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W domach zapach choinki i pieczonych ciast, za oknami pejzaż 
biały od śniegu, w uszach dźwięk najpiękniejszych kolęd, dookoła 
migające światełka. Wiadomo... idą święta.

Nie wiem czy młodzież wie, ale starsze nieco poko-
lenie dokładnie pamięta, że np. w Rosji (a kiedyś w 
dawnym Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich) nie było św. Mikołaja, bo jakiś taki niepopraw-
ny politycznie był.

miliony z Unii na promocję
Marszałek Mieczysław Struk i członek Za-
rządu Województwa Pomorskiego Ryszard 
Świlski przewodniczyli konferencji podsu-
mowującej projekt pn. „Zintegrowany System 
Informacji Turystycznej”.  

Ja, czyli... kapitan
Konia z rzędem temu, kto wie, że jeden z naj-
piękniejszych i największych żaglowców na 
świecie – „Royal Clipper” – ma polskie ko-
rzenie. Na rejs z jego kapitanem Markiem 
Marcem zaprasza Krzysztof Lubański. 

to nie tylko sypialnia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” dała 
się już poznać jako dobry inwestor. Od sa-
mego początku swojego istnienia, a więc od 
ponad 20 lat, nieprzerwanie realizuje nowe 
inwestycje mieszkaniowe. 

nowy klub
Cieszą inicjatywy, dzięki którym powstają 
nowe drużyny w naszym mieście. Od nie-
dawna działa w Nowym Porcie klub Neptuns. 
Niebawem, poza piłką nożną, mają jednak 
ruszyć kolejne sekcje.
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Nasze kaleNdarium 

• 18 grudnia (wtorek), „Dziadek do Orzechów”, godz. 19.00, Hala 
Widowiskowo-Sportowa w Gdyni, ul. Kazimierza Górskiego 8 

• 18 grudnia (wtorek), „trudne pytania”, godz. 9.00 i 11.30, Filhar-
monia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 19 grudnia (środa), „Baltic. Pies na krze”, godz. 10.00 i 12.00, 
Teatr Miniatura, Gdańsk, Al. Grunwaldzka 16 

• 19 grudnia (środa), tribute to Grzegorz Ciechowski, godz. 19.00, 
S.F.I.N.K.S. 700, Sopot al. Franciszka Mamuszki 1 

• 19 grudnia (środa), dialog mistrzów: Callot – Goya – tiepolo, 
Zielona Brama, Gdańsk, ul. Długi Targ 24 

• 20 grudnia (czwartek), Harlem Gospel Choir, godz. 19.00, Filhar-
monia Bałtycka, Gdańsk, ul. Ołowianka 1 

• 20 grudnia (czwartek), Jasełka: Przepraszam czy tu biją?,  
godz. 20.00, Spatif, Sopot ul. Bohaterów Monte Casino 52/54 

• 21 grudnia (piątek), jazz, rock, godz. 20.00, Klub Ucho, Gdynia,  
ul. Św. Piotra 2 

• 21 grudnia (piątek), wigilia jazzowa, godz.18.00, Winda GAK, 
Gdańsk ul. Racławicka 17 

• 22 grudnia (sobota), koncert Bożonarodzeniowy, godz. 20.00, 
Kościół Św. Mikołaja, Gdańsk, ul. Świętojańska 72 

• 28 grudnia (piątek), kolędy i pastorałki, Pod Zielonym Sercem, 
godz. 19.00, Scena Teatralna Kontakt, Gdańsk. ul. Rajska 6 

• 31 grudnia (poniedziałek), Noc sylwestrowa, godz. 22.30, Gdynia, 
Skwer Kościuszki 

• 31 grudnia (poniedziałek), Noc sylwestrowa, godz. 22.00 Gdańsk, 
Targ Węglowy

         Od 
wydawcy
W ręce naszych Czytelników 
oddajemy nową, bezpłatną ga-
zetę – „Panoramę Pomorza”. 
Jest to miesięcznik, który uka-
zywał się będzie w kilku mu-
tacjach regionalnych. Zaczy-
namy od Trójmiasta i powiatu 
gdańskiego, ale chcielibyśmy, 
aby „Panoramę” czytali też 
mieszkańcy Kaszub, Żuław 
czy Kociewia. Mamy nadzieję, 
że Ty, drogi Czytelniku, nie 
spędzisz już kolejnego wieczo-
ra przed telewizorem. Dlacze-
go? Ponieważ tylko w naszej 
gazecie znajdziesz informa-
cje z Twojej okolicy. Chcemy 
przyczynić się do definiowania 
lokalnych problemów spo-
łecznych, mając na uwadze to, 

że „serce świata” to miejsce, 
w którym mieszkamy. Chcemy 
również budzić zaufanie, mieć 
stały i ścisły kontakt z Czytel-
nikami. Wsłuchiwać się w ich 
skargi, opinie. Mamy nadzieję, 
że na naszych łamach odbije 
się prawdziwe życie regionu 
i w ten sposób przyczynimy 
się do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego Pomorza.

Wprawdzie brzmi to bardzo 
poważnie i patetycznie, ale 
takie są oczekiwania małych 
społeczności, małych, „lokal-
nych ojczyzn”.

Ale bez przesady. Damy 
również chwilę oddechu, coś 
do poczytania przy kawie czy 
herbacie, w pochmurny wie-

czór czy słoneczny poranek. 
Trochę rozrywki, coś z życia 
celebrytów, dużo sportu, kącik 
dla kolekcjonerów i hobby-
stów, porady kulinarne oraz ..., 
ale to już pozostanie tajemni-
cą, przynajmniej na razie.

Drodzy Czytelnicy! Pa-
miętajcie jednak, że jesteśmy 
z Wami i dla Was. Odpowie-
my na każde pytanie, poruszy-
my każdy temat. I najważniej-
sze: mamy nadzieję, że także 
Wy opowiecie nam niedługo 
o  ucieczce sprzed telewizora 
po lekturze „Panoramy”. 

Marcin Żurek,
Wydawca
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WażNe telefONy
aPteki CałOdOBOWe

gdańsK
• ul. Podwale Grodzkie 1, 
• ul. Kartuska 4/6, 
• Kołobrzeska 32, 
• Wały Jagiellońskie 28/30, 
• ul. Startowa 6

PrUszCz gdańsKi
• Al. Ks. Józefa Waląga 4/6, 
• ul. Obr. Wybrzeża 9, 
• ul. Obrońców  

Poczty Polskiej 20, 
• ul. Chopina 36 

soPot
• ul.  T. Kościuszki 7

gdynia   
• ul. Starowiejska 34, 
• Plac Kaszubski 8, 
• ul. Chwaszczyńska 21c

POmOC W NaGłyCH  
WyPadkaCH:

gdańsK
• nadmorskie Centrum me-

dyczne – Nocna i Świąteczna 
Opieka Medyczna, ul. Braci 
Majewskich 26 (internista, 
pediatra, pielęgniarka)

• Przychodnia „świętokrzyska” 
– Nocna i Świąteczna Opieka 
Medyczna, ul. Świętokrzyska 
4 (internista, pediatra, pielę-
gniarka), 

• Przychodnia Polanki  
– Nocna i Świąteczna Opieka 
Medyczna, ul. Polanki 7 
(internista, pielęgniarka),

• Przychodnia aksamitna  
– Nocna Obsługa Chorych,  
ul. Aksamitna 1,

• Przychodnia morena  
– Nocna Obsługa Chorych,  
ul. Jaśkowa Dolina 105  
(pediatra, internista).

gdynia 
• niepubliczny zakład opieki 

zdrowotnej śródmieście  
– ul. Żwirki i Wigury 14 
(stomatolog) 

telefONy alarmOWe
• Miejskie Centrum Powiado-

mienia Ratunkowego 112, 
• Policja 997, 
• Pogotowie Ratunkowe 999, 

Straż Pożarna 998, 
• Straż Miejska 986, 
• Pogotowie Gazowe 992
• Pogotowie Energetyczne 991

 Sylwester będzie bez wątpienia najważniejszą imprezą mijającego 
roku. Fajerwerków na pewno nie zabraknie   Fot. marcin Żurek

 Donald Tusk już dawno kupił choinkę, a Ty...   Fot. marcin Żurek



 Po nowej estakadzie we wrzeszczu przeszli już (od lewej) 
Paweł orłowski – podsekretarz stanu w ministerstwie 
rozwoju regionalnego, Paweł adamowicz – prezydent 
gdańska, mieczyslaw struk – marszałek województwa 
pomorskiego oraz ryszard trykosko – prezes zarządu spółki 
gdańskie inwestycje Komunalne

wrzeszCz waŻną CzęśCią tróJmiasta 

remontują, a gehenna wciąż trwa

wrzeszCz. estaKada otwarta 

Pojedziemy 
nad Wrzeszczem
W minioną sobotę uroczyście 
otwarto estakadę przy Galerii 
Bałtyckiej. Dzięki temu korki 
w tej części miasta powinny 
być mniejsze. 

Teraz kierowcy będą mogli 
pojechać bez przeszkód ok. 
3,3-kilometrową Trasą Sło-

wackiego na odcinku od ul. 
Potokowej do al. Rzeczypo-
spolitej – oczywiście  estakadą 
nad al. Grunwaldzką. Inwe-
stycja we Wrzeszczu koszto-
wała 158 mln zł.  

Fot. marcin Żurek

Dwa przystanki SKM: Gdańsk-Żabianka AWFiS i Gdańsk-Wrzeszcz, przecho-
dzą w końcu kapitalny remont. Niestety, jak to w takich przypadkach bywa, 
nie można uniknąć utrudnień w kursowaniu pociągów.

turystyczny 
prezent
Co roku otrzymujemy te same 
prezenty: skarpetki, sweter, 
kosmetyki, album do zdjęć, 
ciepłe kapcie lub rękawicz-
ki. W dobie XXI wieku pora 
wyjść poza ramy, myśleć no-
wocześnie i zaproponować coś 
niestandardowego.

– Z nieszablonową propozy-
cją na święta wyszła Gdańska 
Organizacja Turystyczna, ofe-
rując Kartę Turysty w wyjąt-
kowo niskiej cenie 8 zł zamiast 
13. Promocja trwa od 15 aż do 
31 grudnia – informuje Anna 
Koch z Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej.

Wystawa 
Obolewicza
Do końca roku potrwa w Oli-
via Business Centre wystawa 
gdańskiego malarza Micha-
ła Obolewicza, tworzącego 
głównie w technice akware-
li. Ekspozycję będzie można 
zwiedzać w każdy dzień po-
wszedni w godzinach 16.00-
18.30 (z wyjątkiem Świąt 
Bożego Narodzenia). Wstęp 
na wystawę jest bezpłatny.

kolejny tytuł
Gmina Gdańsk została zwy-
cięzcą pierwszej edycji konkur-
su „Gmina Przyjazna Przed-
siębiorcom”, zorganizowanego 
przez Regionalną Izbę Gospo-
darczą Pomorza w partnerstwie 
z Fundacją Instytut Rozwoju 
Projektów. Konkursowe jury 
wytypowało zwycięskie gminy 
w trzech kategoriach. W po-
zostałych dwóch kategoriach 
zwyciężyła Gdynia (gmina 
najbardziej aktywna na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości) 
i Sztum (najlepsza inicjaty-
wa gminna na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości).

Nagrody 
dla artystów
Artyści Teatru Dada von 
Bzdülöw otrzymali Nagro-
dę Prezydenta Miasta Gdań-
ska w Dziedzinie Kultury. 

Wyróżnieni zostali: Kata-
rzyna Chmielewska – współ-
założycielka teatru, tancerka 
i  choreograf (3 tys. zł), Le-
szek Bzdyl – współzałożyciel 
teatru, tancerz i choreograf 
(3 tys. zł), Katarzyna Piątek 
– stylistka i kostiumograf, pro-
jektantka kostiumów do spek-
takli teatru (2,5 tys. zł) i Mi-
kołaj Trzaska – saksofonista, 
klarnecista basowy, kompozy-
tor, twórca muzyki do spekta-
kli teatru (2 tys. zł).

łaźnia otwarta
15 grudnia uroczyście otwarto 
„Łaźnię 2” w Nowym Porcie, 
która mieści się w budynku 
dawnej łaźni miejskiej przy 
ulicy Strajku Dokerów 5.

– Budynek dawnej łaźni 
został wyremontowany, prze-
budowany i zaadaptowany 
na potrzeby Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Łaźnia 2” 
w ramach projektu rewitaliza-
cji Nowego Portu – informu-
je Anna Dobrowolska z Biu-
ra Prasowego Urzędu Miasta 
Gdańska.

Pieniądze  
dla Politechniki
67,2 mln zł otrzyma Politech-
nika Gdańska na realizację 
projektu „Inżynier Przyszło-
ści”. To największe dofinan-
sowanie na jeden projekt dla 
tej uczelni. Wniosek rektora 
Politechniki Gdańskiej prof. 
Henryka Krawczyka znalazł 
się wśród czterech najlepszych, 
rekomendowanych do wspar-
cia przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju.

uchwalą 
budżet?
Na 20 grudnia zaplanowa-
no sesję Rady Miasta Sopo-
tu, podczas której podjęta ma 
zostać uchwała budżetowa. 
Zaplanowano też ślubowanie 
nowego radnego – Tomasza 
Lipińskiego. Posiedzenie roz-
pocznie się o godz. 9.00.

(stanisław s.)

Panoramicznym 
skrótem

3WydarzeNiagrudzień 2012     news@panoramapomorza.pl

  Mimo śniegu prace na przystanku Gdańsk-Żabianka prace wciąż trwają

Przystanek na Żabiance bę-
dzie miał całkowicie nową na-
wierzchnię oraz nowoczesną, 
przeszkloną wiatę. Na peronie 
pojawią się monitory z infor-
macją pasażerską, wymienio-
ne zostanie również zadasze-
nie nad tunelami oraz schody 
po obu stronach torów kole-
jowych. W samych tunelach 
odświeżone zostaną sufity, po-
sadzki i ściany. Przebudowie 
ulegną boksy handlowe, będą 
toalety dla podróżnych, od-
nowione zostaną kasy bileto-
we. Obiekt będzie wyposażo-
ny w dwie windy, usytuowane 
przy wejściach do tunelu i jed-
ną prowadzącą na sam peron, 
z  nawierzchnią antypoślizgo-
wą i ułatwieniami dla osób nie-
widomych i niedowidzących.

nowe obLiCze Przystan-
KU we wrzeszCzU
Trwa również przebudowa 
peronu we Wrzeszczu, któ-
ry zyska nowoczesny wygląd.  
Dworzec będzie wyposażony 
w nową, 150-metrową wiatę, 
zainstalowane zostaną także 
windy dla osób niepełnospraw-
nych i dla mam z wózkami 
oraz specjalne rynny na scho-
dach, ułatwiające prowadzenie 
roweru. Tu również pojawią 
się nowe monitory z informa-
cją dla pasażerów, słupki info 
SOS, zegary, ławki, a w  tu-
nelach będą nowe okładziny 
i nawierzchnia z szarej kostki 
betonowej imitującej naturalny 
granit, spełniająca najwyższe 
wymagania antypoślizgowe. 
Dodatkowo na nawierzchni 
peronu wprowadzone zostaną 
również elementy naprowa-
dzające dla osób niewidomych 
i niedowidzących, które będą 
ostrzegać przed miejscami 
niebezpiecznymi, związanymi 
ze zmianą poziomu lub prze-
szkodami małej architektury.

– Modernizacja tego peronu 

to ważny projekt w kontekście 
roli, jaką już pełni Wrzeszcz 
w aglomeracji Trójmiasta. To 
obecnie najszybciej rozwija-
jąca się dzielnica Gdańska. 
Przybywa tu podróżnych i to 
zarówno z kompleksu aparta-
mentowego Quattro Towers 
czy właśnie wyłaniającego się 
z ziemi ponad 80-metrowego 
„Neptuna”, biurowca na terenie 
dawnego Domu Towarowego. 
Dlatego tak ważna jest popra-
wa komfortu dojazdu SKM. 
Wrzeszcz nie musi wołać o za-
interesowanie inwestorów, sta-
je się Warszawą Centrum, tyle, 
że w  mniejszej skali – mówi 
Marcin Głuszek, dyrektor ds. 
sprzedaży i marketingu PKP 
SKM w Trójmieście.

trzeba Uzbroić się 
w CierPLiwość
Jak się okazuje, remonty obu 
obiektów będą trwać 12 mie-
sięcy. W przypadku przystan-
ku Gdańsk-Wrzeszcz w godzi-
nach szczytu jest nieznacznie 

mniejsza częstotliwość kurso-
wania pociągów.

– Z powodu remontu dworca 
na Żabiance kolejka też nie kur-
suje tak często, jak byśmy chcie-
li, ale staramy się ograniczyć 
częstotliwość okresowo i  do-
tyczy to głównie weekendów  
– zapewnia Marcin Głuszek.

gdańsK-śródmieśCie 
PoPrawi CzęstotLiwość
Po zakończeniu moderniza-
cji Wrzeszcza i Żabianki oraz 
budowy przystanku Gdańsk-
-Śródmieście, którego plano-
wane otwarcie nastąpi w poło-
wie 2014 roku, będzie można 
mówić o możliwości powrotu 
kursowania SKM do częstotli-
wości co 7,5 minuty.

– Posiadając nowoczesne, 
własne i niezależne systemy 
sterowania ruchem kolejo-
wym, które już funkcjonują 
na stacjach Gdynia Główna, 
Orłowo, Sopot, Gdańsk-Oli-
wa i Wrzeszcz, dołączymy do 
nich stację Gdańsk-Śródmie-

ście, która będzie dysponować 
takim rozwiązaniem toro-
wym, w którym pociągi SKM 
pojadą w stronę Gdyni, nie 
przecinając torów dalekobież-
nych na stacji Gdańsk Główny 
– dodaje dyrektor Głuszek.

I chociaż oczekiwanie na 
kursujące dziś w zmienionym 
rozkładzie jazdy i przepeł-
nione pociągi Szybkiej Kolei 
Miejskiej denerwują podróż-
nych, to jednak warto pamię-
tać, że zanim rozpoczęły się 
gruntowne przebudowy pe-
ronów i dworców, było nam 
wstyd, że obiekty kolejowe 
były obskurną wizytówką 
miasta. A skoro tak, to po-
winniśmy przestać w końcu 
narzekać i po prostu uzbroić 
się w cierpliwość, bo przecież 
chodzi o to, by w przyszłości 
podróżowanie Szybką Koleją 
Miejską było przyjemniejsze, 
szybsze i bezpieczniejsze.

anna Łopion
Fot. marcin Żurek
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Boże Narodzenie. To chy-
ba najpiękniejsze i najbardziej 
wyczekiwane przez wszystkich 
święta w roku. Ich wyjątkowy 
klimat i atmosfera sprawiają, 
że w te dni nawet nasi politycy 
przemawiają ludzkim głosem.

Ale dla dzieci, politycy to 
jakiś dziwny wybryk natury, 
wszak i tak najważniejsze są 
podarunki, jakie znajdują pod 
choinką. A wszystko zgodnie 
ze słowami uczuciowo- rosz-
czeniowej piosenki: „Mikołaju 
kochany, na Ciebie czekamy, 
Mikołaju święty, przynieś nam 
prezenty...”.

PrzedświąteCzna magia
Zanim jednak rodzinnie za-
siądziemy do wigilijnego stołu, 
tego ukoronowania swoistego 
misterium, a nasze pociechy 
nasycą się „pod-choinkowymi 
żniwami”, wszyscy cieszymy 
się tzw. okresem przedświą-
tecznym, czyli całą magią dni, 
które stopniowo wprowadzają 
nas w ten wyjątkowy nastrój.

Tak naprawdę wszystko za-
czyna się 6 grudnia, w dniu 
imienin Mikołaja – w tym 
przypadku św. Mikołaja, tego 
z wielkim brzuchem, w czer-
wonym kubraku i białą brodą. 
Przecież to on właśnie, wkła-

dając do wystawionych butów 
(obowiązkowo wyczyszczo-
nych na tę okazję) drobne pre-
zenty, daje sygnał, że z praw-
dziwym worem podarków 
przyjdzie niebawem.

W tym roku, podobnie 
jak w  latach poprzednich, do 
Gdańska św. Mikołaj przypły-
nął, a jakże inaczej, statkiem, w 
dodatku w błysku fajerwerków. 
Zacumował sobie przy Długim 
Pobrzeżu, gdzie czekał na nie-
go orszak bajkowych postaci. 
Wspólnie przeszli pod Dwór 
Artusa, a tam wyjątkowy 
Święty (nie mylić z Rogerem 
Moorem, który grał swego cza-
su w kultowym serialu „Świę-
ty”) wspólnie z prezydentem 
Gdańska Pawłem Adamowi-
czem uroczyście zapalili lamp-
ki na świątecznej choince.

Ta z kolei ma 27-metrów, 
a  oświetla ją 35 tysięcy lam-
pek. Zawieszono na niej rów-
nież setkę bombek.

W Sopocie, 6 grudnia też 
rozbłysła choinka, a prezy-
dent miasta Jacek Karnowski 
zaprosił wszystkich na trwa-
jący do 23 grudnia na Placu 
Przyjaciół Sopotu, Jarmark 
Świąteczny. Cały czas można 
na  nim kupić choinkę, świą-
teczne smakołyki i ozdoby, 
a także produkty idealne na 
prezenty. Kulminacją impre-

zy będzie spotkanie wigilijne 
sopocian ze wspólnym kolę-
dowaniem, które odbędzie się 
23 grudnia o godz.16.00.

Do Gdyni natomiast św. 
Mikołaj zajechał na Plac Ka-
szubski, w asyście elfów i śnie-
żynek, wspaniałym, czerwo-
nym wozem bojowym straży 
pożarnej. Było wspólne śpie-
wanie, występy artystyczne, 
słodkości dla najmłodszych. 
Mikołaj, wspólnie z prezyden-
tem Wojciechem Szczurkiem, 
odpalił światełka na choince 
ustawionej w pobliżu ławecz-
ki, na której siedzi zapatrzona 
w dal para Kaszubów. 

miKoŁaJe  
na motoCyKLaCh
Taką samą trasę od Gdańska 
przez Sopot do Gdyni wybra-
li „Mikołaje na motocyklach”. 
W tym roku z parkingu przy 
PGE Arenie wyjechało 925 
maszyn. W pierwszej edycji, 
która odbyła się w 2003 roku 
jechało... dziewięciu moto-
cyklistów. Jest to chyba naj-
większa tego rodzaju parada 
na świecie. W dodatku była 
to jubileuszowa, 10. edycja 
tego wydarzenia. Mikołaje, 
śnieżynki i bałwanki, jechali 
z  Gdańska do Gdyni, by po-
móc w zakupie obiadów dla 
dzieci z ubogich rodzin. W 

tym roku na ten cel udało się 
zebrać ponad 36 tys. zł. 

świąteCzne wariaCJe 
światowe
A jak te wyjątkowe święta ob-
chodzą inni? Nie wiem czy 
młodzież wie, ale starsze nieco 
pokolenie dokładnie pamięta, 
że np. w Rosji (a kiedyś w daw-
nym Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich) 
nie było św. Mikołaja, bo jakiś 
taki niepoprawny politycznie 
był. „Czort znajet”, dlaczego 
im nie pasował. No i nie ma 
go do dziś. Tam jest Dzia-
dek Mróz (Dziadzia Maroz). 
Praktycznie wygląda tak samo 
w kwestii ubioru, ale prezenty 
przynosi 1 stycznia.

I tak naprawdę nie ma to 
nic wspólnego z wyznaniem 
prawosławnym, które domi-
nuje u naszego wschodniego 
sąsiada, gdyż zgodnie z ich 
religią, święta Bożego Naro-
dzenia wypadają 7 stycznia, 
gdyż liczone są według kalen-
darza juliańskiego, (trzynaście 
dni później niż u katolików 
korzystających z kalendarza 
gregoriańskiego).

a JaK z tradyCJami 
i Potrawami na stoLe?
Też różnie. Na przykład Czesi 
i Słowacy zasiadają do Wigilii 

po pojawieniu się na niebie 
pierwszej gwiazdy, czyli jak 
u nas, ale pod obrus zamiast 
„naszego” sianka podkłada-
ją kromki chleba. Wśród dań 
wigilijnych króluje tzw. mzi-
ka, czyli mieszanina suszonych 
owoców i orzechów. Honorem 
gospodyni jest upieczenie jak 
największej ilości kruchych cia-
steczek w kształcie gwiazdek. 

Szwedzi z kolei Boże Naro-
dzenie nazywają Jul. W Wi-
gilię spożywa się słodki chleb 
domowego wypieku z dodat-
kiem imbiru. Tradycyjną po-
trawą jest doppa i grytan, czy-
li chleb moczony w wodzie, 
w  której uprzednio gotowano 
mięso. Ale i tak wszystkich 
gromadzi choinka i prezenty, 
które według tamtejszych wie-
rzeń – przynoszą krasnoludki.

A Francuzi dla odmiany nie 
wierzą, że to krasnoludki od-
powiedzialne są za prezenty, 
ale że w noc Bożego Naro-
dzenia sam malutki Pan Jezus 
przynosi im podarki i wkłada 
je do bucików, a na wsi do sta-
rych chodaków. Zostawia się je 
puste koło komina, gdyż tędy, 
jak głoszą wierzenia, przycho-
dzi Dobroczyńca. 

U Niemców nie karp czy ku-
tia, a pieczona gęś (obowiąz-
kowo z polskiej hodowli) jest 
tradycyjnym daniem wigilijne-
go stołu. Zapija się nią niczym 
innym jak...piwem.

Za oceanem, w USA ob-
chody świąt Bożego Naro-
dzenia poprzedzają sobotnio-
niedzielne spotkania w gronie 
przyjaciół. Czas tych spotkań 
otwiera pierwsza grudniowa 
sobota. Każdy amerykański 
dom jest w te weekendy do-
mem otwartym (tak jak u nas 
dodatkowy talerz dla zbłą-
kanego wędrowca). Znajomi 
mogą przyjść i zjeść kolację, 
której tradycyjnym daniem 
jest pieczony indyk. Natomiast 
Wigilię przeżywa się w gronie 
najbliższych. Rodzina spotyka 
się na śniadaniu, podczas któ-
rego spod choinki każdy wyj-
muje prezenty. 

Boże Narodzenie w We-
nezueli nie może obyć się bez 
choinki, która jest bardzo dro-
ga, bo sprowadzana aż z Ka-

nady. Panuje wielki upał, gdy 
spoceni mieszkańcy zasiadając 
do wigilijnej kolacji. Na stole 
znajduje się indyk, sprowadza-
ny z USA, pieczeń wieprzowa 
i winogrona. Wielu na świą-
teczne dni wybiera się w Andy 
lub na Wybrzeże, bo święta 
trwają do.... 2 stycznia. Ci to 
mają dobrze.

angLiCy, JaK zawsze...
inaCzeJ
A wiecie, że w Anglii nie ob-
chodzi się Wigilii? Tam naj-
większą wagę przywiązuje się 
do pierwszego dnia świąt, gdy 
cała rodzina gromadzi się na 
wspólnym obiedzie. Na sto-
le musi być indyk, otoczony 
wieńcem kiełbasek i pudding 
z suszonymi śliwkami, który 
skrapia się alkoholem, zapa-
la i  płonący wnosi do jadalni. 
Pod sufitem zawiesza się cho-
inki i gałązki jemioły.

wigiLia na PLaŻy,  
a do tego „mięsa nasze-
go Powszedniego”
Jak wiadomo w Australii świę-
ta przypadają w środku lata, 
dlatego też australijskie plaże 
przypominają jeden wielki stół 
świąteczny. Na rozłożonych 
obrusach leżą pieczone indy-
ki, puddingi, orzechy, ciastka 
i brandy. Św. Mikołaj przynosi 
o poranku prezenty w wełnia-
nej skarpecie.

Tam lato, a w Kanadzie 
Eskimosi wędrują na paster-
kę nieraz kilka dni, do osady, 
gdzie pracują misjonarze. Msza 
św. odprawiana jest w wielkim 
igloo, oświetlonym lampami 
z foczym tłuszczem, a w Mo-
dlitwie Pańskiej wypowiada się 
słowa: „Mięsa naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj”, gdyż 
Eskimosi nie znają chleba.

Ale tak czy siak, gdziekol-
wiek, w jakimkolwiek miejscu 
na świecie te święta się nie od-
bywają, przy jakkolwiek zasta-
wionym stole by nie były, to 
i tak wszędzie mają swoją nie-
powtarzalną magię.

Wesołych Świat Wszystkim! 

sebastian górnicki
Fot. marcin Żurek

Czas świąteCzny, Czas magiCzny 

to już pora na Wigilię

życzą 
Rada Nadzorcza 

oraz Zarżąd
Spółdzielni Mieszkaniowej

„Południe”

Zdrowych, radosnych, ciepłych,
spędzonych w rodzinnym gronie 

świąt 
Bożego Narodzenia 

oraz 
szczęśliwego 

Nowego 2013 Roku Nowego 2013 Roku 
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Każdy, kto chce w zimie bez-
piecznie uprawiać narciarstwo, 
musi zadbać wcześniej o wła-
sną sprawność i kondycję fi-
zyczną. Najwięcej wypadków 
na nartach powodujących ura-
zy aparatu ruchowego czło-
wieka (naciągnięcia i naderwa-
nia mięśni, kontuzje stawów, 
złamania), wynika z całkowi-
tego braku lub złego przygoto-
wania fizycznego przed sezo-
nem i zdarza się w pierwszym 
dniu jazdy. Jeśli więc chcecie 
uprawiać narciarstwo w zimie, 
a  zaniedbacie przygotowa-
nie do sezonu, to bierzecie na 
siebie zbędne ryzyko niebez-
piecznych kontuzji.

Każda dyscyplina sportu, 
a narciarstwo w szczególno-
ści, wymaga od uprawiające-
go pewnego wysiłku. Dlatego 
też bardzo ważną rzeczą jest 
stworzenie podstawy, która 
zapewni narciarzowi mini-
mum sprawności fizycznej, jak 
również pozwoli mu rozkoszo-

wać się narciarstwem oraz od-
czuwać przyjemność z jazdy. 
Możecie przekonać się o tym 
sami, jeśli stojąc na nartach 
będziecie wiedzieli, że nie za-
braknie Wam sił ani tchu na 
dłuższą jazdę, nie odczujecie 
napięcia mięśni i będziecie 
pewni jak uniknąć wielu nie-
potrzebnych upadków.

Poniżej przedstawiam przy-
kładowy program doskonale-
nia sprawności fizycznej. Pre-
zentowane ćwiczenia może 
wykonywać każdy, kto zamie-
rza przypiąć narty do nóg gdy 
spadnie pierwszy śnieg. Ćwi-
cząc regularnie, będziecie mo-
gli zdobyć pewność i  zwięk-
szyć zaufanie do samego sie-
bie, uniknąć nadmiernego 
zmęczenia, niebezpieczeństw 
i sztywności ruchów w czasie 
jazdy na nartach. Tym samym 
będziecie mogli dłużej i więcej 
jeździć na nartach oraz odczu-
wać prawdziwą przyjemność 
z uprawiania narciarstwa.

ćwiCząC, naLeŻy 
Przestrzegać 
nastęPUJąCyCh zasad:
• należy ćwiczyć systematycz-

nie 2–3 razy tygodniowo 
po 30–45 min.,

• wszystkie zajęcia należy 
rozpoczynać od rozgrzewki 
powodującej adaptację orga-
nizmu do wysiłku. Pierwsze 
ruchy należy wykonywać 
powoli i dokładnie. W mia-
rę upływu czasu, powinny 
one być bardziej intensywne,

• na zakończenie rozgrzewki 
i całego treningu stosować 
ćwiczenia rozciągające, 
tzw. stretching,

• intensywność zajęć musi być 
dostosowana do zdolności 
wysiłkowej każdego z Was. 
Zasada: 180 – wiek = zale-
cana ilość uderzeń serca na 
minutę (wysiłek umiarko-
wany),

• nie ćwiczyć „z pełnym 
żołądkiem”. Po głównym 
posiłku można rozpocząć 

zajęcia po upływie 1,5 – 2 
godzin,

• w miarę możliwości należy 
ćwiczyć na powietrzu, 
nawet przy złej pogodzie, 
pamiętając, że narciarstwo 
jest uprawiane na wolnej 
przestrzeni.

Przed przystąpieniem do ćwi-
czeń zalecam zbadać się u leka-
rza oraz skontrolować poziom 
Waszej sprawności fizycznej. 
W miarę możliwości, starajcie 
się jeździć na rowerze, pływać 
lub uprawiać nordic walking 
(chodzenie z kijami).

Poziom Waszej wytrzyma-
łości możecie sprawdzić za 
pomocą testu Coopera pole-
gającego na przebiegnięciu jak 

najdłuższego odcinka drogi w 
czasie 12 minut. 

sKaLa oCeny:
• bardzo słaby:  

poniżej 1600 m,
• słaby: 1600 – 2000 m,
• średni: 2000 – 2400 m
• dobry: 2400 – 2800 m,
• bardzo dobry:  

powyżej 2800 m.

Program zajęć, który przed-
stawiam, powinien być reali-
zowany w okresie minimum 
4 tygodni przed rozpoczęciem 
jazdy na nartach. Składa się on 
z trzech części: ogólnej roz-
grzewki, ćwiczeń rozciągają-
cych oraz ćwiczeń specjalnych 
bezpośrednio wpływających na 

poprawę sprawności fizycznej 
narciarza. Wykonywać je moż-
na samodzielnie lub z partne-
rem, ale również z przybora-
mi. Najlepsze efekty osiąga 
się ćwicząc w formie obwodu 
ze stacjami (8–10 ćwiczeń) lub 
w  formie toru przeszkód. Za-
wsze należy pamiętać o właści-
wej rozgrzewce i stretchingu.

W miarę możliwości sta-
rajcie się dwa razy w tygodniu 
biegać w takim tempie, które 
pozwoli Wam biec bez zatrzy-
mania się 15–20 min. Bieganie 
można zastąpić lub uzupeł-
nić pływaniem ciągłym przez 
około 20 minut.

Krzysztof orzechowski
Fot. ilja mašík – Fotolia.com

Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
tel.: 58 302 03 03

2.  Medycyna Pracy 
3.  Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
4.  Punkt pobrań wraz z zabiegami i konsultacjami pielęgniarskimi 

Mała Klinika jest nową placówką świadczącą 
specjalistyczne usługi medyczne. Pacjenci przyjmowani są 
w przestronnym kompleksie gabinetów lekarskich, wyposażonych
w najnowszej generacji sprzęt i aparaturę medyczną.

1. Ambulatoryjne konsultacje specjalistyczne w zakresie:
- Chirurgii ogólnej
- Gastroenterologii
- Proktologii
- Dermatologii
- Okulistyki
- Neurologii

- Laryngologii
- Kardiologii
- Dietetyki
- Chorób metabolicznych
- Rehabilitacji leczniczej

- Medycyny estetycznej- modelowanie sylwetki
 i redukcja cellitu Aparatem VelaShapeII

PrzygotUJ się na biaŁe szaLeństwo 

sezon narciarski 
za pasem

reKLama
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PortaL dLa wsChodniCh sąsiadów 

rosyjscy turyści 
opanowują Pomorze

Podbić tUrystyCzny ryneK eUroPy

miliony z unii na promocję

Turyści odwiedzają zazwyczaj Trójmiasto, a nieco rzadziej 
powiat gdański. Trzeba jednak przyznać, że w ostatnim 
czasie poprawiła się baza hotelowa, a poza tym starania 
o przyciągnięcie turystów – szczególnie zagranicznych 
ze Wschodu – czyni Lokalna Organizacja Turystyczna.

– Miałem okazję być na kilku 
międzynarodowych targach 
turystycznych, gdzie dało się 
zauważyć coraz większe zain-
teresowanie Gdańskiem, ale 
również regionem pomorskim, 
a tym samym i powiatem gdań-
skim. Spostrzegliśmy także, że 
zmieniła się charakterystyka 
turystów, którzy odwiedzają 
nasz region. Dużą grupę poza 
Niemcami stanowią Rosjanie, 
zarówno ci z Obwodu Kalinin-
gradzkiego, jak również z dal-
szych zakątków Rosji. A chyba 
nikogo nie trzeba przekony-
wać, że Kaliningrad stał się 
oknem na Europę, bowiem 
wiele firm z kontynentu lokuje 
właśnie tam swoje przedstawi-
cielstwa – mówi Cezary Bie-
niasz-Krzywiec, prezes Lokal-
nej Organizacji Turystycznej.

Nie od dziś wiadomo, że 
rosyjski turysta nie żałuje 
grosza na zakupy czy  wizyty 
w restauracjach.

– Sam przekonałem się, jak 
bardzo zadowoleni są z oferty 
hotelowej i gastronomicznej. 
Przy okazji robią duże zakupy 

w galeriach handlowych, nie 
zwracając przy tym uwagi na 
ceny. To jednak nie wszystko, 
bo nasz region ma się czym 
pochwalić – dodaje Cezary 
Bieniasz-Krzywiec.

Już teraz, według niektó-
rych danych, 20 proc. odpra-
wianych pasażerów na lotni-
sku w Rębiechowie stanowią 
Rosjanie. Nie są to tylko i wy-
łącznie turyści, ale również 
biznesmeni, którzy coraz czę-
ściej w naszym kraju chcą ro-
bić interesy. Polskie firmy nie 
bardzo wiedzą, jak się rekla-
mować za wschodnią granicą, 
i podchodzą do nich z pewną 
nieufnością.

– Nasza organizacja od kil-
ku lat uczestniczy w targach 
w Kaliningradzie, gdzie pol-
skie stoisko cieszy się zawsze 
ogromnym zainteresowaniem. 
Przede wszystkim chcemy 
sprzedać swoje atrakcje tury-
styczne, dziedzictwo kultu-
rowe, ale również kulinarne. 
Poza tym Rosjanie interesują 
się żeglarstwem, na czym sko-
rzystać może chociażby przy-

stań w Błotniku. Mało jest 
jednak informacji o szlakach 
turystycznych, bazach nocle-
gowych czy o galeriach han-
dlowych, gdzie Rosjanie lubią 
robić zakupy. Trzeba znaleźć 
sposób, by docierać z podsta-
wową informacją do turystów 
ze Wschodu – podkreśla pre-
zes LOT.

Warto więc wykorzystać 
okazję i ściągać Rosjan do na-
szego województwa, bo ko-
rzyści z ich pobytu czerpać 

mogą wszyscy. Dla nich pobyt 
w naszym kraju jest również 
atrakcyjny. Nie dość, że mogą 
zwiedzić ładną część naszego 
kraju, to jeszcze przy okazji, za 
mniejsze pieniądze niż w Mo-
skwie, kupić mogą sobie biżu-
terię, futro czy nawet auto.

Kilka miesięcy temu po-
wstał portal www.3gsg.ru, na 
którym nasi wschodni sąsiedzi 
znaleźć mogą wszystkie nie-
zbędne informacje dotyczące 
Trójmiasta i okolic.

Z kolei w miniony weekend 
w kaliningradzkiej telewizji 
Kaskad ukazał się w głównych 
wiadomościach 3-minutowy 
materiał o naszym regionie.

– W nadchodzącym roku 
będziemy kontynuować dzia-
łania promocyjne na tym waż-
nym dla miasta rynku – za-
powiada Anna Zbierska, dy-
rektor Biura Prezydenta ds. 
Promocji Miasta. – Planujemy 
wspólne cykliczne kampanie 
reklamowe Gdańska i pomor-

skiego, realizowane we współ-
pracy z Pomorską Regional-
ną Organizacją Turystyczną. 
Gdańsk jest już rozpoznawal-
ną marką, wiodącą dla regio-
nu, natomiast różnorodność 
oferty pomorskiego jest ma-
gnesem przyciągającym tury-
stów na dłuższy pobyt.

stanisław szychowski
Fot. 1, 2 – marcin Żurek

Fot. 3 – anna Łopion

Marszałek Mieczysław Struk 
i członek Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego Ryszard 
Świlski przewodniczyli konfe-
rencji podsumowującej projekt 
pn. „Zintegrowany System In-
formacji Turystycznej”.

– Kończy się realizacja pro-
jektu „Zintegrowany System 
Informacji Turystycznej Woje-
wództwa Pomorskiego”, w  ra-
mach którego została zrewita-
lizowana XVI-wieczna Brama 
Wyżynna w Gdańsku. Poza 
tym uruchomiono portal www.
pomorskie.travel oraz zamonto-
wano 245 infomatów na Pomo-
rzu. Po uruchomieniu i otwarciu 
Pomorskiego Centrum Infor-
macji Turystycznej, która mieści 
się w Bramie Wyżynnej, jeszcze 
przed rozgrywkami Euro 2012 
okazało się, jak istotną rolę 
ogrywa informacja turystyczna 

dla odwiedzających nasz region 
– przyznaje Małgorzata Pisare-
wicz, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku.

Jest to też bez wątpienia 
owoc współpracy samorzą-
du województwa ze 106 sa-
morządami lokalnymi i Mu-
zeum Historycznym Miasta 
Gdańska, które są partnerami 
wspierającymi projekt. Włą-
czyły się do niego także 22 lo-
kalne organizacje turystyczne 
i I Lokalna Grupa Działania.

– Bez zaangażowania wie-
lu podmiotów i bez wsparcia 
środków Unii Europejskiej 
nie byłoby szans na zrealizo-
wanie tego projektu. Dota-
cja na  stworzenie w regionie 
pomorskim zintegrowanego 
systemu „it” przyznana zosta-
ła z zasobów Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 

Województwa Pomorskie-
go na lata 2007-2013 – infor-
muje Małgorzata Pisarewicz. 
– Koszt realizacji to 12,85 
mln zł, z czego 75 proc. to 
dofinansowanie unijne. Nasz 
samorząd zrealizował część 
informatyczną przedsięwzię-
cia na kwotę ok. 9,6 mln zł, 
a  Muzeum Historyczne Mia-
sta Gdańska wykonało moder-
nizację Bramy Wyżynnej na 
kwotę 3,25 mln zł – wylicza 
rzecznik.

Pomorskie Centrum IT, za-
rządzane przez PROT i GOT, 
ma być wizytówką, która  przy-
czyni się do budowy marki 
„Pomorskie”, wyróżniającej się 
na rynku  turystycznym w Pol-
sce oraz całej Europie.

(st.s.)
fot. marcin Żurek

 Brama Wyżynna w Gdańsku zrewitalizowana została 
dzięki projektowi „Zintegrowany System Informacji 
Turystycznej Województwa Pomorskiego”
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Za kilka chwil zasiądziemy do 
wigilijnego stołu zastawionego 
smakołykami. Tradycja mówi, 
by tego dnia podanych zosta-
ło 12 potraw, których należy 
spróbować. Warto jednak za-
chować umiar, aby reszty świąt 
nie spędzić w szpitalnej sali.

Jak radzi doktor Maria Ro-
essler, specjalistka medycyny 

rodzinnej, właśnie rozsądek 
jest najważniejszy przy świą-
tecznym stole.

– Jesteśmy zabiegani i często 
jemy bardzo szybko. Powinni-
śmy natomiast biesiadować po-
woli, a w trakcie posiłku robić 
przerwy na rozmowy czy też 
śpiewanie kolęd, żeby jedze-
nie zostało strawione. Można 

powiedzieć, że kolacja wigi-
lijna jest wzorcową dietą proz-
drowotną, której powinniśmy 
przestrzegać na co dzień. Nie 
zapychajmy się jedzeniem, ale 
delektujmy się nim. Spróbujmy 
każdej potrawy, ale w małych 
porcjach – podpowiada Maria 
Roessler.

O ile tradycyjna wigilijna 

kolacja jest postna, bezmię-
sna, to już drugiego dnia na 
świątecznym stole pojawiają 
się prawdziwe rarytasy, któ-
re do zdrowych nie należą, 
ale w  tym szczególnym okre-
sie możemy sobie pozwolić na 
odrobinę szaleństwa.

– Już podczas przygotowy-
wania potraw możemy za-
troszczyć się o to, by były one 
w miarę zdrowe. Dla przykła-
du: do sałatki zamiast tłuste-
go majonezu dodajmy jogurt 
naturalny. Do bigosu możemy 
dodać chude mięso, tak samo 
i kiełbasę. Poza tym nie zaja-
dajmy się samymi mięsnymi 
daniami. Starajmy się, by na 
talerzach znalazły się również 
warzywa. A do tego wszyst-

kiego znakomity jest kompot 
z suszonych owoców. Zaraz po 
obiedzie nie zabierajmy się za 
desery i kawę. Odpocznijmy 
od jedzenia. Wybierzmy się 
na spacer. Starajmy się jak naj-
mniej korzystać z samochodu, 
by dużo się ruszać – radzi dok-
tor Roessler.

Niestety, nie wszyscy jednak 
dostosują się do tych rad, co 
później może okazać się opła-
kane w skutkach. Przejedze-
nie w połączeniu z alkoholem, 
i to w dużych ilościach, z całą 
pewnością okaże się zgubne.

– Najlepszym alkoholem jest 
czerwone wino, poprawiające 
krążenie. Nikomu nie zaszko-
dzi również kieliszek nalewki 
czy mocniejszego alkoholu, 

ale większa ilość w połączeniu 
z  tłustym jedzeniem będzie 
trucizną dla naszego organi-
zmu. Jeżeli będziemy czuli się 
niedobrze, pojawi się ból brzu-
cha i gorączka albo będziemy 
wymiotować, spróbujmy sami 
się wyleczyć. Należy w takich 
sytuacjach przyjmować dużo 
płynów. Najlepiej, jeżeli zapa-
rzymy sobie herbatę ziołową 
– rumiankową albo miętową. 
Oczywiście wtedy będziemy 
musieli też zapomnieć o je-
dzeniu. Jeżeli to nie pomo-
że, konieczna będzie niestety 
wizyta w gabinecie lekarskim 
– ostrzega Maria Roessler.

(krzyl)

wsPomnienia warte KaŻdeJ zŁotówKi 

z workiem 
pieniędzy 
na sylwestra

UwaŻaJ z szaLeństwem  

Biesiaduj zdrowo 
i z umiarem

Pora na syLwestrowe szaLeństwo   

Gdzie powitać Nowy rok?

Ostatni wieczór w roku każdy 
z nas chce spędzić wyjątko-
wo. Jedyni żegnać stary i witać 
nowy rok będą na balach, do-
mowych prywatkach albo wy-
biorą się na imprezy w plene-
rze. Na sylwestrowe przygoto-
wania nie szczędzimy grosza. 
My sprawdziliśmy, jak duży 
musi być nasz domowy budżet 
na sylwestrowe szaleństwa.

Nasze wydatki uzależnio-
ne są przede wszystkim od 
imprezy, na jaką się wybiera-
my. Jeśli jest to tzw. domów-
ka, wydatek nie będzie wielki. 
Równie mało wydamy, udając 
się na rynek albo pod ratusz na 
„sylwestra pod chmurką”. Wy-
starczy trochę fantazji i goto-
wy strój znajdziemy zapewne 
w szafie. Inaczej ma się spra-
wa, gdy jest to bal sylwestro-
wy. Wybierając się na dużą, 
elegancką imprezę, chcemy 
wyglądać pięknie i niepowta-
rzalnie. Kobiety już na kilka 
tygodni przez tą szczegól-
ną nocą korzystają z solarium 
oraz usług kosmetycznych i tu, 
już na dzień dobry, zaczynają 
się pierwsze wydatki.

Wiadomo – kosmetyczka 
i  solarium to już jest co naj-
mniej 300 złotych. Tak ładnie 
wyglądające kobiece ciało trze-
ba odziać w kuszącą bieliznę, 
za którą możemy zapłacić oko-
ło 200 złotych. Jednak w samej 
bieliźnie nikt tego wieczoru na 
bal się zapewne nie wybie-
rze, więc wydatek kolejnych 
800 złotych na długą, błysz-
czącą suknię wydaje się jak 
najbardziej uzasadniony. Do 
tego dochodzą jeszcze dodat-
ki w  postaci biżuterii i  toreb-
ki. Tak więc kolejne fundusze 
z naszego konta znajdą dla sie-
bie ujście. Na torebkę wydamy 
od 150 do nawet 1000 złotych. 

Najtańsza biżuteria kosztuje 
już około 600 złotych, ale je-
żeli nasza wybranka serca od 
kilku tygodni robiła wszystko, 
by jej ciało wyglądało znie-
walająco, warto kupić kolię 
z brylantami za, bagatela, oko-
ło 2  tysiące. Rzeczą oczywi-
stą jest, że musimy odwiedzić 
jeszcze sklep obuwniczy, gdzie 
w porównaniu z wizytą u jubi-
lera, wydamy tylko 200–500 
złotych. Tuż przed balem nie-
zbędna jest wizyta u fryzjera, 
gdzie kolejne 150 złotych znaj-
dzie zastosowanie.

Nasze panie potrzebują 
znacznie większego budże-
tu niż panowie. Mężczyźnie 
wystarczy garnitur, koszu-
la, krawat, buty i jest gotowy, 
by ruszyć na sylwestrowy bal. 
Sumując wszystkie męskie 
zakupy, nasz portfel uszczu-
pli się o około 1,5 tysiąca zło-
tych. Trzeba również zostawić 
drobne pieniądze na taksów-
kę, a przed wyjściem z domu 
warto wydać 10 złotych, jeśli 
nam cokolwiek zostanie, i za-
bezpieczyć się w aptece w  ta-
bletki od bólu głowy, który 
może nam nieco dokuczać na 
drugi dzień. Nie wiadomo bo-
wiem, co może nam zaszko-
dzić – huk petard, głośna mu-
zyka czy też wzmocniony sok 
pomarańczowy.

Jednak to, ile kosztować 
będzie nas witanie Nowego 
Roku, zależy od naszego bu-
dżetu i umiejętności gospoda-
rowania nim. Nie ważne jest, 
ile wydamy. Tego dnia mamy 
się dobrze bawić i pamiętać 
radosne chwile, za które nie 
będziemy musieli płacić ani 
grosza.

(krzyl)

Tradycją już stały się w Trój-
mieście sylwestry plenerowe. 
Na uczestników zabawy w So-
pocie atrakcje sylwestrowe będą 
czekać na molo, w Gdańsku na 
Targu Węglowym, a w Gdyni 
na Skwerze Kościuszki. Z pew-
nością wprowadzą one każdego 
w dobry nastrój.

gdańsK świętUJe  
na targU węgLowym
Już od godz. 22.00 do wspólnej 
zabawy porwie nas zwycięzca 
„X Faktora” Dawid Posiadło, 
a tuż po nim na scenie zago-
ści gwiazda wieczoru Sylwia 
Grzeszczak i jej zespół. Krót-
ko przed północą prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz 
złoży życzenia mieszkańcom 
i wszystkim przybyłym go-
ściom. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, kilka minut przed 
północą na ekranie diodowym, 
wkomponowanym w tło sceny, 
pojawi się tarcza zegara pulsa-
rowego, dzięki któremu gdań-
szczanie będą mieli okazję do 
wspólnego odliczenia czasu 
do Nowego Roku z dziesię-
ciokrotnie lepszą dokładnością 
niż dotychczas. Punktualnie 
o  północy niebo nad Gdań-
skiem rozświetli pokaz sztucz-
nych ogni.

w soPoCie moŻna 
i na sPortowo
Tradycyjnie jak co roku, w So-
pocie odbędzie się wielka za-
bawa sylwestrowa na molo, 
gdzie o północy będzie można 
podziwiać pokaz sztucznych 
ogni.  Mieszkańcy kurortu 
mogą też spędzić ostatnie go-
dziny starego roku na lodowi-
sku, tańcząc na łyżwach przy 

akompaniamencie znanych 
utworów muzycznych.

gdyńsKi syLwester 
Pod ChmUrKą
Gorąco zrobi się również na 
placu przed Centrum Gemini 
na Skwerze Kościuszki, gdzie 
o godz. 22.30 rozpocznie się 
Gdyńska Noc Sylwestrowa. 
O odpowiedni nastrój zadba-
ją DJ Piotr Aaron Aleksan-
drow oraz gwiazda wieczoru 
– Czerwone Gitary w swo-
im najmocniejszym składzie 
z  Jerzym Skrzypczykiem i Je-
rzym Kosselą. W programie 
Gdyńskiej Nocy Sylwestrowej 
przewidziane są liczne zabawy 
i konkursy. Nie lada atrakcją 

będą również fajerwerki tuż 
po noworocznych życzeniach, 
złożonych mieszkańcom przez 
prezydenta Gdyni.

A dla tych, którzy nie lu-
bią marznąć i bawić się pod 
chmurką, trójmiejskie restau-
racje, kluby oraz puby przygo-
towały liczne i ciekawe atrak-
cje sylwestrowe. W  Gdańsku 
będzie można spędzić sylwe-
strową noc między innymi w 
Novotelu Marina, gdzie od-
będzie się wspólna zabawa „W 
objęciach morskiej bryzy”, lub 
w  Hotelu Hilton, który za-
prasza na Forever Disco. Na-
tomiast Hotel Haffner w So-
pocie tradycyjnie organizuje 
sylwestra w rytmach disco, 

salsy, latino i popu. Można też 
skorzystać z ciekawej oferty 
Klubu Coco, gdzie odnajdzie-
my klimat paryskiej dzielni-
cy czerwonych latarni, czyli 
słynnej Moulin Rouge. Z ko-
lei w Gdyni Nowy Rok można 
przywitać na „Balu w Wiel-
kim Mieście”, czyli podczas 
New York City – Big Apple, 
na które zaprasza Hotel Nad-
morski, lub w Hotelu SPA 
Faltom, gdzie tę jedyną noc 
w roku spędzimy we włoskim 
stylu z Thomasem Grotto, lau-
reatem „Szansy na sukces” i „X 
Factora”.

(magda, aŁ)
Fot. marcin Żurek

Zbliża się sylwestrowe świętowanie. Nowy Rok przywitać możemy w trój-
miejskich klubach muzycznych, na morzu, w góralskim klimacie, w gronie 
znajomych lub pod chmurką. Nieważne gdzie – ważne z kim i jak.
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– Jest Pan jedynym naszym 
rodakiem, pod którego 
dowództwem pływa „royal 
Clipper”. Jak to się stało, 
że Polak został kapitanem 
tak potężnego i zarazem 
pięknego żaglowca?
– Początek „Royal Clippera” to 
Gdańsk i nasza stocznia. Jego 
historia związana jest z budo-
wanym w gdańskiej stoczni 
„Gwarkiem”, którego projek-
tantem był Zygmunt Choreń. 
Niestety kryzys sprawił, że re-
alizacja projektu nie doczekała 
się finału, a „Gwarek” zaczął 
być nadgryzany zębem czasu. 

Przykro było na to patrzeć, 
gdyż byłem pierwszym kapita-
nem na jego budowie. W koń-
cu jednak znalazł się człowiek, 
który kupił zardzewiały statek 
i kazał przeprojektować. Te 
prace powierzono oczywiście 
Choreniowi. Żaglowiec zaho-
lowany został do Rotterdamu 
w Holandii, gdzie z  każdym 
dniem nabierał coraz pięk-
niejszych kształtów. Pływa-
jąc na różnych jednostkach, 
miałem przyjemność na bie-
żąco podpatrywać metamor-
fozę „Gwarka”, który zmienił 
nazwę na „Royal Clipper”. 

Pewnego dnia zadzwonił te-
lefon od przedstawiciela arma-
tora. Zaproponował mi objęcie 
stanowiska kapitana.

– długo trzeba było nama-
wiać marka marca, aby przy-
stał na propozycję armatora 
„royal Clippera”?
– Propozycja nie padła na sa-
mym początku. Najpierw zapy-
tano mnie, jakie mam doświad-
czenie na żaglowcach. Odpo-
wiedziałem więc, że pływałem 
„Darem Pomorza”, „Darem 
Młodzieży”, „Oceanią”. Wspo-
mniałem też o „Gwarku”. 

Wtedy zapytał mnie, czy wiem, 
co się z nim stało. Oczywiście 
doskonale wiedziałem, co się 
z nim stało, więc odparłem, że 
jest teraz pięknym żaglowcem 
„Royal Clipperem”. Dopiero 
wtedy zapytał mnie, czy chcę 
być jego kapitanem. Odpo-
wiedziałem, że chciałbym. Na 
to padło pytanie, za ile mogę 
być gotowy, żeby przyjechać na 
„Royal Clippera”. Powiedzia-
łem, że za 2 godziny. Telefonu-
jący milczał, więc poprawiłem 
się i powiedziałem, że za go-
dzinę. Wtedy dopiero odezwał 
się i kazał mi być za... tydzień. 

Uczciwie wtedy oznajmiłem 
mu, że nie jestem już młody i 
mam ponad 60 lat. Na co mój 
rozmówca odparł, że nie pyta 
mnie o wiek, skłonności sek-
sualne czy wyznania religijne. 
Liczy się tylko doświadczenie.

– Jak wyglądał pierwszy 
dzień kapitana marca na 
„Perle w koronie”?
– Musiałem trochę poczekać na 
swój pierwszy rejs. Zapropono-
wano mi, żebym został kapita-
nem nieco mniejszego żaglow-
ca tego samego armatora. Mie-
liśmy akurat jechać z żoną na 

urlop, kiedy dostałem telefon 
od armatora, że mam stawić się 
na „Royal Clipperze”. Jednego 
dnia byłem kapitanem dwóch 
żaglowców – rankiem „Stara”, 
a wieczorem „Royal Clippera”.

Na każdym z tych statków 
są obiady kapitańskie. Podob-
nie było na „Royalu”. Ubra-
ny byłem w biały uniform ze 
stójką pod szyją z pagonami. 
Już czekali na mnie moi go-
ście i  wtedy skaleczyłem się 
w ucho. Ciurkiem krew zaczęła 
ciec. Na szczęście uratowałem 
śnieżnobiały, elegancko wy-
prasowany mundur. Potrzebny 

Konia z rzędem temu, kto wie, że jeden z najpiękniejszych i największych 
żaglowców na świecie – „Royal Clipper” – ma polskie korzenie. Cały ich 
zaprzęg temu, kto wie, że jego projektantem jest mieszkający w Gdańsku 
Zygmunt Choreń, natomiast kapitanem również gdańszczanin, MAREK 
MARZEC. Na krótki rejs z kapitanem pływającej „Perły w koronie”  
zaprasza Krzysztof Lubański.

Ja, CzyLi... KaPitan 

Wilka morskiego 
opowieści niesamowite
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był jednak opatrunek. Zrobiła 
go pielęgniarka. Na szczęście 
moja żona zaczęła zabawiać już 
pasażerów, którzy mieli zasiąść 
ze mną do stołu. Kiedy „akcja 
ratunkowa” została zakończo-
na, poszedłem do moich gości, 
przeprosiłem ich i tłumacząc 
się z opatrunku, powiedzia-
łem, że to wszystko po to, by 
zapamiętano ten wieczór. Żar-
tując dalej, poprosiłem o robie-
nie zdjęć tylko z lewej strony, 
żeby prawego, zranionego ucha 
nie było widać.

– zdarzały się jeszcze 
podobne niespodzianki 
podczas kolejnych obiadów 
kapitańskich?
– To był jedyny taki przypa-
dek. Wszystko jest przed obia-
dem dokładnie wyreżyserowa-
ne. Zapraszanych jest niego 10 
osób. Orkiestra, na umówiony 
znak, zaczyna grać i wtedy mó-
wię, że to jest utwór specjalnie 
dla pań. Reszta zaproszonych 
siedzi już przy stolikach, a wte-
dy ja z moimi gośćmi schodzi-
my na salę bankietową. Prze-
chodzimy między stolikami 
pasażerów, którzy biją nam 
brawa. Siadamy przy stoliku 

kapitańskim, który usytuowa-
ny jest na specjalnym podwyż-
szeniu, żeby wszyscy z sali mo-
gli nas podziwiać. Później, ze 
wszystkimi honorami, odbywa 
się smakowanie wina przez ka-
pitana. Do tego dodawaliśmy 
trochę gry aktorskiej.

– trzeba być jednak dosko-
nałym dyplomatą, bo przy 
stoliku kapitańskim mogą 
usiąść przecież osoby, które 
niekoniecznie za sobą prze-
padają.
– Zgadza się. Miałem nawet 
okazję uczestniczyć w obiedzie, 
gdzie przy stoliku siedzieli 
Anglicy z Francuzami, którzy 
się nie znoszą. Starszą, sym-
patyczną parę posadziłem po 
swojej lewicy, a parę z Francji 
po prawej stronie. Powiedzia-
łem wtedy, że wiem, że prawa 
strona jest bardziej reprezenta-
cyjna, ale wy, patrząc na An-
glików, jesteście bliżej mojego 
serca. Wzniosłem przy tym to-
ast za pomyślność obydwu kra-
jów i wzajemne zrozumienie. 
Powiem jeszcze, że na koniec 
rejsu pasażerowie wystawiają 
oceny wszystkim członkom za-
łogi. Na początku mojej pracy 

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

- Zumba
- Pilates

Zapraszamy serdecznie do
Fitness Klubu Spójnia. 

Proponujemy Państwu aktywne
spędzanie wolnego czasu

w miłej i przyjaznej atmosferze.
Oferujemy zajęcia ruchowe: 

- Siłownia
i wiele innych

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

- Step

- Joga

- Aktywne 50+

- Sauna - Masaże

 - Trening funkcjonalny

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

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

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

9turystykagrudzień 2012     news@panoramapomorza.pl

na „Royalu” w 5-stopniowej 
skali dostawałem ocenę w gra-
nicach 4,5. Lepszą notę mieli 
jedynie stewardzi kabinowi. 
Potem jednak zawziąłem się, 
żeby moja ocena była wyższa 
i teraz jest to już 4,8, 4,9. Miło 
mi było również, kiedy An-
glicy napisali o mnie, że mam 
ojcowskie podejście do pasaże-
rów. Często wypływaliśmy w 
świetle gwiazd, z podniesiony-
mi i oświetlonymi od dołu ża-
glami. Grała muzyka. Turyści 
z lampkami szampana podzi-
wiali widok zapierający dech 
w piersiach. Na drugi dzień 
zaś była prezentacja oficerów, 
a przed tym spotykaliśmy się 
w  bibliotece, gdzie przedsta-
wiano kapitana. Wcześniej za-
pytano mnie, jak to zrobić, więc 
odparłem krótko, żeby powie-
dziano, że jestem z kraju Cho-
pina i Conrada. W końcu jed-
nak pasażerowie zapytali, skąd 
tak naprawdę jestem. Francuzi 
twierdzili, że Chopin z ich kra-
ju pochodzi. Z kolei Anglicy, 
że Conrad też jest ich roda-
kiem. Dopiero młoda Japonka 
poinformowała ich, że obaj byli 
przecież Polakami. Od tego 
momentu mówię, że jestem 
z  kraju Solidarności i Wałęsy. 
Na początku rejsu oznajmiam 
również wszystkim, że mam 
sejf, w którym chowam wszyst-
kie troski i zmartwienia, które 
być może oddam pasażerom na 
koniec podróży.
– dziękuję za rozmowę.

PS. Był to pierwszy odcinek 
naszego rejsu z polskim kapi-
tanem „Perły w koronie”. Na 
kolejne zapraszamy do następ-
nych numerów „Panoramy”.

Fot. archiwum prywatne  
marka marca

reKLama

reKLama



Z problemem parkowania sty-
kają się na co dzień władze 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Szadółki”. Mieszkańcy osie-
dla parkują tam, gdzie im wy-
godnie, często w niedozwolo-
nych miejscach, tarasując tym 
samym dojazd pojazdom ra-
towniczym albo niszcząc zie-
leń i uniemożliwiając odśnie-
żanie chodników. Terenu na 
organizowanie nowych miejsc 
postojowych już nie ma. Po-
wstał za to parking przy ulicy 
Piotrkowskiej – tuż przy pętli 
autobusowej, oraz hala parkin-
gowa przy ulicy Częstochow-
skiej 1.

– Jest to dwupoziomowy 
obiekt, w którym są jeszcze 
wolne miejsca do wykupienia. 
Po uregulowaniu całości kon-
kretna osoba staje się właścicie-
lem miejsca postojowego, któ-
rym może dysponować według 
własnego uznania –  informuje 
Ludwik Nowacki, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Sza-
dółki”. – Hala zamykana jest 
bramą, którą można otworzyć 
tylko za pomocą pilota. Obec-
nie obiektem zarządza nasza 
spółdzielnia i my obliczamy 
koszty eksploatacji obiektu, 
bez żadnego zysku. Właścicie-
le miejsc postojowych pokry-

wają jedynie koszty związane 
z  podatkiem od nieruchomo-
ści, konserwacją bramy, ener-
gią elektryczną czy funduszem 
remontowym. Ewentualne nie-
wykupione miejsca postojowe 
będą czasowo wynajmowane 
po cenie określonej przez Radę 
Nadzorczą Spółdzielni.

Kiedy budowano mieszka-
nia na Ujeścisku, planowa-
no, że na każde mieszkanie 
powinno przysługiwać jedno 
miejsce postojowe. Czas zwe-
ryfikował plany i teraz nawet 
dwa miejsca parkingowe nie 
zawsze wystarczają.

– Na naszym osiedlu nie jest 
to może duży problem, ale wi-
dzimy, że każdy chciałby par-

kować jak najbliżej swojego 
mieszkania. Mamy nadzieję, 
że miejsca w hali zostaną wy-
kupione, a niektórzy skorzy-
stają z parkingu, który znaj-
duje się w sąsiedztwie naszej 
siedziby. Tu nie ma możliwo-
ści wykupienia miejsca posto-
jowego, ale można je wynająć 
pokrywając jedynie koszty bie-
żącego utrzymania. Dodam, 
że parking jest oświetlony 
i  ogrodzony, zimą odśnieża-
ny – dodaje Jan Kazimierczyk, 
wiceprezes SM „Szadółki”.

Cena miejsca w hali parkin-
gowej przy ulicy Częstochow-
skiej nie jest zbyt wygórowana, 
bowiem można je mieć na stałe 
już za 9 tys. zł. Można je nabyć 

również w systemie ratalnym 
(24 raty) za 10 tys. zł, ale żeby 
korzystać z miejsca parkingo-
wego, trzeba na początek za-
płacić 1 tys. zł. Z takiej możli-
wości cieszyliby się mieszkań-
cy dolnych dzielnic naszego 
miasta, gdzie miejsc posto-
jowych jest jak na lekarstwo, 
a kierowcy ryzykują i parkują, 
gdzie popadnie. Warto więc 
pochwalić inicjatywę władz 
spółdzielni „Szadółki”. Oby 
takich było jak najwięcej w na-
szym mieście. 

stanisław szychowski
Fot. marcin Żurek

  Są wolne miejsca w hali parkingowej przy Częstochowskiej 1

UJeśCisKo. Postaw aUto Pod daChem 

są wolne miejsca na parkingach

Kilka dni temu Rada Nadzorcza Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani” zatwierdziła plan gospo-
darczy na 2013 rok. Nie obejdzie się 
niestety bez podwyżek. Zafundowali 
je radni Gdańska, którzy podnieśli 
cenę wody i ścieków.

Dom Pomocy Społecznej 
w Zaskoczynie swego czasu był 
ośrodkiem wypoczynkowym 
dla niemieckich żołnierzy. Te-
raz jest tu ośrodek dla niepeł-
nosprawnych fizycznie i psy-
chicznie chorych kobiet. Od 
6  lat jego prowadzeniem zaj-
muje się Waldemar Dowgiert.

– Nie jest to prosta praca. 
Trzeba być odpornym psy-
chicznie i zrozumieć potrze-
by mieszkanek naszego domu, 
które są pod moją opieką. Je-
stem kierownikiem instytucji, 
która nie zarządza kapitałem 
czy towarem, ale zabezpiecza 

potrzeby ludzi, których los „ob-
darzył” pewnym nieszczęściem 
– mówi Waldemar Dowgiert.

W tej chwili w ośrodku 
mieszka 96 kobiet. Do Za-
skoczyna trafiają osoby z upo-
śledzeniem intelektualnym 
oraz psychicznie chore. Przy 
racjonalnej gospodarce finan-
sami utrzymanie Domu Po-
mocy Społecznej nie stano-
wi problemu. Warto w tym 
miejscu wspomnieć, że obiekt 
w Zaskoczynie – dzięki sta-
raniom władz powiatu gdań-
skiego –  został niedawno 
rozbudowany. 

– Ostatnio w naszym ośrod-
ku przebywała dziewczyna ze 
Stanów Zjednoczonych. Jej 
rodzice pochodzą z tych stron, 
dlatego postanowili pod naszą 
opiekę przekazać swoją córkę. 
Jej rehabilitacja zakończyła się 
pełnym sukcesem, ponieważ 
dziewczyna wróciła do środo-
wiska. Było to możliwe dzię-
ki pracy naszych psychologów 
oraz rehabilitantów i opieku-
nów. Od jej matki usłyszałem, 
że opieka społeczna w Polsce 
jest na znacznie wyższym po-
ziomie niż w Stanach Zjed-
noczonych – dodaje dyrektor 

Domu Społecznego. – Wszy-
scy myślą, że osobę chorą naj-
lepiej oddać do ośrodka, który 
jest daleko za miastem, dać jej 
jeden pokój i dbać, by była na-
jedzona i czysta. Nie na tym to 
polega. Przyroda koi człowie-
ka zapracowanego w krótkim 
okresie czasu, ale na dłużej po-
trafi zabijać. Nie można odizo-
lować człowieka od społeczno-
ści. Liczy się również atmos-
fera, jaka panuje w ośrodku. 
Osoba chora musi czuć, że jest 
akceptowana przez otoczenie.

(Lubek)

W pierwszej kolejności wpro-
wadzone zostaną podwyżki, 
które nie są zależne od spół-
dzielni, a narzucają je uchwały 
Rady Miasta albo decyzje GPE-
C-u. Od stycznia wzrośnie za-
tem cena za wodę i ścieki oraz 
podatek od nieruchomości, 
a dodajmy, że w październi-
ku wzrosła opłata za centralne 
ogrzewanie. Od nowego roku 
nie wrosną natomiast żadne 
opłaty zależne od spółdzielni.

RSB „Budowlani” nie ma 
już terenów przeznaczo-
nych na inwestycje, dlate-
go gros pieniędzy kierowane 
jest na utrzymanie obecnych 
zasobów, co ze względu na 
ich wiek, też nie jest tanim 
przedsięwzięciem.

– Kilka lat temu skończyli-
śmy docieplać nasze budynki, 
a  w tej chwili zostały nam re-
monty niewielkiej ilości balko-
nów, które zakończymy w 2013 
roku. Niektóre budynki docie-
plane były w latach 90., dlatego 
teraz potrzebne jest odnowie-
nie elewacji – mówi Zbigniew 
Kopiński, prezes Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”. – Plan remon-
tów zależy w dużej mierze od 
samych mieszkańców, bowiem 
właśnie od nich zbieramy in-
formacje, co wymaga najpil-
niejszych prac. Ich realizacja 
zależy oczywiście od tego, ja-
kimi środkami dysponuje dana 
nieruchomość. Przypomnę, że 
teraz każda z nich dysponuje 
swoim budżetem remontowym.

W przyszłym roku prowa-
dzona będzie m.in. moder-
nizacja instalacji elektrycznej 
i   gazowej oraz pionowej in-
stalacji wodociągowej i kana-
lizacyjnej. Ich awaryjność jest  
niestety największą bolączką 
gdańskiej spółdzielni.

– Problem polega na tym, 
że nie wszyscy mieszkańcy ze-
zwalają nam wejść do swoich 
mieszkań, byśmy mogli prze-
prowadzić remont instalacji 
wodociągowej, ponieważ nie 
chcą niszczyć dopiero co wy-
remontowanej łazienki. Spół-
dzielni nie stać na pokrycie 
kosztów związanych z dopro-
wadzeniem pomieszczenia do 
stanu zastanego przed remon-
tem. Zdarzają się także przy-
padki, że w mieszkaniu niko-
go nie ma i nie mamy jak wejść 
do środka, gdyż jego właściciel 
wyjechał na dość długo – tłu-
maczy Zbigniew Kopiński.

Jeszcze w tym roku wszyst-
kie mieszkania, tam gdzie 
oczywiście będzie taka potrze-
ba, będą posiadały czujniki 
czadu. Dotyczy to mieszkań, 
gdzie woda podgrzewana jest 
przez tzw. junkersy. Miesz-
kańcy często, oszczędzając 
ciepło, posiadają szczelne 
okna, które rzadko otwiera-
ją, niektórzy zakrywają nawet 
kratki wentylacyjne i wtedy 
ulatniający się z piecyka gazo-
wego czad nie ma żadnego uj-
ścia i o tragedię nie jest trudno.

– Przypadków śmiertelnych 
na szczęście jeszcze nie mie-
liśmy, ale kilka razy doszło do 
podtrucia czadem – informuje 
prezes RSM „Budowlani”.

W przyszłym roku prowa-
dzone będą jeszcze remonty 
chodników i ulic osiedlowych, 
modernizacje klatek schodo-
wych i wymiana okien w piw-
nicach. Naszych Czytelników 
na bieżąco będziemy oczywi-
ście informować o ważniejszych 
przedsięwzięciach realizowa-
nych w RSM „Budowlani”.

(KL)
Fot. marcin Żurek

zasKoCzyn. 30-LeCie domU sPoŁeCznego

Opieka lepsza niż w stanach zjednoczonych

Już 30 lat działa w Zaskoczynie Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, w którym 
schronienie i opiekę psychologiczną znajdują kobiety z powiatu gdańskiego, 
a także innych zakątków naszego kraju i z zagranicy. 

oLiwa-ŻabianKa. PLan zostaŁ PrzyJęty

zamontują 
czujniki czadu

Mimo panującego kryzysu, mieszkańcy naszego miasta posiadają coraz  
więcej samochodów. Problemem pozostaje brak miejsc parkingowych.  
W tym przypadku nie pomoże nawet czarodziejska różdżka, ale...  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szadółki” ma na to receptę.

 RSM „Budowlani” nie ma już terenów inwestycyjnych, dlatego 
gros środków przeznaczane jest na utrzymane dotychczasowych 
zasobów mieszkaniowych

10 Nasze sPraWy news@panoramapomorza.pl      grudzień 2012



Do takich kroków skłania 
władze gdańskiej spółdzielni 
duża frekwencja na imprezach, 
turniejach czy zajęciach orga-
nizowanych w przeciągu całe-
go roku.

– Wzbogaciliśmy nawet na-
szą ofertę działalności, tworząc 
lepsze warunki do aktywnej 
rekreacji i wypoczynku, tak by 
nasze osiedle nie stało się jed-
ną wielką „sypialnią” – pod-
kreśla Franciszek Wantuch 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. – Sukcesywnie 
od momentu powstania spół-
dzielni, w miarę posiadanych 
środków, tworzymy i rozbu-
dowujemy bazę sportowo-re-
kreacyjną. Powiem tylko, że 
powstały dwa korty tenisowe, 
boisko wielofunkcyjne, Cen-
trum Sportowe z kręgielnią, 
bilardem, sauną, siłownią i 
salą fitness, boisko sportowe 
ze sztuczną nawierzchnią oraz 
plac rekreacyjny z siłownią ze-
wnętrzną i 20 placów zabaw – 
wylicza Franciszek Wantuch.

Z wszystkich tych obiek-
tów mogą korzystać nie tylko 
członkowie spółdzielni, ale 
również mieszkańcy całego 
osiedla. Dla młodych fanów 
futbolu organizowane są tak-
że zajęcia szkółki piłkarskiej, 
która działa już od 13 lat.

– Zajęcia prowadzone są w 
czterech grupach wiekowych, 
w których uczestniczy ok. 200 
dzieci na boisku i w sali gimna-
stycznej, nieodpłatnie udostęp-
nianej przez szkołę na Oruni 
Górnej. Od 2012 roku prowa-

dzona jest liga piłki nożnej dla 
młodzieży. Uzdolnieni chłopcy 
trafiają do klubów piłkarskich, 
gdzie z powodzeniem dalej 
rozwijają swoje umiejętności. 
Niektórzy z nich grają w kadrze 
Pomorza, a nawet reprezentacji 
Polski juniorów – z dumą mówi 
Franciszek Wantuch.

Oczekiwanymi i cieszącymi 
się dużym zainteresowaniem są 
zajęcia odbywające się podczas 
wakacji oraz ferii zimowych. 
Oprócz zajęć sportowych spół-
dzielnia proponuje wyjścia do 
kina, wycieczki krajowe i za-
graniczne. W tym roku dzieci 
zwiedziły m.in. Parlamenta-
rium (interaktywne muzeum 
UE w Brukseli), Amsterdam, 
Paryż i Disneyland.

Ale władze oruńskiej spół-
dzielni myślą nie tylko o 
dzieciach.

– Od roku mieszkanki na-
szego osiedla dwa razy w ty-
godniu mogą zadbać o swo-
ją kondycję i sylwetkę. Bez 
względu na wiek zachęcamy je 
do wzięcia udziału w zajęciach 
rekreacyjnych na świeżym po-
wietrzu. Pod hasłem „Bądź 
aktywna. Zadbaj o zdrowie, 
kondycję, sylwetkę” na placu 
rekreacyjnym prowadzone są 
zajęcia na urządzeniach siłow-
ni zewnętrznej. Panie ćwiczą 
pod okiem specjalisty fitness i 
odnowy biologicznej – zachęca 
Franciszek Wantuch.

Warto też podkreślić, że 
prężnie działa Klub Seniora, 
powstały z inicjatywy spół-
dzielni, zrzeszający już 80 

członków. Emeryci i renciści 
uczestniczą w zajęciach Uni-
wersytetu III Wieku, obsługi 
komputera i korzystania z in-
ternetu, nauki języka angiel-
skiego. Organizują wyjścia do 
kina, teatru, filharmonii, spo-
tkania okolicznościowe i wy-
cieczki zagraniczne.

Niezwykle cenną inicjaty-
wą są Oruńskie Koncerty Ka-
meralne, które przyciągają już 
nie tylko lokalną społeczność, 
ale mieszkańców całego Trój-
miasta. Od 2007 roku odbyło 
się 25 koncertów promujących 
muzykę klasyczną, operową, 
operetkową, patriotyczną i sa-
kralną oraz musicalową i fil-
mową. Na początku paździer-
nika podczas jubileuszowego 
koncertu, odbywającego się jak 
zwykle w gościnnych progach 
kościoła parafialnego pw. św. 
Jadwigi Królowej, rozbrzmie-
wały melodie najsłynniejszych 
przebojów muzyki filmowej. 

Koncerty to nie tylko spotka-
nia z muzyką, to także przed-
stawienia kostiumowe i wido-
wiska operetkowe. Jest to nie-
zwykłe wydarzenie kulturalne 
o wysokim stopniu profesjo-
nalizmu artystycznego, który 
zapewniają biorący w projek-
cie udział uznani artyści scen 
trójmiejskich. Kolejny koncert 
przygotowywany jest na sty-
czeń 2013 roku.

Władze spółdzielni dbają 
nie tylko o właściwe zarządza-
nie zasobami, dlatego warto 
promować takie przedsięwzię-
cia w lokalnych mediach, mó-
wić o nich głośno i poświęcać 
im sporo miejsca.

(Lubek)
Fot. nadesłane 

Promować nieCodzienne PrzedsięwzięCia 

działania, które warto naśladować
Na terenie naszego miasta działa kilkadziesiąt spółdzielni mieszkaniowych, 
ale tylko niektóre wspierają inicjatywy kulturalne i oświatowe. Wśród nich 
znajduje się Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, która nie szczędzi grosza 
na przedsięwzięcia organizowane na osiedlu.

 Mieszkańcy osiedla chęt-
nie uczestniczą w zajęciach, 
które odbywają się na 
urządzeniach siłowych

 Platforma „Safe Caledo-
nia” w Gdańskiej Stoczni 
Remontowa S.A. 

Gdańska Stocznia Remontowa 
im. J. Piłsudskiego S.A. to je-
dyna stocznia w Polsce, która 
remontuje platformy wiertni-
cze i platformy techniczno-
-mieszkalne. Na ogół są to 
potężne zagraniczne jednost-
ki pływające (bez własnego 
napędu), których zakres prac 
remontowych opiewa na kilka, 
a nawet kilkanaście miesięcy.

Gdańska stocznia już od kil-
ku lat angażuje się w przemysł 
offshore; remontuje i  przebu-
dowuje zbiornikowce, statki 
obsługujące platformy, ale naj-
bardziej spektakularnym osią-
gnięciem są właśnie remonty 
i przebudowy platform. Na 
swym koncie ma remont już 
12 platform.

Obecnie przy stoczniowych 
nabrzeżach cumują dwie plat-
formy. W listopadzie wpłynę-
ła do stoczni platforma FPF1 
–  to największa z dotychczas 
remontowanych. Na ośmiu 
stalowych nogach zamocowa-
ny jest pokład główny o dłu-
gość 82 metrów i szerokość 76 
metrów. Platforma zbudowana 
została przed 36 laty i od tego 
czasu była już kilkakrotnie 
przebudowywana i moderni-
zowana. Teraz, poza swoimi 
gabarytami, wyglądem raczej 
nie imponuje. Część urządzeń 
jeszcze przed wejściem do 
Gdańska została zdemontowa-
na. W Remontowej S.A. plat-

forma FPF1 całkowicie zmieni 
swój charakter i przeznaczenie. 
To będzie największa prze-
budowa jednostki pływającej 
w  60-letniej historii gdańskiej 
stoczni – niezwykle ważne, 
nietypowe i  prestiżowe zada-
nie. Z platformy wydobywczej 
stocznia zrobi rafinerię.

Armatorzy platform sta-
wiają przed Remontową S.A. 
wysokie wymagania. Chcą nie 
tylko, by były one wyremon-
towane bądź przebudowane, 
chcą mieć je sprawdzone i od-
nowione na całej jej wysokości. 
A z tym wiąże się potrzeba 
zadokowania potężnych plat-
form. Na przebudowanej barce 
„Rem-Lift” można podnieść 
pływające obiekty o masie do 
25.000 ton. I na takiej barce 
wynurzona została „Safe Ca-
ledonia”, druga platforma ho-
telowo-techniczna, która jest 
obecnie w tej stoczni remon-
towana i modernizowana. Wy-
dokowanie platformy otworzy-
ło nowy front robót konserwa-
cyjno-malarskich w  podwod-
nej części tej jednostki. Na tej 
platformie przeprowadzono 
już modernizację części ho-
telowej, nie zabrakło też prac 
w  części maszynowej. W har-
monogramie prac jest także 
przegląd klasowy.

Jerzy Uklejewski
Fot. Jerzy Uklejewski

Gdańsk ma wspaniałe zabyt-
ki, w których znakomicie roz-
brzmiewa muzyka klasyczna. 
Przekonali się o tym ci, którzy 
wzięli udział w festiwalu Ac-
tus Humanus. Przez sześć dni 
w najpiękniejszych, zabytko-
wych przestrzeniach Gdańska 
odbywały się koncerty, pod-
czas których usłyszeć mogli-
śmy arcydzieła muzyki dawnej.

Już sama inauguracja festi-
walu była wyjątkowa. Słyną-
cy z dążenia do „muzycznego 
ideału”, legendarni artyści z 
Szampanii – formacja Aka-
dêmia pod kierownictwem 
Françoise Lasserre – zapre-
zentowała specjalny program 

„Pastorale sur la Naissance de 
notre Seigneur Jésus Christ”, 
złożony z dzieł Marca-An-
toine’a Charpentiera związa-
nych z okresem Świąt Boże-
go Narodzenia. W Gdańsku 
pojawił się jeden z najbardziej 
charyzmatycznych muzyków 
naszych czasów – Jordi Savall. 
Zagrał nominowaną do Ce-
zara muzykę ze „Wszystkich 
poranków świata” – kultowego 
filmu Alaina Corneau z 1991 
roku, od której zaczęła się jego 
niegasnąca sława.

Festiwalowym wydarzeniem 
było również światowe współ-
czesne prawykonanie w ko-
ściele św. Jana oratorium „La 

Purificazione della Vergine” 
Gaetana Veneziana w inter-
pretacji specjalistów od muzyki 
neapolitańskiej XVII I XVIII 
wieku – kapeli I Turchini pod 
dyrekcją Antonia Floria.

Do Gdańska po raz pierw-
szy zawitał niezwykły zespół 
wokalno-instrumentalny Mala 
Punica, nazywany „awangardą 
średniowiecznej Europy”. Pod 
kierownictwem Pedra Memel-
sdorffa w kościele św. Jakuba 
artyści, znani z błyskotliwej 
wirtuozerii i wyjątkowej eks-
presji, dali koncert, na który 
złożyła się muzyka neapoli-
tańska, tworzona za panowa-
nia dynastii Andegawenów.

Na festiwalu Actus Huma-
nus w Dworze Artusa wystąpił 
także włoski klawesynista, dy-
rygent i znawca muzyki daw-
nej Ottavio Dantone, znany 
szerokiej publiczności jako dy-
rektor muzyczny słynnej for-
macji Accademia Bizantina.

– Chcemy stworzyć w Gdań-
sku modę na muzykę dawną 
– powiedział Filip Berkowicz, 
dyrektor artystyczny festiwa-
lu. – Za każdym razem, gdy 
projektuję festiwal, staram się 
przygotować coś wyjątkowego. 
W tym roku też było sporo nie-
spodzianek i nowości.

Jerzy Uklejewski

naJwięKsza PrzebUdowa w historii

remontują 
potężne platformy

aCtUs hUmanUs 2012

Gdański festiwal muzyki dawnej
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Niech najbliższe świąteczne 
dni będą przepełnione 

zapachem choinki, a za oknem
 całe białe od śniegu.

Spędźcie je w ciepłej rodzinnej atmosferze, 
a prezenty niech dadzą chwile 

prawdziwej radości.prawdziwej radości.
Chcielibyśmy również, 

aby nadchodzący 2013 rok był 
dla nas wszystkich wytchnieniem 

i, choć w pewnej mierze, 
spełnieniem najskrytszych marzeń.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
 i nadchodzącego Nowego Roku 
wszystkim członkom Spółdzielni

 Mieszkaniowej „Orunia” 
oraz ich bliskim 

najserdeczniejsze życzenia składa:
Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza, 

Zarząd 
oraz pracownicy SM „Orunia”
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W ostatnich trzech latach 
główny nacisk kładziono na 
trzy ważne zadania: remont 
ulic osiedlowych i chodników, 
wymianę instalacji zimnej 
i  ciepłej wody oraz instalowa-
nie wodomierzy radiowych.

Przez kilka lat administra-
cje PSM „Przymorze” robiły 
wszystko, by drogi pożarowe 
na ich terenie były wykonane 
jak należy. Dojazd służb ra-
towniczych do wszystkich bu-
dynków jest zagwarantowany 
–  oczywiście jeśli nie zastawią 
ich kierowcy, którzy parkują 
swoje auta w miejscach niedo-

zwolonych. Przy okazji budowy 
dróg pożarowych powstawa-
ły nowe chodniki oraz miejsca 
postojowe, których i tak wciąż 
brakuje. Wszystko przez to, że 
Polacy posiadają coraz więcej 
samochodów, a budowa no-
wych parkingów, czy nawet po-
jedynczych miejsc postojowych 
jest fizycznie niemożliwa z bra-
ku wolnego miejsca. 

W ostatnim czasie zdecydo-
wano o wymianie wodomie-
rzy. Standardowe zastąpiono 
radiowymi. Nie tylko skraca to 
czas ich odczytu, ale wprowa-
dza pewne oszczędności. 

– Mamy teraz możliwość od-
czytu jednoczesnego z wodo-
mierza głównego i z wodomie-
rzy w lokalach mieszkalnych, 
bez konieczności angażowania 
lokatora w dokonywanie wła-
snego odczytu i dostarczania 
jego wyniku do administracji. 
Ponadto, poprzez informa-
cję z kontroli radiowej łatwo 
jest ustalić wszelkie manipu-
lacje dokonane przy liczniku 
np. przez nałożenie magnesu 
neodymowego czy też postój, 
a zlokalizowanie manipulanta 
jest proste i umożliwia szybką 
interwencję służby technicznej 

administracji – mówi Adam 
Kmieć z PSM „Przymorze”. 

Warto ponadto w tym miej-
scu wyjaśnić, że oddziaływanie 
magnesu neodymowego powo-
duje uszkodzenia systemu elek-
tronicznego kontroli wodomie-
rza, a tym samym uszkodzenie 
wodomierza i przekłamania 
wskazań na niekorzyść loka-
tora. Inwestycja w magnes jest 
chybiona i kosztowna, bo wy-
miana wodomierza dodatkowo 
obciąża pechowego lokatora.

Znacznie większe korzy-
ści płyną z wymiany instala-
cji wodociągowej. Budowane 

kilkadziesiąt lat temu domy na 
Przymorzu nie przechodziły 
większych remontów. W nie-
których miejscach instalacje 
zimnej albo ciepłej wody przy-
pominały szwajcarski ser i ich 
„łatanie” nie miało żadnego 
sensu, a przecieków i ubytków 
wody było coraz więcej. Posta-
nowiono więc kompleksowo 
wymieniać piony i poziomy 
zimnej i ciepłej wody. Dzięki 
temu znacznie spadła awaryj-
ność instalacji wodociągowej 
i pojawiły się oszczędności.

– Już teraz możemy powie-
dzieć o oszczędnościach, bo-

wiem analiza ubytków zimnej 
wody wykazała, że uzyskano 
obniżenie z 11 do 6 procent 
– mówi Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.

Prace związane z wymianą 
wodomierzy i instalacji wodo-
ciągowej będą jeszcze trwały, 
a ich intensywność uzależnio-
na oczywiście będzie od posia-
danych środków finansowych. 

(KL)
Fot. 

dziaŁania, Które daJą oszCzędnośCi  

duże inwestycje na Przymorzu

to nie tyLKo syPiaLnia  

mieszkania idą 
jak ciepłe bułeczki

PSM „Przymorze” jest jedną z największych spółdzielni 
mieszkaniowych na Pomorzu. Każdego roku, z funduszu 
remontowego, wydawane są duże pieniądze na ważne 
inwestycje na wszystkich czterech osiedlach. Dzięki 
temu poprawia się komfort życia oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców. Niektóre przedsięwzięcia wprowadzają 
też znaczące oszczędności.

Boom budowlany trwa. Na obrzeżach naszego miasta 
wciąż powstają nowe mieszkania, które stawiane są 
przez prywatnych inwestorów. Tylko nieliczne spół-
dzielnie mieszkaniowe na Pomorzu, w tym Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Południe”, prowadzą inwestycje.  
Mimo kryzysu na rynku, mieszkania sprzedawane  
są już na etapie projektowania budynku.

zdrowych, rado-
snych, spędzonych 
w rodzinnym gronie 
świąt bożego naro-
dzenia oraz szczęśli-
wego nowego 2013 
roku życzą rada 
nadzorcza oraz za-
rząd Powszechnej 
spółdzielni mieszka-
niowej „Przymorze”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Południe” dała się już poznać 
jako dobry inwestor. Od same-
go początku swojego istnienia, 
a więc od ponad 20 lat, nie-
przerwanie realizuje nowe in-
westycje mieszkaniowe. 

– Jest to możliwe, ponieważ 
mamy jeszcze tereny, gdzie 
mogą powstać kolejne budyn-
ki. Nasz program inwestycyjny 
zaplanowaliśmy do 2020 roku. 
Według tego harmonogra-
mu, rocznie oddawalibyśmy 

do użytku maksymalnie dwa 
budynki. Przypomnę tylko, że 
ostatnio zakończyła się budo-
wa dwuklatkowego budynku 
przy ulicy Leopolda Okulic-
kiego, a w tej chwili realizo-
wana jest inwestycja przy ulicy 
Alojzego Bruskiego. Dodam 
jeszcze, że wszystkie budyn-
ki będą posiadały podziemne 
garaże  i windy – informuje 
Iwona Stolarska, kierownik 
Działu Inwestycji Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”.

Docelowo, przy ulicy A. 
Bruskiego i A. Antczaka, nie-
opodal pętli tramwajowej sta-
nąć ma pięć budynków wielo-
rodzinnych, ale inwestycja ta 
rozłożona będzie na kilka lat. 
Najpierw staną trzy od strony 
pętli tramwajowej oraz budyn-
ki jednorodzinne w zabudowie 
szeregowej. Dodajmy, że w są-
siedztwie ulicy L. Okulickie-
go na terenie po lisiej fermie, 
przewidziano dwa budynki 
wielorodzinne. 

Wszystkie mieszkania wy-
konywane będą w standardzie 
apartamentowców, dlatego za-
skakiwać powinna ich niska 
cena, która obecnie oscyluje  
wokół 4500 złotych  netto za 
metr kwadratowy powierzchni 
użytkowej lokalu wraz z przy-
należną komórką lokatorską. 
Mimo, że spółdzielnia nie pro-
wadzi kampanii reklamowej 
zainteresowanie mieszkaniami 
jest duże, czego pozazdrościć 
może niejeden trójmiejski de-
weloper. W pierwszym budyn-
ku, którego budowa realizo-
wana jest na poziomie piwnic, 
sprzedano 20 z 32 mieszkań. 

– Nie skupiamy się jedynie 
na budowaniu nowych miesz-
kań. Przy kortach tenisowych 

powstanie pawilon zaple-
cza sportowego. Liczymy, że 
pierwsze prace mogłyby się 
rozpocząć już wiosną przyszłe-
go roku, ich koniec planujemy 
wstępnie na wiosnę 2014 roku. 
Będzie zaplecze sanitarno-so-
cjalne dla osób korzystających 
z boiska piłkarskiego, kortów 
oraz siłowni na świeżym po-
wietrzu. Nie zabraknie też sali 
dydaktycznej. Można powie-
dzieć, że będzie to dopełnienie 
całego kompleksu sportowego 
– dodaje Iwona Stolarska.

Mieszkania na Oruni Gór-
nej zawsze cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Mimo, że 
niektórzy uważają ją za obrze-
ża Gdańska, teraz jest to już 
niemal centrum naszego mia-

sta. Poza tym prezes Sylwe-
ster Wysocki wraz z zarzą-
dem SM „Południe” dbają, by 
osiedle nie było tylko sypial-
nią, a miejscem, gdzie moż-
na również aktywnie spędzić 
wolny czas. Miejsc i obiektów 
sportowo - rekreacyjnych ku 
temu jest wystarczająco dużo. 
A wszystko w zasięgu spaceru.

Osoby, które chciałyby sko-
rzystać z oferty oruńskiej spół-
dzielni odsyłamy do Działu 
Członkowsko-Mieszkaniowe-
go SM „Południe” przy ulicy 
Strzelców Karpackich 1 (tel. 
58 306 84 85 wew. 35 lub 58 
326 05 45).

stanisław szychowski
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Polski Chór Kameralny Scho-
la Cantorum Gedanensis za-
prasza na Doroczny Koncert 
Bożonarodzeniowy, który od-
będzie się 22 grudnia (sobota, 
godz. 20.00) w kościele św. 
Mikołaja przy ulicy Świętojań-
skiej 72. Patronat nad koncer-
tem objął prezydent  Gdańska.

– W sobotni przedświątecz-
ny wieczór dla mieszkańców 
gdańskiej metropolii wykona-
my oratorium „Mesjasz” Jerze-
go Fryderyka Haendla. Dzieło 
to, określane przez krytyków 
czasów kompozytora jako 
najdoskonalsza kompozycja 
wszech czasów, a od wykonaw-
ców wymagająca niezwykłego 

kunsztu, wprowadza w bezpo-
średnie obchody Świąt Bożego 
Narodzenia – informuje Alicja 
Jokiel z Polskiego Chóru Ka-
meralnego Schola Cantorum 
Gedanensis.

W koncercie udział wezmą: 
Agnieszka Kozłowska – so-
pran, Agnieszka Rehlis – alt 
oraz Krystian Adam Krzeszo-
wiak – tenor.

Bilety do nabycia w biurze 
Polskiego Chóru Kameral-
nego, które znajduje się przy 
ul. Opata J. Rybińskiego 24 
w  Oliwie oraz na godzinę 
przed koncertem w kościele.

Więcej informacji uzyskać 
można natomiast pod nume-

rem telefonu 58 552 41 73. Do-
dajmy, że współorganizatorem 
koncertu jest Polska Filhar-
monia Kameralna w  Sopocie.

(KL)
Fot. materiały prasowe

JaK świat dŁUgi i szeroKi  

Co kraj, to świąteczny obyczaj

zaPraszamy na KonCert 

mesjasz u mikołaja
Nasza krzyżówka

Co kraj, to obyczaj. Polacy w wigilię Bożego Narodzenia 
dzielą się opłatkiem, Australijczycy gromadzą się na pla-
żach, a Grecy wieczór ten spędzają w gronie przyjaciół w 
restauracjach i barach.

Spośród świąt w naszym kraju 
największą wagę przywiązu-
je się do Bożego Narodzenia. 
Przy wigilijnej wieczerzy dzie-
limy się opłatkiem, przy stole 
zostawiamy miejsce dla wę-
drowca, pod obrusem kładzie-
my sianko, o północy wybie-
ramy się na pasterkę i tylko w 
naszym kraju panuje przesąd, 
że zwierzęta mówią ludzkim 
głosem.

U naszych zachodnich są-
siadów 4 grudnia wkłada się 
forsycje do wazonów, żeby za-
kwitła na Boże Narodzenie, 
a podczas świątecznego obiadu 
z całą pewnością poczęstowani 
zostaniemy pieczoną gęsią.

– W Niemczech prezen-
ty przynosi Dzieciątko Jezus, 
a  Mikołaj odwiedza dzieci na 
początku grudnia. Święta wy-
glądają prawie tak jak w Pol-
sce. Różnica jest jedynie w po-
trawach, które znaleźć można 
na świątecznym stole – mówi 
Matthias Borgstade pocho-

dzący z niemieckiego Lingen.
Z kolei Hiszpanie większą 

wagę przywiązują do święta 
Trzech Króli, wtedy obdaro-
wują się prezentami. Tradycyj-
nym daniem jest keks, w któ-
rym zapiekane są niespodzian-
ki, np. monety. Kto na nie trafi, 
jest zobowiązany do upieczenia 
ciasta w następnym roku.

– Dziwne były dla mnie 
pierwsze Navidades, czyli 
święta spędzone w Hiszpanii, 
bez śniegu i choinki. Świę-
towanie zaczyna się już 22 
grudnia od udziału w wielkiej 
loterii, w której wygrać moż-
na sporą sumkę. Oczywiście 
w Wigilię rodzina spotyka się 
przy kolacji i po niej idzie-
my na pasterkę. Natomiast 28 
grudnia obchodzi się tu Dzień 
Niewiniątek. Tego dnia robi-
my sobie żarty, tak jak u nas 
w  prima aprilis – opowiada 
Artur Ruciński, który od kilku 
lat mieszka w Walencji z żoną 
Liciane.

Niezwykle hucznie świę-
ta obchodzą temperamentni 
Argentyńczycy. Przy ogrom-
nym stole, na którym pojawia 
się pieczony prosiak, biesia-
duje rodzina wraz z sąsiadami 
i znajomymi. W tym kraju na 
prezenty również trzeba cze-
kać do 6 stycznia. W Londy-
nie z kolei na Trafalgar Squ-
are spotkać można duże grupy 
mieszkańców, którzy – zgro-
madzeni przy wielkiej choin-
ce – śpiewają kolędy wspólnie 
z chórami przybyłymi na Wy-
spy z wielu zakątków świata.

Duńczycy natomiast nie wy-
obrażają sobie świąt bez blogg 
– mocnej odmiany grzanego 
wina, wigilijnej kolacji bez 
mięsa oraz wszechobecnych 
skrzatów „misse”. Dla odmia-
ny, większość Japończyków 
traktuje Boże Narodzenie jak 
rodzaj walentynek. Podobnie 
jest w Chinach, gdzie święta 
traktuje się niczym radosnym 
symbol coraz szybszego roz-
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woju gospodarki. Są to prawie 
takie same dni jak powszednie 
w roku, a na głębokiej prowin-
cji nie ma nawet śladu świąt. 
Podczas świąt w Kamerunie 
dom dekoruje się specjalnym 
drzewkiem. Na wigilijnym 
stole pojawia się grillowany 
kurczak, pieczony baran, sa-
łatki owocowe czy też specjal-
nie faszerowane warzywa. Po-
daje się też banany smażone na 
oleju oraz sok imbirowy.

Dzięki polskim misjona-
rzom charakter Bożego Na-
rodzenia mogą poznać miesz-
kańcy Madagaskaru. Jak opo-
wiada o. Marek Ochlak, który 
swoje życie poświęca Malga-
szom, atmosferę świąt czuje się 
dopiero podczas odprawiania 

pasterki w kościele wybudo-
wanym z palmy, ravinali.

– Odprawiona przeze mnie 
pasterka zrobiła na mnie 
ogromne wrażenie, bowiem 
celebrowałem ją po raz pierw-
szy przy akompaniamen-
cie tradycyjnych instrumen-
tów malgaskich – wspomina 
o. Marek.

O tym, jak trudno spędzać 
święta poza rodzinnym kra-
jem, przekonał się też Bartosz 
Teliczan, który jeździ regular-
nie do Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich i Kataru.

– Kilka lat temu przyszło 
mi spędzać Boże Narodze-
nie w Dubaju. Oczywiście nie 
było ani śniegu, ani choinki. 
Sami zrobiliśmy ozdoby i ude-

korowaliśmy drzewko, które 
stało w hotelowym hallu. Za-
miast opłatkiem, dzieliliśmy 
się winogronem. Wieczerza 
wigilijna też nie wyglądała 
jak w Polsce. Hotelowi kucha-
rze przyrządzili nam potrawy 
z ryb i owoców morza – mówi 
Bartosz Teliczan.

Jak świat długi i szeroki, 
każdy przeżywa narodziny 
Chrystusa na swój sposób. 
Inne mamy potrawy na wigilij-
nej kolacji, innymi podarkami 
się obdarowujemy, ale wszyscy 
staramy się przeżywać ten czas 
w gronie najbliższych.

(krzyl)
Fot. af photo – Fotolia.com

tylko u nas ogłoszenia drobne 
do 15 słów za darmo

Napisz do nas: reklama@panoramapomorza.pl

reKLama

Litery z kratek ponumerowanych w prawym dolnym rogu od 1 do 8 utworzą rozwiązanie.



Zawodnicy pomorskiej ama-
torskiej ligi koszykówki po-
dążają śladem graczy naszej 
ekstraklasy. W tym sezonie 
aż cztery polskie ekipy biorą 
udział w międzynarodowych 
rozgrywkach. Asseco Prokom 
Gdynia i Trefl Sopot właśnie 
zakończyły swoją przygodę od-
powiednio z Euroligą i  Euro-
Cupem, a na polu bitwy pozo-
staje jeszcze PGE Turów Zgo-
rzelec w Zjednoczonej Lidze 
VTB i Stelmet Zielona Góra w 
EuroCup. Także organizatorzy 
Ligi Środowiskowej wystawili 
reprezentację w  europejskich 
pucharach. Amatorzy basketu 
udali się na Litwę, gdzie  (już 
po zamknięciu tego wydania 
„Panoramy”) rozegrali swoje 
kolejne mecze w ramach Inter-
national Amateur Basketball 
League 2012/2013.

W międzynarodowych roz-
grywkach bierze udział sześć 
zespołów z Litwy, Łotwy, Bia-
łorusi, Ukrainy i Polski. Nasz 
kraj reprezentuje drużyna po-
morskiej Ligi Środowiskowej, 
którą poprowadzi duet To-
masz Chwiałkowski – Grze-
gorz Czyczel. Z „orzełkiem” 
na piersi występują w niej m.in. 
kapitan reprezentacji Bartosz 
Dzierżyński (I LŚ, ADVA 
Optical Networking Gdynia), 
Maciej Landmesser i Kamil 
Kruszyński (obaj I LŚ, Demol-
ka Gdańsk), Tomasz Chwiał-
kowski (Slama Jama Sopot) 
oraz debiutujący na międzyna-
rodowych parkietach: Marcin 
Skrzypczak (III LŚ, Trec Team 
Gdynia), Michał Kaliński 
(SLK, Coorviky), Szymon Fal-

ski (II LŚ, TOS Gdynia), Ar-
kadiusz Moras czy, mający za 
sobą ekstraklasowe doświad-
czenie w barwach sopockiego 
Trefla, Jakub Kietliński (obaj 
I LŚ, Slama Jama Sopot).

Polskę czekały dwa niezwy-
kle trudne pojedynki w wileń-
skiej Lietuvos Rytas Arenie 
(sąsiednia hala Siemens Are-
ny). Najpierw biało-czerwo-
ni zmierzyli się z aktualnym 
mistrzem IABL – zespołem 
z Kijowa, po czym reprezenta-
cja stoczyła bój z drużyną Wi-
leńskiej Ligi Koszykówki, któ-
rą po raz kolejny poprowadził 
utytułowany 17-letni Deividas 
Kumelis, mistrz Euroligi Ju-
niorów (U18) w barwach Lie-
tuvos Rytas Wilno.

W tegorocznym sezonie 
o miano najlepszego na Pomo-
rzu rywalizuje 36 amatorskich 
drużyn w pierwszej, drugiej 
i trzeciej dywizji oraz kategorii 
wiekowej 35 lat i starsi. A naj-
lepsi zawodnicy występują 
w Międzynarodowej Ama-
torskiej Lidze Koszykówki 
(IABL), reprezentując Polskę 
w europejskich pucharach.

Honorowy patronat nad pią-
tą edycją Ligi Środowiskowej 
piastują: marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław 
Struk, prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski, prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek oraz pre-
zydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz. Organizatorem ko-
szykarskich zmagań jest Plat-
forma Medialna.

(KK)
Fot. Kazimierz Kobiak

Mikołajkowy Przegląd Ze-
społów Cheerleaders odbył się 
w Szkole Podstawowej nr 27 we 
Wrzeszczu. Rywalizacja toczy-
ła się w kilku kategoriach, ale 
– jak informuje Anna Krause, 
kierująca organizacją imprezy – 
wszyscy chcieli się jak najlepiej 
zaprezentować licznie przyby-
łym fanom cheerleadingu.

– Formuła przeglądu umoż-
liwiła zespołom zaprezento-
wanie umiejętności, integrację 
zawodniczek i zawodników, 
a także wymianę doświadczeń 
pomiędzy trenerami. Zespo-
ły, które wzięły udział w im-

prezie, na co dzień rywalizu-
ją w dwóch dywizjach: POM 
Dance oraz CHEER Dance, 
w każdej w trzech kategora-
ich wiekowych: junior młod-
szy, junior oraz senior – mówi 
Anna Krause.

Występy oceniała komi-
sja sędziowska, w skład której 
wchodzili trenerzy zespołów, 
którzy po wszystkich wystę-
pach mieli dzięki temu okazję 
do wymiany uwag na temat 
poszczególnych układów.

– Niespodzianką dla wszyst-
kich startujących oraz pubilcz-
ności był, specjalnie przygo-

towany na tę okazję, występ 
wszystkich trenerek, który 
zachęcił do wspólnej zabawy 
podczas dyskoteki mikołaj-
kowej – dodaje Anna Krause. 
–  Już teraz serdecznie zapra-
szamy na Mistrzostwa Gdań-

ska Cheerleaders, które odbę-
dą się w Szkole Podstawowej 
nr 27 w Gdańsku już 2 lutego 
2013 roku.

(stanisław s.)

nowy Port. sPortowCy nePtUnsa JUŻ odnoszą sUKCesy  

Nowy klub zaczął 
prężnie działać

Liga w międzynarodoweJ odsŁonie  

amatorzy walczą 
w pucharach

wrzeszCz. miKoŁaJKowy PrzegLąd 

młode cheerleaderki w akcji

W naszym mieście nie ma zbyt wielu klubów sportowych, dlatego cieszą 
inicjatywy, dzięki którym powstają nowe drużyny. Od niedawna działa w No-
wym Porcie klub Neptuns, którego drużyna walczy w tej chwili w najniższej 
lidze piłki nożnej (B klasie). Niebawem mają jednak ruszyć kolejne sekcje, 
czemu kibicować będzie „Panorama”. 

Gdański klub dał się już po-
znać z udanych przedsięwzięć. 
Był m.in. organizatorem tur-
nieju ulicznej koszykówki, 
który nie dość, że stał na wyso-
kim poziomie, to jeszcze zgro-
madził rzesze zawodników i 
kibiców. 

– Po tym turnieju zwrócił 
się do nas Pomorski Zwią-
zek Koszykówki z propozycją 
współorganizacji gdańskich 
eliminacji streatballa, co było 
dla nas, nowego klubu na spor-
towej mapie Gdańska, dużym 
wyróżnieniem – mówi Paweł 
Siuber, kierownik Neptuns 
Gdańsk. – Mieliśmy również 
drużynę koszykarską, któ-
ra walczyła w III lidze, ale ze 
względu na finanse, musieli-
śmy wycofać się z rozgrywek. 
Liczę jednak, że niebawem 

powrócimy na koszykarskie 
parkiety.

Neptuns miał przejąć dru-
żynę Portowca (który gra w A 
klasie), ale nie udało się dojść 
do porozumienia, dlatego 
drużyna rozpoczęła piłkarską 
przygodę od B klasy, a mecze 
odbywają się na boisku w No-
wym Porcie. 

– Początek był trudny, ponie-
waż drużyna nie była zgrana. Z 
czasem jednak wszystko zaczę-
ło ze sobą współgrać. Wyniki 
też już są coraz lepsze, dlatego 
dość optymistycznie patrzymy 
w przyszłość. Nie ukrywamy, 
że walczymy o awans do A kla-
sy, podobnie jak zespoły Orła 
Straszyn, Rozstajów Gdańsk, 
GKS Moreny i EX Siedlce. 
Mocną drużynę prowadzi były 
olimpijczyk Jacek Paszulewicz, 

którego Jaguar też pewnie liczy 
jeszcze na awans – podkreśla 
Paweł Siuber.

W zimowej przerwie nie 
planuje się wielkich zmian w 
kadrze neptunsów. Doszedł 
jeden zawodnik z Orła Jasień 
i być może do gdańskiej dru-
żyny dołączy piłkarz gdyń-
skiego Bałtyku. Teraz piłkarze 
szlifować będą formę na hali, 
a dobrą okazją do konfronta-
cji umiejętności będzie turniej 
Neptuns Futsal Cup, który 
rozegrany zostanie w drugi 
weekend stycznia w Zespo-
le Szkół Morskich w Nowym 
Porcie.

– Nie samą piłką nożną żyją 
mieszkańcy naszego miasta. 
Założyliśmy już sekcję kic-
kboksingu, a w niedalekiej 
przyszłości chcemy prowadzić 

kolejne dyscypliny sportu, 
bo chcemy zwrócić na siebie 
uwagę nie tylko władz mia-
sta i mieszkańców, ale rów-
nież sponsorów. Chcemy też 
stworzyć dobre warunki do 
treningów. Zagwarantować 
sprzęt, dzięki któremu łatwiej 
będzie się trenować. W Gdań-
sku trudno jest utrzymać klub 
sportowy. My jesteśmy w tej 
dobrej sytuacji, że wspiera-
ją nas mieszkańcy dzielnicy 
i Rada Osiedla Nowy Port – 
przyznaje kierownik gdańskie-
go klubu.

Krzysztof Lubański
Fot. archiwum klubu

limeryk na sportowo
Piłkarz Lechii Gdańsk – Razack Traore,

zaskakuje nas swoim uporem –
jest publika szczęśliwa,
gdy obrońców  okiwa,

no i strzeli – byle tylko w porę!

Bramkarz Lechii Gdańsk – Michał Buchalik,
do gry zawsze, nad wyraz się pali,

miewa świetne parady,
na przedpole wypady,

może w końcu go dojrzy Fornalik…

bogdan malach

15sPOrtgrudzień 2012     redakcja@panoramapomorza.pl

startUJąCy

Dancing Stars, Dancing Little Stars oraz Dancing Middle Stars  
– SP 27, Baltica Albatros, Baltica Jantar, MMKS Mini Baltica, Baltica 
Baltic Gold – Gimnazjum nr 25, Emotion Junior, Emotion Senior 
– Gimnazjum nr 29, MMKS Mini Silver, MMKS Silver Stars, MMKS 
Silver Teens – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1, 
De La Salki – Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de la Salle, Gim-
nazjum nr 10, Dance Eleven – Gimnazjum nr 11 i Motylki – Szkoła 
Podstawowa nr 79.

 Drużyna Neptuns Gdańsk 
walczy o awans do A klasy

 Koszykarze z Trójmiasta w miniony weekend grali na Litwie  
w ramach International Amateur Basketball League




