza-
jąca artystów sztuki kulinarnej 

International Group Choreo-
graphers Draftsman Carvers 
in Culinary Arts.

– To nie koniec dobrych in-
formacji. Pomorska Akademia 
Kulinarna we Wrzeszczu zo-
stała oficjalną, polską siedzi-
bą grupy – dodaje Krzysztof 
Szulborski. 

Gwoli ścisłości dodajmy, 
że siedziba akademii mieści 
się przy ulicy Grunwaldzkiej 
131 A.

Na obszerny wywiad 
z  Krzysztofem Szulbor-
skim zapraszamy już za mie-
siąc, do marcowego wydania 
„Panoramy”.

(lubek)

Jak mówi Łukasz Iwaszkie-
wicz z  Powiatowego Urzędu 
Pracy w Gdańsku innowacyjny 
pomysł na aktywizację zawo-
dową osób powyżej 50. roku 
życia zrodził się z  obserwa-
cji rozwiązań, jakie w ramach 
projektu Senior Design Facto-
ry wypracowano w Szwajcarii. 

– To właśnie tam udało się 
skutecznie wydobyć i pozytyw-
nie wykorzystać twórczy po-
tencjał osób dojrzałych. Teraz 
sprawdzoną metodę, w  nieco 
zmodyfikowanej formule, prze-
nosimy na grunt Polski – tłu-
maczy Łukasz Iwaszkiewicz. 

Pomorska Fabryka Designu 
ma zachęcić osoby dojrzałe do 
wykorzystania swoich zdol-
ności manualnych w  biznesie 
i  udzielić im profesjonalnego 
wsparcia w budowaniu własnej 
firmy. 

– Wielu pięćdziesięciolatków 
na własne potrzeby wykonuje 
różnego rodzaju przedmioty 
codziennego użytku ze szkła, 
drewna czy ceramiki. Nie każ-
dy jednak wie, że dziś ręko-
dzieło jest niezwykle cenne. 
Można na tym naprawdę do-
brze zarobić, trzeba tylko wie-
dzieć jak przekuć własne pasje 
na dochodowy biznes i właśnie 
taką wiedzę ma dostarczyć Po-
morska Fabryka Designu – wy-
jaśnia Łukasz Iwaszkiewicz. 

Uczestnikom projektu za-
oferowane zostanie w  pełni 
profesjonalne wsparcie szko-
leniowo-doradcze w  zakresie 
uruchomienia i  prowadzenia 
własnej działalności gospodar-
czej. Zajęcia poprowadzą m.in. 
zawodowi designerzy. Przeka-
żą oni niezbędną i praktyczną 
wiedzę z  zakresu projektowa-

nia oraz udzielą uczestnikom 
projektu wsparcia w tworzeniu 
linii produktów. Druga część 
zajęć to spotkania ze specjalistą 
ds. marketingu oraz doradcą 
biznesowym. Ich zadaniem bę-
dzie przygotowanie beneficjen-
tów programu do skutecznego 
funkcjonowania w świecie biz-
nesu. Ważną częścią projektu 
będzie wsparcie pomostowe 
oraz specjalna dotacja inwe-
stycyjna. Kolejny plus to zwrot 
kosztów dojazdu na szkolenia 
oraz spotkania z doradcami. 

Po ukończeniu części teo-
retycznej przyjdzie czas na 
założenie działalności gospo-
darczej, w  ramach której wy-
twarzane będą designerskie 
i  unikatowe przedmioty co-
dziennego użytku. Będą one 

następnie oferowane poten-
cjalnym nabywcom za pośred-
nictwem dwujęzycznego skle-
pu internetowego. Jego założe-
niem oraz prowadzeniem zaj-
mą się organizatorzy – gdań-
ski PUP i  Gdańska Fundacja 
Przedsiębiorczości. 

– Z  naszą ofertą chcemy 
wejść na rynek europejski, 
a  także amerykański – pod-
kreśla Łukasz Iwaszkiewicz. 

Rekrutacja trwać będzie do 
14 marca. Formularze zgło-
szeniowe dostępne są na stro-
nie internetowej www.pomor-
skafabrykadesignu.pl, w  sie-
dzibie GFP oraz w  budynku 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gdańsku.

(Kl)

W minionym tygodniu rozpoczął się nabór 
do nowego projektu „Pomorska Fabryka 
Designu” Powiatowego Urząd Pracy 
w Gdańsku oraz Gdańskiej Fundacji Przed-
siębiorczości. Uczestniczyć w nim mogą 
osoby niepracujące, powyżej 50 lat, które 
mają zdolności manualne lub zajmują się 
rękodziełem. Zapisy trwają do 14 marca.
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26 lutego rozpoczną się bez-
płatne zajęcia dla osób stosu-
jących przemoc w  rodzinie. 
Warsztaty odbywać się będą 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Sopocie przy Al. 
Niepodległości 759a raz w ty-
godniu i trwać będą 2 godziny. 
Pełen cykl zajęć to 20 spotkań 
tematycznych.

Punkt Interwencji Kryzy-
sowej w  Sopocie (PIK) pro-
wadzi jeszcze zapisy do gru-
py korekcyjno-edukacyjnej 
dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

– Jeśli jesteś agresywny wo-
bec bliskich i chcesz to zmienić, 
zachęcamy do udziału w warsz-
tatach – mówi Justyna Kacz-
marek, pedagog, interwent so-
pockiego PIK, specjalista ds. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. – Grupa korekcyj-
no-edukacyjna przeznaczona 
jest dla osób pełnoletnich, któ-
rym zdarza się stosować prze-
moc wobec najbliższych i chcą 
zmienić swoje zachowanie, 
polepszyć relacje z  bliskimi, 
a  przede wszystkim ochronić 
siebie i  swoich bliskich przed 

negatywnymi skutkami stoso-
wania przemocy.

Warunkiem udziału w  za-
jęciach jest uznanie faktu sto-
sowania przemocy oraz zo-
bowiązanie do zaprzestania 
takich zachowań. Głównym 
celem programu jest uświa-
domienie sprawcom czym jest 
przemoc, pokazanie jak ich za-
chowania wpływają na człon-
ków rodziny i na ich wzajemne 
relacje, uczenie samokontroli 
agresywnych zachowań, roz-
poznawanie sygnałów ostrze-
gawczych, powstrzymywanie 

agresywnych reakcji, nabycie 
nowych umiejętności służą-
cych rozwiązywaniu konflik-
tów w  rodzinie oraz uczenie 
odpowiedzialności za własne 
czyny.

Zajęcia są bezpłatne i  roz-
poczną się 26 lutego. Będą 
miały formę psychologicznych 
warsztatów edukacyjnych. 
Osoby zainteresowane udzia-
łem w zajęciach mogą się zgła-
szać pod numerem telefonu 58 
550 14 14.

(Kl)

26 lutego (wtorek) Mieczy-
sław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego i  Jacek 
Karnowski, prezydent Sopo-
tu podpiszą umowę dotyczą-
cą przekazania 750 tys. zł na 
rozbudowę Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologiczne-
go im. dr Jadwigi Titz-Kosko 
w  Sopocie o  ośrodek opieki 
geriatrycznej.

– Szybko rosnąca popula-
cja osób starszych, przewle-
kle chorych i  niesamodziel-
nych, wymaga pilnie działań 
zabezpieczających potrzeby 
zdrowotne tej grupy pacjen-
tów. Rozwiązaniem dostoso-

wującym zakres opieki zdro-
wotnej w  mieście do zaopa-
trzenia tej grupy w niezbędne 
świadczenia medyczne, bę-
dzie stworzenie ośrodka opie-
ki geriatrycznej w  Sopocie 
– informuje Anna Dyksińska 
z  Biura Prezydenta Sopotu. 
– By minimalizować koszty 
przedsięwzięcia, najrozsąd-
niejszym wyjściem jest stwo-
rzenie tego ośrodka w oparciu 
o  istniejącą bazę, zarówno in-
frastrukturalną jak i  kadro-
wą, Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego.

Na potrzeby ośrodka opie-
ki geriatrycznej rozbudowany 

zostanie budynek przy ul. 23 
Marca 93 w  Sopocie. Plano-
wany ośrodek opieki geria-
trycznej będzie dysponował 
m.in.: ok. 50 łóżkami (w  tym 
10 na potrzeby zakładu opie-
kuńczo-leczniczego, 40 na po-
trzeby oddziału geriatrii), od-
działem geriatrycznym dzien-
nym, poradnią geriatryczną, 
punktem teleopieki.

– Pierwszym krokiem 
w  celu realizacji zadania bę-
dzie przygotowanie dokumen-
tacji technicznej oraz studium 
wykonalności, umożliwiają-
cych przygotowanie wniosku 
aplikacyjnego dla pozyskania 

środków zewnętrznych finan-
sujących działania inwesty-
cyjne w tym zakresie – dodaje 
Anna Dyksińska.

W tym celu Rada Miasta So-
pot przyjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa 
Pomorskiego z  przeznacze-
niem na opracowanie doku-
mentacji technicznej i studium 
wykonalności zadania. 

Pomoc finansowa zostanie 
udzielona w formie dotacji ce-
lowej ze środków budżetu mia-
sta i wynosić będzie 750 tys. zł.

(Kl)

SOPOT. JAK RADZIĆ SOBIE Z AGRESJĄ

skorzystaj z warsztatów 

SOPOT. PODPISZĄ UMOWĘ

pieniądze na geriatrię

GDAŃSK. EVENT RADIA PlUS I IKEA 

W trosce o dobry sen  
IKEA Gdańsk, wspólnie z Ra-
diem Plus, była organizatorem 
weekendowego eventu pod na-
zwą „W  trosce o  dobry sen”. 
Imprezę przygotowano nie 
tylko z myślą o dorosłych, ale 
również o  milusińskich, dla 
których przygotowano miłe 
atrakcje.

Podczas eventu wszyscy 
klienci mogli się dowiedzieć 
jak dobrze i  wygodnie spać, 
jakich poduszek używać, jaki 
materac jest odpowiedni, ogól-
nie rzecz ujmując –wszystkie-
go, co dotyczy snu. Warto za-
znaczyć, że fachowych porad 
udzielał fizjoterapeuta IKEA.

W  kąciku zabaw dla dzieci 
hostessy malowały buźki, czy-
tały bajki, organizowały kon-
kursy o tematyce ekologicznej, 
a  w  tym o  segregacji śmieci. 
Można było własnymi siłami 
rozpędzić ekologiczny rower 
i zapalić LEDowe żarówki. 

Dodajmy, że w  finale ra-
diowego konkursu uczestni-
czyły 3 osoby. W  konkursie, 
który nosił taką samą nazwę 
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W TVP Kultura
Spektakl Teatru Wybrzeże 
„Ciała obce” Julii Holewiń-
skiej w reżyserii Kuby Kowal-
skiego zostanie wyemitowany 
na antenie TVP Kultura we 
wtorek 12 marca, o  godzinie 
20.20. Będzie to retransmisja 
z  XV Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Sztuki Reżyserskiej 
Interpretacje.

Większy „Puchatek”
Od 18 lutego działa powięk-
szony żłobek „Puchatek” w So-
pocie przy ul. Armii Krajowej 
58. 

– Z  uwagi na kolejkę dzie-
ci oczekujących na miejsce 
w  żłobku, prezydent Sopotu 
zdecydował o  przystosowaniu 
pomieszczenia magazynu na 
potrzeby żłobka „Puchatek”, 
przeznaczając na ten cel z bu-
dżetu miasta około 45 tysięcy 
złotych. Pozostała kwota po-
chodzi z dotacji Ministra Pra-
cy i  Polityki Społecznej – in-
formuje Anna Dyksińska z so-
pockiego magistratu.

W przebudowanym miejscu 
powstały m.in. sala dla dzieci, 
aneks kuchenny, jadalnia, szat-
nia, korytarz, toalety. Obecnie 
żłobek jest przystosowany do 
pobytu 47 dzieci (plus 8). Na 
liście oczekujących znajduje 
się 49 dzieci.

Nagroda dla Łajminga 
Prof. Włodzimierz Łajming 
– znakomity gdański malarz 
otrzymał Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdańska w  Dziedzi-
nie Kultury w wysokości 5 tys. 
zł. Włodzimierz Łajming jest 
profesorem w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, a także 
jednym z  założycieli Gdań-
skiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki. W tym roku obchodzi 
80. urodziny oraz 55-lecie pra-
cy artystycznej. 

Wyróżnienie wręczono ar-
tyście podczas otwarcia ju-
bileuszowej wystawy malar-
stwa w  galerii GTPS „Punkt” 
w Gdańsku. 

Zakochani w Gdańsku 
Zdaniem internautów, Gdańsk 
jest najromantyczniejszym mia-
stem w  Polsce. W  rankingu 
zorganizowanym przez firmę 

Home Broker na portalu Face-
book nasze miasto zdobyło nie-
mal połowę z 15 tys. oddanych 
głosów. 

Ranking przygotowany zo-
stał z okazji walentynek. Jego 
autorzy zapytali użytkow-
ników portalu, które polskie 
miasto jest najbardziej roman-
tyczne. Gdańsk, na który za-
głosowało 49,6 proc. internau-
tów wyprzedził konkurencję. 
Drugie miejsce zajęło Zakopa-
ne (10,4 proc. głosów), trzecie 
– Kraków (9,7 proc.) i  Kazi-
mierz Dolny (8,4 proc.).

Rewitalizacja Wajdeloty
15 lutego nastąpiło przekaza-
nie terenu wykonawcy prac re-
witalizacyjnych ul. Wajdeloty 
we Wrzeszczu. Na początku 
trwać będzie przygotowanie 
terenu, natomiast zasadniczy 
etap rewitalizacji zacznie się 
dopiero w  momencie polep-
szenia się warunków atmosfe-
rycznych. Koniec robót zapla-
nowano na 15 listopada 2014 
roku. Koszt inwestycji wynie-
sie blisko 9,7 mln zł.

Nowe tramwaje
Zakład Komunikacji Miejskiej 
w  Gdańsku ogłosił przetarg 
na zakup 5 nowych tramwa-
jów niskopodłogowych, dwu-
kierunkowych. Przetarg jest 
dwuetapowy, w  pierwszym 
etapie chęć udziału zgłaszają 
wszyscy zainteresowani pro-
ducenci tramwajów. Z tej gru-
py zostanie wyłoniona piątka 
do złożenia ostatecznych ofert. 
Tramwaje powinny sie poja-
wić w Gdańsku najpóźniej do 
grudnia 2014. Pojazdy mają 
pomieścić co najmniej 250 
osób, w  tym 28 na miejscach 
siedzących.

Większa siedziba
Od 11 lutego celuloidowe lal-
ki, pluszowe misie, drewniane 
samochodziki, ołowiane żoł-
nierzyki i wszystkie inne nie-
zwykłe eksponaty, których jest 
już ponad tysiąc, podziwiać 
będzie można w nowej – więk-
szej siedzibie Galerii Starych 
Zabawek, która znajduje się 
teraz przy ulicy Piwnej 19/21. 
Galeria Starych Zabawek to 
unikatowa w  skali kraju eks-
pozycja, na którą składają się 
polskie zabawki wyproduko-
wane w latach 1920–1989. 

Ruszyły prace na wyspie
Firma Energopol ze Szczeci-
na rozpoczęła prace na Wy-
spie Spichrzów. W  pierwszej 
kolejności zaplanowano prace 
rozbiórkowe i  porządkowe. 
Jednocześnie nurkowie zaj-
mowali się poszukiwaniem 
i  identyfikacją ewentualnych 
materiałów pirotechnicznych, 
pozostałych po II wojnie świa-
towej. Plan robót do wykona-
nia jest jednak znacznie więk-
szy. Według harmonogramu, 
prace mają zostać ukończone 
w listopadzie tego roku.

(GR)
fot. MŻ

paNoramICzNYm skrótem

jak lutowy event, trzeba było 
zrobić zdjęcie podczas snu 
i  zamieścić krótki opis do fo-
tografii. Uczestnicy finału, już 
w  IKEA, otrzymali do wyko-
nania drobne zadania, a  przy 
okazji mogli poradzić się fi-
zjoterapeuty jak dobrze i zdro-
wo spać. Zwycięzcy otrzymali 
oczywiście nagrody.

Na tym jednak nie koniec 

wspólnych eventów Radia 
Plus i  IKEA Gdańsk. Następ-
ny zaplanowano na 16 marca 
(sobota).

– Na razie możemy tylko 
zdradzić, że impreza poświę-
cona będzie wiosennym po-
rządkom w szafie. Nasi goście 
będą mogli skorzystać z porad 
naszych specjalistów. Podob-
nie jak poprzednio, przepro-

wadzimy konkurs dla radio-
słuchaczy Radia Plus, w  któ-
rym wygrać będzie można 
atrakcyjną nagrodę ufundo-
waną przez IKEA Gdańsk – 
informuje Karol Nahajowski, 
kierownik działu marketingu 
IKEA Gdańsk.

(Kl)
Fot. Marcin Żurek

 Podczas eventu „W trosce o dobry sen” w IKEA Gdańsk wiele atrakcji czekało 
również na najmłodszych



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”
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Mieszkaniowe inwestycje powstają niemal w każdej 
dzielnicy naszego miasta. Niestety, część mieszkań stoi 
pustych, gdyż ich potencjalni nabywcy nie mają zdol-
ności kredytowych i banki nie udzielają im wsparcia. 
Z pomocą przychodzi Patronacka Spółdzielnia Mieszka-
niowa, która chce z bankiem podpisać umowy kredytowe, 
a potencjalny właściciel mieszkania spłacałby kredyt 
w ramach czynszu.

GDAŃSK-SIEDlCE. Z MYŚlĄ O MŁODYCH 

mieszkanie, które może kupić każdy 

Klub osiedlowy „Bolek i  Lo-
lek” to jeden z  prężniejszych 
ośrodków kultury w  naszym 
mieście. Jego kierownik Piotr 
Szczepański, za pośrednic-
twem „Panoramy”, zaprasza 
do skorzystania z oferty przy-
morskiego klubu.

– We wszystkie środy mar-
ca od godz. 17.00 prowadzone 
będą zajęcia rozwojowe z  fi-
lozofii oraz myślenia abstrak-
cyjnego, które oparte będą na 
zabawach z klockami lego. Na 
ćwiczenia szczególnie zapra-
szamy dzieci w wieku od 6 do 
10 lat – zachęca Piotr Szcze-
pański. – Natomiast w  każ-
dy wtorek od godz. 12.00 do 
14.00 prowadzone są zajęcia 
z  rękodzieła artystycznego. 
Uczestniczyć mogą w  nich 
mieszkańcy osiedla, bez 
względu na wiek. Kto wie, być 
może podczas tych warsztatów 
odkryjemy jakieś talenty.

Zajęcia mają zachęcić 
mieszkańców Przymorza do 
czynnego spędzania wolnego 

czasu, znalezienia swojego ko-
nika, którym okazać się może 
właśnie rękodzieło. 

– Po raz drugi w  naszym 
klubie zorganizowaliśmy kar-
nawałowy bal dla dorosłych. 
Myślę, że tego typu impreza 
przyjmie się w  przymorskim 
środowisku. Już teraz mogę 
zdradzić, że padł pomysł, aby 
zrobić potańcówkę przy po-

chodniach na świeżym powie-
trzu. Ze strony organizacyjnej 
nie widzę większych proble-
mów, by taka impreza się od-
była. Myślę też, że miesz-
kańcy osiedla chętnie przyj-
dą potańczyć – dodaje Piotr 
Szczepański.

(GR)
Fot. Marcin Żurek

Patronacka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa jest jedną z  czterech 
w  Gdańsku (poza SM „Zako-
niczyn”, SM „Suchanino” i  SM 
„Południe”), które realizują in-
westycje mieszkaniowe. Teren, 
na którym powstały nowe bu-
dynki, zajmowały kiedyś ogród-
ki działkowe. Potem działka 
popadła w  zapomnienie i  stała 
się miejscem schadzek okolicz-
nych pijaczków i narkomanów. 

– Nie był to prosty teren do 
prowadzenia budowy, ponie-

waż działka leżała na skarpie. 
Mimo tych przeciwności uda-
ło się zrealizować inwestycję, 
a jej koszt okazał się niższy od 
oferty deweloperskiej. Jest to 
efekt budowy w tzw. systemie 
spółdzielczym, co oznacza, że 
nie mogliśmy zarobić na tej 
inwestycji. Koszt budowy jest 
dzielony na mieszkania. Jedy-
ną wadą tego systemu jest to, 
że przed zakończeniem zada-
nia nie wiadomo jaka będzie 
dokładna wartość mieszkania. 

W  naszym przypadku cena 
okazała się mniejsza niż za-
kładaliśmy na początku i w tej 
chwili jest to niespełna 5100 
złotych brutto za metr kwa-
dratowy – tłumaczy Marian 
Banacki, prezes Patronackiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prezes Banacki jest zwolen-
nikiem spółdzielczości i  pro-
wadzenia przez spółdzielnie 
inwestycji mieszkaniowych. 
Jego zdaniem wprowadza-
nie nowych programów, które 

mają pomóc w  kupnie miesz-
kania, nie zdaje egzaminu. 
Warto wrócić do starego, 
sprawdzonego już systemu 
spółdzielczego.

– Bardzo ciężko jest się 
przebić z tego typu propozycją. 
Sprawy kredytu może na swoje 
barki wziąć spółdzielnia, która 
sama podpisze potem umowę 
z  osobą zainteresowaną naby-
ciem mieszkania. Płacić ona 
będzie comiesięczny czynsz, 
powiększony o  ratę kredytu – 
mówi prezes Banacki.

Jest to doskonałe rozwiąza-
nie dla młodych ludzi, którzy 
na samym starcie w  życie nie 
mają zdolności kredytowej 

oraz pieniędzy, by za gotówkę 
kupić mieszkanie. Wystarczy 
jedynie podpisać umowę ze 
spółdzielnią i  wpłacić pierw-
szą część, która wynosić może 
20 albo 30 proc. wartości 
mieszkania. 

– Nie mamy zamiaru spraw-
dzać ile kto zarabia. Ważne, by 
w  terminie regulować czynsz 
i  tym samym spłacać kre-
dyt. Jeżeli ktoś będzie chciał 
opuścić naszą spółdzielnię, 
to oczywiście otrzyma zwrot 
wniesionego wkładu finanso-
wego albo też może w każdej 
chwili wykupić mieszkanie 
na własność, wpłacając wcze-
śniej pozostałą część kredytu. 

Tego mieszkania nie będzie 
można sprzedać lub wynaj-
mować komuś innemu przed 
uregulowaniem całej wartości 
mieszkania – podkreśla Ma-
rian Banacki.

Na przykładzie Patronackiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
czy też Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Suchanino”, która 
również chce sprzedawać swo-
je mieszkania na podobnych 
zasadach, widać, że spółdziel-
nie to bardzo dobrze i  nowo-
cześnie zarządzane firmy, któ-
re otwierają swoje podwoje dla 
młodych ludzi. 

Krzysztof lubański

REKlAMA

PRZYMORZE. ZABAWA PRZY POCHODNIACH

Filozoficzne zajęcia dla dzieci

 W klubie „Bolek i Lolek” starsi mieszkańcy mogli potańczyć 
na balu karnawałowym



• 2 marca, sobota, godz. 
11.00 – Turniej Magic,

• 7 marca (czwartek), godz. 
15.00 – „Kwiatek dla Ewy” 
– Dzień Kobiet w Kole 
Seniora,

• 15 marca (piątek), godz. 
18.00 – Turniej Tenisa Sto-
łowego dla dorosłych,

• 19 marca (wtorek), godz. 
16.00 – „Pierwszy dzień 
wiosny”, konkurs plastyczny 
dla dzieci,

• 21 marca (czwartek), godz. 
15.00 – Spotkanie Wielka-
nocne w Kole Seniora,

• 26 marca (wtorek), godz. 
16.00 – „Pisanki Wielka-
nocne”, konkurs plastyczny 
dla dzieci.

Więcej informacji na temat 
imprez organizowanych przez 
Osiedlowy Klub „Maciuś I” 

otrzymać można osobiście 
w  jego siedzibie przy ulicy 
Opolskiej 2 na Przymorzu 
albo też telefonicznie pod nu-

merem 58 556 41 51.

(GR)
Fot. Krzysztof 
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Wszystkie cztery administracje Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” zakończyły niemal spo-
rządzanie bilansu finansowego za zeszły rok. Już teraz 
wiadomo, że wszędzie uzyskano wynik dodatni i żadna 
administracja nie jest na debecie.

PRZYMORZE. PlAN REMONTÓW ZREAlIZOWANY 

dodatni bilans w spółdzielni 

kalendarz imprez organizowanych 
w klubie „maciuś I”

Poza dodatnim bilansem, 
w 2012 roku na terenie wszyst-
kich administracji udało się 
prawie w  100 proc. zrealizo-
wać plan remontowy. 

 WIĘKSZE PRZYCHODY 
Z DZIERŻAWY
 - Zdecydowanie największym 
zadaniem była wymiana in-
stalacji wodociągowej i  mon-
taż wodomierzy z  odczytem 
radiowym, co realizowaliśmy 
w  jednej klatce falowca przy 
ulicy Obrońców Wybrzeża 
i  budynku niskim przy uli-
cy Chłopskiej 10. W  dwóch 
klatkach falowca pojawiła się 
także nowa instalacja elek-
tryczna, liczniki przeniesione 
zostały na klatki schodowe, 
które zostały przy okazji od-
malowane –  mówi Andrzej 
Narkiewicz, zastępca kierow-
nika ds. technicznych w  Ad-
ministracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”. 

Poprzednie zimy dość ostro 
dały w  kość najdłuższemu, 
przymorskiemu falowcowi, 
dlatego niezbędny był remont 
jego konstrukcji. W  roku po-
przednim wykonano go tylko 
w  części budynku, a  dalsze 
prace przewidziano na ten rok. 
Na terenie osiedla pojawiły się 
także nowe altany śmietniko-
we i zatoki postojowe przy ul. 
Dąbrowszczaków 34.  

- W poprzednim roku fun-
dusz remontowy wyniósł 2,7 
miliona złotych. Mimo, że 
2012 rok rozpoczęliśmy na 
minusie, to zamknęliśmy go 
z wynikiem dodatnim. Wpły-

nęły na to oszczędności wy-
nikające z przetargów, a także 
większych przychodów z  lo-
kali użytkowych i  dzierżawy 
terenów – podsumowuje An-
drzej Narkiewicz. 

 DOBRA KONDYCJA 
FINANSOWA SPÓŁDZIElNI 
 Plan remontów w  całości zo-
stał zrealizowany także na te-
renie Administracji Osiedla nr 
2 PSM „Przymorze”. Dzięki 
niektórym przedsięwzięciom, 
pojawiły się dość znaczne 
oszczędności.

 - Według mnie remonty 
konstrukcji galerii, a  zarazem 
ich odnowienie w  falowcach 
przy ulicy Piastowskiej 90 
i  100, należy uznać za jed-
no z  najważniejszych przed-
sięwzięć, które wykonaliśmy 
w  2012 roku. Poza tym sys-
tematycznie malujemy klatki 
schodowe. Istotnym zadaniem 
była wymiana poziomów i pio-
nów zimnej wody w  falowcu 
przy Piastowskiej 100. W tym 
roku prace te będziemy kon-
tynuować w  trzech klatkach 
falowca przy Piastowskiej 90. 
Dzięki tym robotom zmniej-
szyły się niedobory wody, któ-
re w tej chwili wynoszą w gra-
nicach 5 - 6 proc. Spadły rów-
nież koszty podgrzania wody 
– podkreśla Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.

 Na terenie osiedla wprowa-
dzany będzie stacjonarny od-
czyt wodomierzy radiowych. 
Dzięki temu stan liczników 

poboru wody będzie moż-
na odczytać w  siedzibie ad-
ministracji, nie wchodząc do 
mieszkań.  W  ubiegłym roku 
na wszystkie remonty prowa-
dzone na „dwójce” administra-
cja posiadała 2,1 mln zł i po-
dobnie kształtował będzie się 
budżet w 2013 roku.  

- Bilans jest na ukończeniu, 
ale już możemy powiedzieć, 
że rok zamknęliśmy dodatnim 
wynikiem. Wpływ na korzyst-
ny wynik miała nasza działal-
ność gospodarcza, a więc zyski 
z wynajmu lokali użytkowych, 
czy miejsc na reklamy. Mam 
nadzieję, że dzięki wygene-
rowanej nadwyżce finansowej 
nie będziemy musieli podnosić 
opłaty eksploatacyjnej – doda-
je Włodzimierz Byczkowski. - 
Warto zauważyć, że wszystkie 
nasze działania prowadzone są 
na bazie własnych pieniędzy. 
Nie bierzemy żadnych kre-
dytów by prowadzić remonty. 
Nie mamy też żadnych zale-
głości wobec naszych kontra-
hentów, co świadczy o  dobrej 
kondycji ekonomicznej naszej 
spółdzielni. 

 ZAROBIlI NA lOKATACH
 Dodatnio poprzedni rok za-
mknęła także Administra-
cja Osiedla nr 3 PSM „Przy-
morze”. Wykonano tu rów-
nież wszystkie zaplanowane 
remonty. 

– Jest to efekt dobrej pracy 
całego zespołu naszej admi-
nistracji. Dość sporą sumę za-
robiliśmy na lokatach banko-
wych, na które odkładaliśmy 

wolne środki finansowe - mówi 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”. 

Mimo, że nie podnoszono 
odpisu na fundusz remonto-
wy, to udało się wykonać wie-
le prac, które nie kosztowały 
mało. W poprzednim roku na 
wszystkie roboty zaplanowano 
wydać 1,9 mln zł. Udało się 
nieco zaoszczędzić na przetar-
gach, mimo, że rozstrzygano 
je nieco mniej korzystniej niż 
w roku 2011. 

– Na grupach członkow-
skich proszono nas o  wyko-
nanie zadaszenia balkonów na 
10. piętrach falowca, co w ca-
łości udało się wykonać w po-
przednim roku. Wymieniliśmy 

przeszklenie na klatce schodo-
wej przy ulicy Jagiellońskiej 
10M. Dzięki temu odnotowu-
jemy mniejsze ubytki ciepła, 
a  okna są bardziej szczelne 
– dodaje Emir Mirosław Mu-
chla, zastępca kierownika ds. 
technicznych w  Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymo-
rze”. Warto w tym miejscu za-
znaczyć, że ubytki ciepła w fa-
lowcu przy ul. Jagiellońskiej 
są mniejsze także w  związ-
ku z  wymianą wszystkich 
drzwi wejściowych na galerię 
od strony zsypów.  

– W ubiegłym roku dokoń-
czyliśmy malowanie i  wymia-
nę okien na klatkach schodo-
wych w  „morkach”, a  w  tym 
roku zakończymy malowanie 

ich elewacji oraz wymianę in-
stalacji elektrycznej w  piwni-
cach. Kontynuować będziemy 
wymianę instalacje poziomów 
zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji ciepłej wody. Z  kolei 
wymianę pionów i  wodomie-
rzy rozpoczęliśmy w  falowcu 
przy Jagiellońskiej 10M. Nowe 
liczniki poboru wody pojawią 
się w tym roku we wszystkich 
mieszkaniach falowca – wy-
mienia zakres prac Emir Mi-
rosław Muchla. 

W  marcowym numerze po-
informuje natomiast o pracach 
remontowych, które w  po-
przednim roku udało się zre-
alizować na terenie osiedle nr 1. 

(lubek) 

 Dobrej zabawy nie brakuje na imprezach organizowanych w klubie 
„Maciuś I”



Dwa nowe inkubatory trafi-
ły do Pomorskiego Centrum 
Traumatologii w  Gdańsku. 
Aparatura znalazła się na od-
dziale kardiologii dla dzieci 
z wadami wrodzonymi. 

Przekazanie sprzętu miało 
bardzo uroczysty charakter, 
a  uczestniczyli w  nim przed-
stawiciele pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego oraz Fun-
dacji „Serce Dziecka”, która 
podarowała inkubatory.

Nowa aparatura przezna-
czona zostanie do leczenia no-
worodków i niemowląt z wro-
dzonymi wadami serca w wa-
runkach oddziału pooperacyj-
nego kardiochirurgii dziecię-
cej. Warto dodać, że prezent 
dodatkowo uświetnił jubileusz 
wykonania tysięcznej operacji 
kardiochirurgicznej u  dziec-
ka w  Pomorskim Centrum 

Traumatologii w Gdańsku.
– Oddział kardiochirur-

gii dziecięcej jest jedyną tego 
typu placówką w  Polsce pół-
nocnej. Powstał w  roku 2008 
dzięki decyzji dyrekcji szpi-
tala i inwestycji Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Posiada akre-
dytację Ministerstwa Zdro-
wia na wykonywanie pełne-
go zakresu operacji kardio-
chirurgicznych i  procedur 
kardiologii interwencyjnej 
u  dzieci, w  tym niemowląt, 
noworodków i  wcześniaków 
– informuje Ludmiła Jezier-
ska z  pomorskiego urzędu 
marszałkowskiego. – Od po-
czątku oddział specjalizuje się 
w  leczeniu dzieci z  pełnym 
spektrum problemów kardio-
logicznych, z  powodzeniem 
wykonując obecnie najbar-

dziej złożone zabiegi korekcji 
wad wrodzonych z  zastoso-
waniem płuco-serca, a  także 
procedury interwencyjne i hy-
brydowe u  najbardziej cho-
rych dzieci.

W  związku z  tym, że jest 
to jedyna tego typu placówka 
w  północnej części naszego 
kraju, na rzecz dziecięcego od-
działu zaczęły współpracować 
różne organizacje, by ośrodek 
stawał się coraz bardziej no-
woczesny. Gdańską placówkę 
wspierało wielu sponsorów, 
by wymienić chociażby Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Po-
mocy. Od początku oddział 
wspierany jest również przez 
warszawską Fundację „Serce 
Dziecka”. 

(lubek)
Fot. Sławomir lewandowski

Dość powiedzieć, że w  każ-
dy pierwszy i  trzeci czwartek 
miesiąca, w  bibliotece oliw-
skiej przy ulicy Rybińskiego, 
odbywają się dyżury poetyckie.

– Każdy kto pisze, bez 
względu na stopień zaawanso-
wania czy wiek, może przyjść 
ze swoimi wierszami, by otrzy-
mać opinię na ich temat. Przy 
okazji udzielamy porad gdań-
skim poetom. Od wielu mie-
sięcy jest to stały element na-
szej działalności. Aby w opty-
malny sposób udzielić porady 
i ocenić wiersze, chcielibyśmy 
mieć jak najwięcej czasu, ale 
nigdy nie brakowało chętnych, 
by odwiedzić nas podczas dy-
żurów. Tylko w przeciągu jed-
nego roku naszej działalności 
zorganizowaliśmy ponad 40 
wieczorów, które odbywały 
się w  bibliotekach w  Oliwie, 
na Przymorzu czy Stogach – 
mówi Gabriela Szubstarska ze 

Związku Literatów Polskich.
Wiersze pisać można w róż-

nym wieku. Najmłodszą 
uczestniczką dyżurów poetyc-
kich jest uczennica pierwszej 
klasy gimnazjum, ale nie bra-
kuje też osób dojrzałych.

– Widać jednak, że niektó-
rzy mimo młodego wieku, 
wiedzą co chcą powiedzieć. 
Niektóre wiersze są bardzo 
dobrze napisane, a  przy tym 
posiadają puentę, której nie 
powstydziłby się niejeden doj-
rzały człowiek – dodaje Piotr 
Szczepański ze Związku Lite-
ratów Polskich.

Związek organizuje także 
wieczory poetyckie wybitnych 
postaci literatury. Przed ich 
wystąpieniem swoje wiersze 
prezentują zaś młodzi, dobrze 
zapowiadający się autorzy.

– Naszą działalność wspiera 
kilka organizacji, by wymie-
nić chociażby Wydawnictwo 

Bernardinum w Pelplinie, czy 
Gdańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuki – dodaje Piotra 
Szczepański.

Już w marcu planowana jest 
duża trasa poetycka „Otwórz 
dłoń” Międzynarodowej Gru-
py Twórczej Quad Art, która 
rozpocznie się w  Domu Lite-
ratury w  Warszawie. Potem 
artyści pojawią się w  Płocku, 
Włocławku, Gdańsku i Gnie-
wie. Podczas trasy prezento-
wany będzie nie tylko dorobek 
artystyczny poetów, ale pro-
wadzone będą też warsztaty 

literackie czy językowe. 
– Tournee będzie dwuję-

zyczne. Poezję będziemy pre-
zentować w  języku polskim 
i  niemieckim. Wydana bę-
dzie także książka z  teksta-
mi prezentowanymi podczas 
naszej trasy – zdradza Piotr 
Szczepański.

„Panorama” promować bę-
dzie oczywiście wszelkie dzia-
łania gdańskich literatów.

(lubek)
fot. Archiwum

GDAŃSK. SPRZĘT DlA CHORYCH DZIECI 

dwa inkubatory w prezencie

GDAŃSK. PROMUJĄ lITERATURĘ 

międzynarodowe 
tournee poetów
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 Gabriela Szubstarska ze Związku Literatów Polskich cieszy się, 
że w naszym mieście jest tak duże zainteresowanie poezją 

 Dwa nowe inkubatory 
otrzymał oddział kardiologii 

dla dzieci z wadami wrodzonymi 
w Pomorskim Centrum 

Traumatologii

Wiele ciekawych imprez dla osób 
zainteresowanych poezją odbywa się 
w naszym mieście. Ich organizatorem 
jest zazwyczaj Związek Literatów 
Polskich, który literaturę i poezję 
chce promować nie tylko w swoim 
środowisku. 

GDAŃSK. PRZYGOTOWANIA DO ZJAZDU

spotkanie Hanzy

PRZYMORZE. DOŁĄCZ I TY

dzień dawcy dla Jagódki

GDAŃSK. W MAJU GASTROEXPO

Widowiskowa olimpiada 

W  ubiegłym tygodniu od-
było się w  Gdańsku kolejne 
spotkanie 13 polskich miast 
hanzeatyckich. 

Uczestnicy spotkania oma-
wiali sprawy wyborów do 
władz Związku Hanzy oraz 
współpracę polskich miast 
w  nawiązaniu do podpisanej 
w 2004 roku w Gdańsku De-
klaracji o  Współpracy. Waż-
nym tematem był również 
udział polskich miast w  33. 
Międzynarodowym Zjeździe 

Hanzy w Herfordzie, który za-
planowano na 12 – 16 czerwca 
oraz prezentacji miast hanze-
atyckich podczas Dnia Otwar-
tego 4 maja w Parlamencie Eu-
ropejskim w Brukseli. 

Omówiono także strate-
gię polskich miast w stosunku 
do organizacji, w  kontekście 
zmian zachodzących na na-
szym kontynencie. 

(GR)

Fundacja DKMS Polska wspól-
nie z rodziną oraz Polskim Sto-
warzyszeniem na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w  Gdańsku, organizuje 
3 marca „Dzień Dawcy Szpi-
ku dla Jagódki i Innych”. Tego 
dnia będzie można zarejestro-
wać się jako potencjalny dawca 
szpiku. 

Dotychczas w DKMS Polska 
zarejestrowało się ponad 292 
tysiące potencjalnych dawców 
szpiku. 

– Niestety, to wciąż mało. 
Dla wielu chorych jedyną 
szansą na życie jest przesz-
czepienie szpiku lub komó-
rek macierzystych od dawcy 
niespokrewnionego. Każdy 
nowy zarejestrowany poten-
cjalny dawca to kolejna szansa 
na nowe życie dla pacjentów 
z  białaczką i  innymi nowo-
tworami krwi. Rejestracja zaj-
muje tylko chwilę i  polega na 
przeprowadzeniu wstępnego 
wywiadu medycznego, wypeł-
nieniu formularza z  danymi 
osobowymi oraz pobraniu 4 
ml krwi – informuje Krzysztof 
Skrzypski z  gdańskiego koła 
Polskiego Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym.

Rejestracja potencjalnych 
dawców odbywać się będzie 
w godz. 9.00 – 15.00 w siedzi-
bie gdańskiego koła Polskie-
go Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z  Upośledzeniem Umy-
słowym (budynek po X LO) 
przy ul. Jagiellońskiej 11 na 
Przymorzu. 

Dodajmy, że dawcą może 
zostać osoba pomiędzy 18 
a  55 rokiem życia, ogólnie 
zdrowa, ważąca minimum 50 
kg i  o  wskaźniku masy ciała 
(BMI), który nie przekracza 
40, przebywająca na stałe na 
terytorium Polski. Wszyscy, 
którzy chcą się zarejestrować, 
powinni mieć ze sobą doku-
ment tożsamości z nr PESEL. 
Rejestracja jako potencjalnego 
dawcy jest poważną decyzją. 
W  przypadku gdy okaże się, 
że któraś z  zarejestrowanych 
osób jest czyimś genetycznym 
bliźniakiem, daje tej osobie 
nadzieję na nowe życie. Jeżeli 
wtedy zrezygnuje, to odbiera 
komuś tę nadzieję.

(Kl)

Nie lada atrakcje czekają nas 
na wiosnę. Pod koniec maja 
Międzynarodowe Targi Gdań-
skie wspólnie z  Pomorską 
Akademią Kulinarną organi-
zują 17. Targi Wyposażenia 
i  Zaopatrzenia Gastronomii, 
Hoteli i  Sklepów GASTRO-
EXPO, które odbywać się będą 
w dniach 22 – 24 maja. 

– Po wielu latach targi wró-
ciły do starej formuły, a  więc 
wszyscy wytwórcy związani 
z  piekarnictwem i  cukiernic-
twem, mleczarstwem, prze-
twórstwem rybnym spotkają 
się na jednej imprezie. Ktoś 
jednak wpadł na pomysł, by 
każda z  branż miała swoje 
małe targi. Teraz powróci-
liśmy do dużej imprezy dla 
wszystkich. Wystawiać się 
będą oczywiście firmy z  ca-
łego kraju – mówi Krzysztof 
Wierzba z Pomorskiej Akade-
mii Kulinarnej w Gdańsku.

Niezwykle atrakcyjnie za-
powiada się pierwszy dzień 
targów, bowiem planowane 
jest kulinarne show, czyli tzw. 
live cooking.

– Drugi dzień przeznaczony 
jest na konkurs dla młodych ta-
lentów kulinarnych, natomiast 
trzeciego dnia targów zapla-
nowaliśmy międzynarodową 
olimpiadę carvingową dekoracji 
z warzyw i owoców. Na pewno 
będzie to niezwykle widowi-
skowe przedsięwzięcie – przy-
znaje Krzysztof Wierzba, który 
jest zarazem założycielem Pol-
skiej Grupy Carvingowej.

To właśnie Krzysztof 
Wierzba był pionierem pu-
blicznych pokazów carvingo-
wych w Polsce. Zorganizował 
także dwie edycje mistrzostw 
naszego kraju w tej artystycz-
nej konkurencji.

(lubek)
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Prawidłowy stan techniczny 
pojazdu jest podstawą bezpie-
czeństwa nie tylko dla kierow-
cy, ale również dla wszystkich 
uczestników ruchu drogowe-
go. Dlatego też pilnowanie 
terminu kolejnego badania 
należy do podstawowych obo-
wiązków każdego kierowcy. 

– Dla większości posiadaczy 
samochodów przegląd rejestra-
cyjny to tylko zwykła formal-
ność. Tymczasem podczas ba-
dania sprawdzamy najważniej-
sze elementy auta, które decy-
dują o bezpieczeństwie na dro-
dze. Okresowe badania mają 
na celu wykrycie usterek, które 
przy codziennym użytkowa-
niu pojazdu są niewykrywalne 

przez kierowców – mówi Sła-
womir Król, diagnosta z gdań-
skiej stacji Autotest Polska, 
zajmującej się specjalistyczną 
diagnostyką samochodów. – 
Właściciele pojazdów pięcio-
letnich oraz starszych muszą 
corocznie sprawdzać stan swo-
jego pojazdu, stosując się do 
daty umieszczonej w dowodzie 
rejestracyjnym. Istotnym jest, 
aby nie przegapić tego termi-
nu, ponieważ według polskie-
go prawa, samochód bez waż-
nego przeglądu nie powinien 
poruszać się po drogach. 

Podczas badania tech-
nicznego diagnosta najpierw 
sprawdza zgodność nume-
ru VIN nadwozia z  numerem 

w  dowodzie rejestracyjnym. 
Wizualnie ocenia stan silnika, 
nadwozia, podwozia, napęd 
oraz fabrycznie zamontowane 
w  samochodzie systemy bez-
pieczeństwa. Analizowane jest 
wydzielanie spalin lub zady-
mienia. Diagnosta zobowiąza-
ny jest do dokładnego spraw-
dzenia reflektorów oraz stanu 
szyb w  pojeździe. W  przy-
padku przepalonej żarówki 
badanie jest kontynuowane, 
niemniej jednak należy ją nie-
zwłocznie wymienić. Kolej-
nym etapem jest sprawdzenie 
pracy hamulców, hamulca po-
mocniczego oraz luzów w  za-
wieszeniu i  układzie kierow-
niczym. Kontrolowany jest też 

stan opon. Oczywistym jest, 
że opony umieszczone na jed-
nej osi muszą mieć identycz-
ny bieżnik, aby pojazd dobrze 
trzymał się nawierzchni i  nie 
wpadł w poślizg. 

Na podnośniku samochód 
sprawdzany jest organolep-
tycznie, wówczas szuka się 
przyczyn ewentualnych wycie-
ków czy nieszczelności ukła-
du wydechowego. Powinnością 
diagnosty jest też sprawdzenie 
czy kierowca posiada gaśnicę 
i trójkąt ostrzegawczy. Badanie 

kończy się sprawdzeniem usta-
wienia świateł. W  przypadku, 
gdy samochód nie przejdzie 
kontroli z wynikiem pozytyw-
nym, przekazuje się kierowcy 
kartę z listą usterek wykrytych 
podczas badania. W  ciągu 14 
dni właściciel niesprawnego 
pojazdu powinien naprawić 
wszystkie usterki i  zgłosić się 
ponownie na ich kontrolę.

– Dość często przyjeżdża-
ją do nas kierowcy, kilka dni, 
a  nawet tygodni po upływie 
terminu ważności badania 

i tłumaczą, ze zapomnieli. Dla 
nich mamy specjalny program 
przypominania o  przeglądzie 
sms-em i e-mailem – tłumaczy 
Michał Kuśmierz z  Autotest 
Polska w Gdańsku.

Przegląd rejestracyjny nale-
ży wykonać jedynie w  certy-
fikowanych stacjach diagno-
stycznych. Koszt badania dla 
samochodu osobowego wynosi 
98 zł. Jest to kwota uregulowa-
na prawnie. 

(AT)

Zawierający co najmniej 12 in-
nowacji technicznych lub no-
wości w  skali marki, nowy IS 
otrzymał całkowicie zmienio-
ne wnętrze, które łączy ocze-
kiwane w  każdym Lexusie 
wyrafinowanie i wysoką jakość 
z  bardziej sportową, zorien-
towaną na kierowcę stylizacją 
i  rozmieszczeniem przyrzą-
dów. Ponadto, nowy model 
oferuje większy i  ustawniejszy 
bagażnik oraz wyraźnie zwięk-
szoną ilość miejsca dla pasa-
żerów siedzących z tyłu – pod 
tym względem jest najprze-
stronniejszy w swojej klasie.

– W ślad za nową generacją 
modeli GS, RX i LS, dominu-
jącym akcentem przodu no-
wego IS jest wyrazista osłona 
chłodnicy o  charakterystycz-
nym dla obecnej linii wzorni-
czej Lexusa wciętym zarysie, 
dodająca temu dynamicznemu 
sedanowi agresywnej elegan-

cji, kreująca silniejszą prezen-
cję na drodze i  podkreślająca 
przynależność do marki – po-
daje Łukasz Lesiński, specjali-
sta ds. marketingu i PR Lexus 
Gdynia. – Profil boczny wy-
różnia odsunięta do tyłu kabi-
na, a wznosząca się linia styli-
zacyjna, biegnąca od dolnych 
fragmentów nadwozia w  kie-
runku kloszy tylnych świateł, 
dodaje elegancji i dynamizmu.

Samochód wyróżnia się 
również nowym kształtem 
mocno zarysowanych reflek-
torów z  wkomponowanym 
w  ich linię znaczkiem marki 
oraz osadzonymi pod nimi, 
odrębnymi światłami do jazdy 
dziennej, uformowanymi na 
kształt litery L.

– Nadrzędnym celem prac 
rozwojowych nad nowym 
modelem IS było uzyskanie 
wiodącego w  jego segmencie 
poziomu przyjemności prowa-

dzenia i pod tym kątem został 
pieczołowicie dopracowany 
każdy aspekt nowego sedana 
marki Lexus. Zastosowanie 
nowej techniki spawania lase-
rowego spoiną śrubową, wraz 
z  wprowadzeniem dodatko-
wych zgrzein punktowych, 
przyczyniło się do uzyskania 
większej sztywności nadwozia 
– dodaje Łukasz Lesiński.

Przednie zawieszenie z  po-
dwójnymi wahaczami rozwi-
dlonymi zostało przeprojekto-
wane, co pozwoliło ograniczyć 
o  20 proc. przechyły boczne. 
Z  tyłu zastosowano podobny 
układ wielowahaczowy, jak 
w najnowszej generacji mode-
lu GS.

Zmieniona konstrukcja 
przekładni kierowniczej wraz 
ze zwiększeniem jej sztywno-
ści zaowocowały lżejszą oraz 
bardziej płynną i  precyzyjną 
pracą układu.Zastosowany po 

raz pierwszy w  tym mode-
lu układ wyboru trybu jazdy 
(Drive Mode Select) pozwala 
przełączać pomiędzy tryba-
mi jazdy: ECO, NORMAL, 
SPORT/SPORT S i  SPORT S+ 
(ten ostatni dostępny w  mo-
delu 300h w połączeniu z  za-
wieszeniem AVS o  zmiennej 
charakterystyce), optymalnie 
łącząc ekonomię zużycia pali-
wa, komfort, osiągi i  własno-
ści jezdne według preferencji 
kierowcy.

Nowy IS 250, z  2,5-litro-
wym silnikiem benzynowym 
V6, będzie dostępny w Europie 
z napędem na tylne koła.

– W  przypadku zupełnie 
nowego, tylnonapędowego IS 
300h, w skład zespołu napędo-

wego wchodzi potężny silnik 
elektryczny sprzęgnięty z nowo 
skonstruowanym 2,5-litrowym 
silnikiem benzynowym pra-
cującym w  cyklu Atkinsona 
i wyposażonym w nowy układ 
wtryskowy D-4S, podwójny 
układ zmiennych faz rozrządu 
VVT-i  oraz wysoce efektyw-
ny układ recyrkulacji spalin 
(EGR). Ta wersja będzie legity-
mować się najniższym w swojej 
klasie poziomem emisji CO2 – 
poniżej 100 g/km oraz średnim 
zużyciem paliwa nieprzekra-
czającym 4,3 l/100 km – pod-
kreśla Łukasz Lesiński.

Nowo wprowadzone roz-
wiązanie pokrywy komory 
silnikowej, która unosi się, 
by zamortyzować uderzenie, 

pozwoliło uzyskać najniższy 
możliwy profil przodu samo-
chodu przy zachowaniu opty-
malnej ochrony pieszego w ra-
zie tego typu kolizji.

Ponadto, w  nowym IS za-
stosowano szereg nowych, wy-
soce zaawansowanych funkcji 
wspomagających bezpieczeń-
stwo czynne, między innymi 
automatyczne włączanie i wy-
łączanie świateł drogowych 
(AHB), ostrzeganie o  niekon-
trolowanym zjechaniu z  pasa 
ruchu (LDA), monitorowanie 
martwych pól widoczności 
(BSM) i  ostrzeganie o  ruchu 
poprzecznym z tyłu samocho-
du (RCTA).

(AT)

POMORZE. PO PREMIERZE W DETROIT 

u nas nowy lexus już w czerwcu

GDAŃSK. RADZĄ NASI FACHOWCY 

sprawdź diagnostykę podczas badania rejestracyjnego
Z danych statystycznych Komendy Głównej Policji wy-
nika, że w 2011 zatrzymano ponad 70 tys. kierowców 
z nieważnym badaniem technicznym pojazdu. Liczba 
ta systematycznie wzrasta. Kierowcy są nieświadomi, 
że duży procent wypadków spowodowany jest niewykry-
tymi przez nich usterkami. 

Wszystko wskazuje na to, że w czerwcu na naszych 
ulicach pojawi się nowy model Lexusa IS. Światowa 
premiera odbyła się w połowie stycznia w Detroit. 
Wiadomo już jednak, że nowe cacko kosztować będzie 
od 140 do 230 tys. zł. 



senior w klubie fitness

Na niektóre sprawy zdrowotne 
nie mamy wpływu, ale jest też 
cała masa różnych schorzeń, 
z którymi można walczyć, któ-
rym można zapobiegać. Ra-
czej nikt z nas nie chce tracić 
z  wiekiem sprawności i  zdro-
wia, stawać się coraz słabszym, 
walczyć z chorobami. Co mo-
żemy zrobić, aby temu zapo-
biec? Jakie działania mogą 
nam pomóc w zachowaniu tej 
umykającej z  wiekiem spraw-
ności? Co robić, aby „zatrzy-
mać czas” albo przynajmniej 
zwolnić jego bieg, złagodzić 
skutki? Na szczęście w  pol-
skim społeczeństwie rośnie 
świadomość potrzeby ruchu. 
Nie dzieje się to jeszcze na taką 
skalę jak w Skandynawii, bądź 
krajach zachodnich, ale idzie-
my w dobrym kierunku. 

Dla wielu klubów fitness 
senior to pożądany klient, 
dlatego w  swojej ofercie pro-
ponują specjalistyczne zajęcia 
dla osób starszych, nazywa-
ne gimnastyką dla seniorów, 
senior fit czy aktywne 50+. 
Zajęcia takie prowadzone są 
najczęściej dwa razy w  tygo-
dniu przez instruktora fitness. 
Prowadzenie takiej grupy wy-
maga od instruktora wiedzy 
z  zakresu rehabilitacji i  świa-
domości ograniczeń, z  jakimi 
borykają się osoby w tym wie-
ku. Różne schorzenia aparatu 
ruchowego, takie jak zwyrod-
nienia stawów, reumatyzm czy 
też problemy z krążeniem lub 
inne przypadłości grupy 50+, 
wymagają innego traktowa-
nia niż „młodsi” klienci. Za-

mknięty przedział wiekowy 
pozwala zebrać ćwiczących 
z  podobnymi możliwościami 
ruchowymi. Na zajęciach ko-
rzysta się z  różnego rodzaju 
przyborów, takich jak piłki, 
taśmy, maty, hantle czy też 
stepy. Tempo na zajęciach do-
stosowane jest do wydolności 
uczestników, a  ćwiczenia do-
brane tak, aby każdy mógł je 
wykonać. Grupy fitness senio-
rów są bardzo zdyscyplinowa-
ne, a  wspólne ćwiczenie mo-
tywuje. Pozwala to zachować 
systematyczność ćwiczeń, a co 
za tym idzie przynosi lepsze 
efekty. Nie chodzi tu bynaj-
mniej o  budowanie formy na 
lato czy szykowanie do kar-
nawałowych tańców. Celem 
takich zajęć jest utrzymanie 
ogólnej sprawności ruchowej 
osób starszych i w konsekwen-
cji – poprawa stanu ich zdro-
wia. Jest to wzmacnianie mię-
śni postruralnych oraz mięśni 
okołostawowych, zwiększanie 
zakresu ruchu w  stawach czy 
praca nad równowagą. Jest 
to również poprawa krążenia 
i  wzrost wydolności. Każdy 
z  wymienionych celów ma za 
zadanie ułatwić seniorowi ży-
cie, ma pomóc zachować jak 
najdłużej sprawność.

A  co, jeśli zajęcia grupowe 
nie są tym, czego nasz senior 
szuka? Może woli ćwiczyć 
w  pojedynkę? Rozwiązaniem 
może być siłownia. Warun-
kiem jest opieka doświadczo-
nego trenera. Ćwiczenia z cię-
żarkami spełnią te same zada-
nia, co zajęcia na sali w grupie 

przy muzyce, tylko droga do 
celu jest trochę inna. Skupie-
nie się przez trenera na potrze-
bach tej właśnie osoby, z tymi 
dokładnie ograniczeniami 
czy schorzeniami, zapewnia 
wybranie optymalnego zesta-
wu ćwiczeń dla danej osoby. 
Ćwicząc indywidualnie, nie 
mamy tego rodzaju motywacji, 
jaką dają ćwiczenia w większej 
grupie, ale za to trening może-
my wykonywać w  dowolnym 
czasie i możemy skupić się na 
rozwiązywaniu konkretnego 
problemu. A jeśli spotkamy na 
naszej drodze profesjonalnego 
trenera, który potrafi nas zmo-
tywować do działania, to pro-
blem słabej motywacji w ogóle 
się nie pojawi.

Oferta klubów fitness to nie 
tylko zajęcia ruchowe czy si-
łownia. Bardzo ważna jest też 
odnowa biologiczna. Po ćwi-
czeniach, jeśli nie ma prze-
ciwwskazań zdrowotnych, 
warto skorzystać z  sauny. Po-
zwala ona usunąć z  ciała tok-
syny, oczyszcza skórę, wspo-
maga dokrwienie narządów. 
W wielu klubach pracują rów-
nież masażyści. Pozytywnych 
aspektów masażu jest wiele. 
Prawidłowo wykonany ma-
saż pobudza układ krążenia, 
pomaga w  usuwaniu kwasu 
mlekowego, ułatwia wyzwa-
lanie się produktów przemiany 
materii, współdziała w  zwal-
czaniu stanów zapalnych. Po 
odpowiednim masażu mięśnie 
szybciej regenerują się po wy-
siłku. Może również wpływać 
pobudzająco na czynność wy-

dzielniczą różnych gruczołów, 
a  także na przyrost, elastycz-
ność i  siłę tkanki mięśniowej. 
Jeśli do tego dodamy działa-
nie relaksacyjne, to cóż więcej 
potrzeba?

Zdecydowanie lepiej jest 
zapobiegać niż leczyć. Dlate-
go tak ważna jest profilakty-
ka. Ćwiczenia ruchowe w do-
wolnej formie, nie pozwalają 
mięśniom zapomnieć co to siła 
i  do czego służą. Stymulują 
układ odpornościowy poprzez 
hartowanie. Wzmacniają i do-
tleniają serce i mózg. Pozwala-
ją zachować ruchomość w sta-

wach, dzięki czemu zrobienie 
choćby skłonu, aby zawiązać 
buty, przestaje być tak wielkim 
wyzwaniem. Dobiegnięcie do 
autobusu czy wejście na trzecie 
piętro nie powoduje już ogłu-
szającego bicia serca, które le-
dwo dawało radę pompować 
krew. Podczas ćwiczeń wy-
dziela się tak zwany hormon 
szczęścia, czyli endorfina. 
Dzięki niemu po ćwiczeniach, 
pomimo zmęczenia, czujemy 
się lepiej i  jesteśmy zadowo-
leni i  zrelaksowani. Mówiąc 
o  zajęciach w  grupie czy też 
o  ćwiczeniach na siłowni, nie 

można pominąć jeszcze jed-
nego aspektu – psychologicz-
nego. Dla seniorów, którzy 
bardzo często mieszkają sami, 
wizyta w klubie fitness to moż-
liwość spotkania innych ludzi, 
często rówieśników, to szansa, 
aby wyjść z domu i zrobić coś 
dla siebie. Dlatego warto już 
dzisiaj zastanowić się, czy do 
klubu na pewno mam aż tak 
daleko?

Sylwia Żarczyńska, 
instruktor fitness z 10-letnim 

doświadczeniem, manager 
w klubie Fitness Spójnia
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Kim jest współczesny senior? Schorowanym staruszkiem? 
Babcią poruszającą się o lasce? Czy może kimś, kto jest 
świadom swoich ograniczeń wiekowych, a mimo to pró-
buje zachować sprawność? Z pewnością są tacy i tacy. 

ZACZNIJ REALIZOWAĆ SWOJE PASJE !

DOŁĄCZ DO NAS !

www.ksolivia.eu

grupa naborowa
rocznik 2005/2006
trener Jacek Zygało
tel.: 502 507 980
trener Tomasz Byszko
tel.: 516 211 618 

grupa treningowa
rocznik 1999/2000
trener Dariusz Matejek
tel.: 502 151 125
trener Michał Mikolcz
tel.: 517 678 195

REKlAMA



REAlIZUJ ŻYCIOWĄ PASJĘ Z KS OlIVIA  

sukcesy młodych piłkarzy 

WARSZAWA. RUSZYŁA lIGA  

remis na konwiktorskiej  

GDAŃSK. GRA NA ANIElSKIM BOISKU  

odeszła legenda lechii 
SOPOT. POSŁUŻYŁY PRZENOSINY  

złoty trójskoczek 

Po kilku miesiącach przerwy 
wystartowała wreszcie T-Mo-
bile Ekstraklasa. Wszyscy fani 
futbolu krajowego podwórka 
z  niecierpliwością wyczeki-
wali pierwszych spotkań. Nie 
inaczej było w Gdańsku, gdzie 
kibice biało-zielonych chcieli 
przekonać się jak ekipa Bogu-
sława Kaczmarka poradzi so-
bie bez swojej gwiazdy – Ra-
zacka Traore, który zimą prze-
szedł do ligi tureckiej.

Na inaugurację gdańszcza-
nie zagrali z  osłabioną Polo-

nią Warszawa. „Czarne Ko-
szule” przechodzą ostatnio 
trudne chwile. Pięciu piłkarzy 
z  pierwszego składu opuściło 
zespół, dlatego wydawało się, 
że o punkty będzie nieco pro-
ściej. Nic jednak bardziej myl-
nego. Obie drużyny na niezbyt 
dobrze przygotowanej murawie 
nie stworzyły zbyt ciekawego 
widowiska. Można powiedzieć, 
że emocje rozpoczęły się dopie-
ro pod koniec meczu. Najpierw 
prowadzenie biało-zielonym 
dał Piotr Wiśniewski. Nieste-

ty, radość naszych piłkarzy nie 
trwała zbyt długo, bowiem pięć 
minut później – w 88. minucie 
– padło wyrównanie. 

Patrząc na wynik z  jesieni 
(przegrana 1:3), remis na Kon-
wiktorskiej jest sukcesem, ale 
apetyty piłkarzy, działaczy i ki-
biców były większe. W następ-
nej kolejce Lechia podejmować 
będzie 4 marca na stadionie 
PGE Arena Pogoń Szczecin. 
Początek meczu o godz. 18.30.

(GR) 

KS Olivia miniony rok również 
może zaliczyć do udanych. 
Odbyła się trzecia edycja Mię-
dzynarodowego Turnieju Piłki 
Nożnej „Euronadzieje 2012”, 
w której udział wzięli europej-
scy potentaci – Borussia Dort-
mund i Dynamo Kijów. Wśród 
stawki 16 europejskich drużyn 
z rocznika 2001, bezkonkuren-
cyjny okazał się młodzieżowy 
zespół mistrza Niemiec. 

– W  Pomorskiej Lidze Ju-
niorów Młodszych znakomi-
cie zaprezentowała się drużyna 
Jacka Zygało. W swoim abso-
lutnym debiucie biało-czarni 
zajęli wysokie piąte miejsce, 
ustępując tylko nieznacznie 
w  liczbie zdobytych punktów 
zespołom Lechii oraz Arki, 
które wystawiły po dwie ekipy 

– informuje Olaf Dramowicz, 
prezes oliwskiego klubu. – 
Dobrą rundę jesienną zanoto-
wali piłkarze z rocznika 1999. 
Zajmują w swojej lidze drugie 
miejsce i  są na dobrej drodze 
do awansu. Wiosenne spotka-
nie derbowe z Gedanią zdecy-
duje, kto w przyszłym sezonie 
będzie rywalizował z  najlep-
szymi zespołami na Pomorzu.

Warto również odnoto-
wać wyniki osiągnięte przez 
drużynę Dariusza Matejek 
w  turniejach halowych. Po 
kilku spektakularnych trium-
fach w regionie, Olivia jest już 
rozpoznawalną marką piłki 
w wydaniu halowym.

– Drużyna trenera Dariu-
sza Matejek okazała się bez-
konkurencyjna w  Trąbkach 

Wielkich. W  Luzinie musiała 
uznać wyższość tylko kadry 
województwa pomorskiego, 
a  w  Pruszczu Gdańskim oli-
wianie zajęli najmniej lubiane 
przez sportowców 4. miejsce 
– dodaje prezes Dramowicz. 
– W Pruszczu Gdańskim nasz 
zespół zaliczył najlepiej obsa-
dzony pod względem sporto-
wym regionalny turniej halowy 
pod nazwą „Czarni Cup 2013”. 
W  fazie grupowej biało-czar-
ni musieli mocno się postarać, 
żeby wejść do strefy pucharo-
wej. Byliśmy faworytem grupy, 
a to oznaczało, że każdy zespół 
był wyjątkowo zmotywowany 
do meczu z drużyną z Oliwy.

Ostatecznie gdańszczanie 
weszli do półfinału, co w  tak 
mocno obsadzonym turnie-

ju było już sporym sukcesem. 
Na drodze do ścisłego finału 
stanęła niespodziewanie ekipa 
Żuław Nowy Dwór Gdański. 
Oliwianie nie mieli już tyle 
szczęścia, co w  ćwierćfinale 
i  pomimo znaczącej przewagi 
w polu, przegrali 0:1.

W  meczu o  najniższy sto-
pień podium, zespół z  Oliwy 
po rzutach karnych musiał 
uznać wyższość Bałtyku Gdy-
nia. W regulaminowym czasie 
padł bramkowy remis (1:1). 
Triumfatorem turnieju została 

Lechia Gdańsk, która nie dała 
żadnych szans zespołowi z No-
wego Dworu Gdańskiego. 

Od niedawna oliwski klub 
rozpoczął treningi najmłod-
szych roczników. Zajęcia 
z  grupą dziewczynek i  chłop-
ców urodzonych w 2004 roku 
i młodszych prowadzi Tomasz 
Byszko. Treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu, w środy 
i soboty w hali sportowej przy 
ul. Cystersów 13. Od przyszłe-
go roku szkolnego pod patro-
natem KS Olivia funkcjono-

wać będzie klasa o profilu pił-
ki nożnej dla rocznika 2006. 
Więcej informacji o klubie do-
stępnych jest na stronie www.
ksolivia.eu. 

(AT)
Fot. Archiwum

Po długiej chorobie odszedł 
od nas Roman Rogocz – le-
genda i  jedna z  najjaśniej-
szych gwiazd Lechii Gdańsk. 
W  najwyższej klasie roz-
grywkowej zagrał w  barwach 
gdańskiej drużyny 104 mecze, 
strzelając 29 bramek. Wystąpił 
łącznie w 156 oficjalnych me-
czach Lechii, w  których zdo-
był 90 goli. Po zakończeniu 
zawodniczej kariery zajął się 
szkoleniem młodzieży. 

W  2005 roku kibice biało-
-zielonych wybrali go piłka-
rzem 60-lecia Lechii. Mimo 

podeszłego wieku i  choroby, 
kibicował swojej drużynie. Za-
wsze uśmiechnięty, opowiadał 
niestrudzenie o  wydarzeniach 
sprzed kilkudziesięciu lat, któ-
rych był oczywiście aktywnym 
uczestnikiem.

Teraz będzie opowiadał 
i grał w piłkę nożną na aniel-
skim boisku, gdzie spotkał 
już zapewne wielu piłkarzy 
biało-zielonych...

(GR)
Fot. Krzysztof lubański

sie skoku o  tyczce, jako jedy-
ny reprezentował w Spale nasz 
klub. Anna Rogowska nie wy-
startowała w  Halowych Mi-
strzostwach Polski ze względu 
na... zbyt słabe rywalki – do-
daje Paweł Rogalski. 

Nasza zawodniczka po-
stanowiła oszczędzać siły na 
najważniejszy występ pod da-

chem, czyli Mistrzostwa Eu-
ropy, które w dniach 1 – 3 mar-
ca odbędą się w  Goeteborgu. 
Miejmy nadzieję, że w  Skan-
dynawii zawodniczki nie okażą 
się zbyt silne i sopocianka wró-
ci do Trójmiasta z medalem.

(Kl)
Fot. Materiały prasowe

Kolejny złoty medal do swoje-
go bogatego dorobku dorzucił 
Sopocki Klub Lekkoatletycz-
ny. Michał Lewandowski, któ-
ry całkiem niedawno przeniósł 
się z  Bydgoszczy do Sopotu, 
zdobył złoty medal Halowych 
Mistrzostw Polski w trójskoku. 
Zawody odbywały się w Spale.

– Dla 25-letniego trójskocz-
ka, podopiecznego Michała 
Modelskiego, który czego się 
nie dotknie zamienia w złoto, 
start w  Spale był oficjalnym 
debiutem w  barwach Sopoc-
kiego Klubu Lekkoatletycz-
nego – mówi Paweł Rogal-
ski z  SKLA. – Lewandowski 
upiekł dwie pieczenie na jed-
nym ogniu. Oprócz tytułu mi-
strzowskiego, poprawił także 
swoje najlepsze osiągnięcie 
o  14 centymetrów. Zwyciężył 
wynikiem 16,16 m. Wyższość 
naszego trójskoczka musie-
li uznać Jakub Daroszewski 
z BKS Bydgoszcz oraz Marcin 
Dudek KS Podlasie Białystok.

Dla zawodnika już sopockie-
go klubu to pierwsze mistrzo-
stwo Polski. Wcześniej zdoby-
wał srebrne i  brązowe medale 
podczas krajowego czempiona-
tu na otwartym stadionie i sre-
bro w hali w 2010 roku.

– Sukces Michała jest tym 
bardziej godny odnotowania, 
że wobec rezygnacji Anny Ro-
gowskiej ze startu w  konkur-
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 Roman Rogocz był zawsze 
wierny biało-zielonym barwom 

 Pamiątkowa fotografia drużyny Klubu Sportowego Olivia z wójtem Błażejem Konkolem po wygraniu 
turnieju w Trąbkach Wielkich

 Michał Lewandowski na najwyższym stopniu podium 
podczas Mistrzostw Polski w Spale

Ubiegły rok obfitował w niezapomniane wrażenia spor-
towe. Euro 2012 sprawiło, że Gdańsk był na czołówkach 
światowych dzienników. Globalnie trzecia impreza pod 
względem atrakcyjności była świętem futbolu i okazją 
do promocji naszego regionu.

TRENER DARIUSZ MATEJEK:  
tel. 502 151 125,  
e-mail: dmatejek@op.pl

TRENER TOMASZ BySZKO:  
tel. 516 211 618,  
e-mail: t.byszko@ksolivia.eu



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

Zapraszamy na program:

więcej na www.radioplus.pl


