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Amber Cup dla Wisły Płock 
Zwycięstwem płockiej Wisły zakończyła się 
kolejna odsłona halowego turnieju Amber Cup. 
Dopiero na 4. miejscu sklasyfikowani zostali 
gospodarze turnieju – zawodnicy gdańskiej Lechii.

Przemek Szaliński z Gdańska już niejeden raz pokazał nam, że wielkie są 
serca gwiazd. Na jego zaproszenie przyjeżdżają do Trójmiasto gwiazdy sceny, 
estrady i ekranu. Przez cały rok młody gdańszczanin i Fundacja Przemek 
Dzieciom odwiedza z artystami dzieci w trójmiejskich szpitalach oraz 
organizuje spotkania z cyklu „Serca Gwiazd”. Podsumowaniem jego działań 
będzie koncert, który 4 lutego odbędzie się w sali NOT przy ulicy Rajskiej.

Nie jestem w stanie podać dokładnej 
kwoty jaką przekazaliśmy na potrzeby 
naszych podopiecznych. Nasza 
działalność jest niepoliczalna – 
Przemek Szaliński. 

Czwarte miejsce w Europie  
3035 nowych miejsc pracy oraz 14 sfinalizo-
wanych projektów inwestycyjnych. Pomorskie 
trafiło na czwarte miejsce wśród najbardziej dy-
namicznie rozwijających się regionów Europy.

10 defibrylatorów w Gdańsku  
Dziesięć nowych defibrylatorów zainstalo-
wano w  różnych punktach Gdańska. Dzięki 
temu, w  razie potrzeby, dostęp do tych urzą-
dzeń będzie znacznie łatwiejszy, ale i szybszy

Ferie na Oruni Górnej   
Zbliża się okres ferii dla młodych gdańszczan. 
W  tym roku zimowa laba potrwa od 29 
stycznia do 11 lutego. Wszyscy uczniowie 
czekają na nie z niecierpliwością.
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INFORMATOR PANORAMY

Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• Informacja o Zagubionych Zwierzętach Sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański Telefon Zaufania     92 88

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• Apteka Dyżurna Sopot, Tadeusza Kościuszki 7  (58) 551 32 89

• Apteka Dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• Apteka Dyżurna Gdańsk, Kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

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

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

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

• 27 stycznia (sobota), Luxtorpeda, godz. 19.00, 
Scena Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

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

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

• 4 lutego (niedziela), II Charytatywny Koncert 
Przemek Dzieciom, godz. 18.00, Scena Teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska

• 5 lutego (poniedziałek), Pasion de Buena Vista, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 9 lutego (piątek), Lechia Gdańsk – Wisła 
Kraków, godz. 20.30, Stadion Enarga Gdańsk

• 11 lutego (niedziela), Depeche Mode,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 lutego (środa), Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena

• 15 lutego (czwartek), Wieczór z Hanną 
Banaszak, godz. 19.00, Oliwski Ratusz Kultury,  
ul. Opata Jacka Rybińskiego 25

• 17 lutego (sobota), Bracia Figo Fagot, godz. 
20.00, Scena Sopot, al. Franciszka Mamuszki 2

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

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

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

• 24 lutego (sobota), Acid Drinkers, godz. 19.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 25 lutego (niedziela), Terence Blanchard,  
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 27 lutego (wtorek), Ciao Italia! The Best of San 
Remo, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul.. Kazimierza Górskiego 8

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

• 8 marca (czwartek), Ira, godz. 20.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 21 marca (środa), Trefl Sopot – Asseco Gdynia, 
godz. 19.00, Ergo Arena

• 6 kwietnia (piątek), The Kelly Family,  
godz. 20.00, Ergo Arena

• 14 – 18 czerwca (czwartek – niedziela),  
21. Oficjalne Międzynarodowe Zawody  
w Skokach CSIO 5* w Sopocie

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina Power, 
Ergo Arena
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WIĘKSZY I NOWSZY KSIĘGOZBIÓR

Zapraszamy do Biblioteki Oliwskiej
Przemysław Czaja z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku informuje, że jeszcze w styczniu zostanie 
ponownie otwarta Biblioteka Oliwska, która przeszła gruntowny remont. 

匀䔀刀䐀䔀䌀娀一䤀䔀 娀䄀倀刀䄀匀娀䄀䴀夀
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REKLAMA - Na ponad trzystu metrowej 
przestrzeni wydzielona zosta-
ła część dla dzieci i młodzieży, 
wypożyczalnia książek oraz 
strefa relaksu. Zadbaliśmy 
również o  większy i  nowszy 
księgozbiór, który w tej chwili 
liczyć będzie 23 tysiące wolu-
minów. W tym aż 5 tysięcy be-
letrystyki dla dzieci, 9 tysięcy 
beletrystyki dla dorosłych oraz 
blisko 2 tysiące audiobooków – 
mówi Przemysław Czaja. 
Nowe wnętrze biblioteki za-
pełni się gośćmi 30 stycznia. 
Wtedy bowiem o godz. 18.00 
rozpocznie się spotkanie z Elż-
bietą Cherezińską, autorką be-
stsellerowego cyklu „Odrodzo-
ne królestwo” poświęconego 
historii Polski z czasów rozbi-
cia dzielnicowego.
- Dzień później, a  więc 31 
stycznia zapraszamy obecnych 
i  przyszłych czytelników Bi-
blioteki Oliwskiej do zapo-
znania się nie tylko z  nowym 
wystrojem, ale także z  księ-
gozbiorem, który powiększył 
się o wiele nowości wydawni-
czych. Wypożyczanie książek 
będzie możliwe już od godziny 
9.00. 
To jednak nie koniec atrakcji. 
Tego samego dnia o  godzinie 
18.00 odbędzie się spotkanie 
autorskie z  Ignacym Karpo-
wiczem, jednym z  najciekaw-
szych współczesnych pisarzy, 
autorem takich powieści jak 
„Cud”, „Balladyny i  romanse”, 
„Sońka”, „Miłość” – zaprasza 

Przemysław Czaja.
W  Bibliotece Oliwskiej odby-
wać się będzie również nowy 
cykl spotkań „Drogą mniej 
uczęszczaną”. Bohaterami spo-
tkań będą osoby mające od-
wagę zająć się tematami mniej 
popularnymi, wymagającymi 
od nich dużego zaangażowania 
i uwagi. 
- Niekiedy droga ta wiąże się 
z podróżami w odległe zakąt-
ki świata, do których turyści 
rzadko zaglądają, a  czasami 
prowadzi do samego siebie, 
ale wymaga zmiany sposobu 
życia i myślenia. Podczas spo-
tkań zaproszeni goście przybli-
żą nam swoje nietypowe pasje, 
ale także opowiedzą o tym, co 
ich motywuje i sprawia, że chcą 
poświęcać swój czas i  energię 
na coś, co innym wydaje się 
trudne czy zbyt angażujące. 
Będziemy chcieli także poznać 
samą drogę, jaką musieli prze-
być nasi bohaterowie, aby móc 
realizować swoje plany.  Za-
stanowimy się także nad tym, 
dlaczego tak mało osób wybie-
ra podobny styl życia i co spra-
wiło, że nasi bohaterowie zde-
cydowali się właśnie na takie, 
a nie inne pasje – mówi Prze-
mysław Czaja.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
w  oliwskiej bibliotece zapla-
nowano już spotkania z  Iloną 
Wiśniewską (28 lutego) oraz 
Elżbietą Kinowską (23 marca).

(GR)
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50+
Działamy od 2009 roku

Gdańsk Południe, Morena, Żabianka, 
Przymorze, Zaspa

tel. 504 784 423 
www.ang50plus.pl

ANGIELSKI
REKLAMA
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STAWIAJĄ NA SEGREGACJĘ MIASTO TEŻ POMAGA

Elektrośmieci do automatu Transport dla niepełnosprawnych
Na terenie Sopotu stanęły 
niedawno cztery automaty, 
do których wrzucać można 
niewielkie elektrośmieci. Za-
kup urządzeń pokrył sopocki 
magistrat, a  przedsięwzięcie 
kosztowało blisko 80 tysięcy 
złotych.
– Sopocianie z  dużym zaan-
gażowaniem i  sporą skutecz-
nością dbają o środowisko na-
turalne, m.in. segregując od-
pady. Dzięki temu w kurorcie 
mamy jedne z  najwyższych 
w kraju wskaźników segrega-
cji, zdecydowanie przekracza-
jący normy, jakie nakłada na 
nas Unia Europejska. By uła-
twić mieszkańcom skuteczną 
segregację, zakupiono cztery 
urządzenia do gromadzenia 
małogabarytowych elektro-
odpadów – mówi Anna Dyk-
sińska z Biura Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu 
Miasta Sopotu.
Do automatów wrzucać moż-
na chociażby: żarówki, ba-
terie, płyty CD, telefony ko-
mórkowe, ładowarki, kartri-
dże w oddzielnych, oznaczo-
nych komorach.
Punkt elektroodpadów za-
wiera 7 plastikowych, osob-
nych tub, każda 33 litry do 
zbierania 7 rodzajów różnych 

– W  Sopocie każda osoba 
niepełnosprawna może sko-
rzystać z  pomocy przy prze-
mieszczaniu się po mieście. 
Transport realizowany jest 
od poniedziałku do piątku od 
godziny 8.00 aż do 18.00 – 
informuje Anetta Konopacka 
z sopockiego magistratu.
Przewoźnik – Trójmiejskie 
Centrum Specjalistycznego 
Transportu Bemark – przyj-
muje zlecenia w dni powsze-
dnie w  godz. 7.30 – 17.30. 
Transport trzeba zamawiać 
co najmniej z  jednodniowym 
wyprzedzeniem.
– Pojazdy, którymi odbywa 

małych, domowych odpadów. 
Otwory wrzutowe wielkością 
i  kształtem dopasowane są do 
odpowiednich odpadów: ża-
rówka, bateria, płyty CD, ka-
sety VHS, telefony, ładowarki, 
kartridże.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
Punkt Segregacyjnej Zbiorki 
Odpadów Komunalnych mie-
ści się w Sopocie przy al. Nie-
podległości 723. 

(GR)

się przewóz, są komfortowe, 
przystosowane do osób poru-
szających się na wózkach in-
walidzkich. Załoga samochodu 
to zawsze dwie osoby, specjal-
nie przeszkolone, posiadające 
kurs pierwszej pomocy – mówi 
Anetta Konopacka.
Transport należy zamawiać te-
lefonicznie pod numerami 58 
343 52 00 lub 600 366 664. 
Jego koszt jest zróżnicowa-
ny i w granicach miasta jest to 
opłata ryczałtowa, która wy-
nosi 10 zł, natomiast za każ-
dy przejechany kilometr poza 
granice Sopotu trzeba zapłacić 
3 zł. Poza tym za wniesienie 

lub zniesienie na specjali-
stycznym krzesełku trzeba 
dopłacić 5 zł za każde piętro, 
a wynajęcie dodatkowego sa-
mochodu z  załogą na dalsze 
lub czasochłonne wyjazdy to 
koszt 3 zł za każdy przeje-
chany kilometr lub 50 zł za 
godzinę. 
– Miasto od dekady wspo-
maga w  ten sposób osoby 
niepełnosprawne w  Sopocie, 
finansując gotowość specjali-
stycznego samochodu i załogi 
do świadczenia takich usług – 
zauważa Anetta Konopacka.

(GR)

  Automaty na elektrośmieci pojawiły się na ulicach Sopotu

  Automaty na elektrośmieci pojawiły się na ulicach Sopotu
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NOWY SPRZĘT DLA STRAŻY MIEJSKIEJ

Kamery sposobem na śmieciarzy
Jak informuje nas Anna Dyksińska z Urzędu Miasta Sopotu miejscowi strażnicy miejscy otrzymali na koniec 
roku nowoczesny sprzęt, który ułatwi pracę mundurowym. 

– By skuteczniej monitorować 
i ujawniać uciążliwe wykrocze-
nia, takie jak zaśmiecanie prze-
strzeni publicznej czy drobne 
kradzieże, będą wykorzysty-
wane dwie przenośne kamery. 
Urządzenia można przypiąć 
do drzewa czy słupa za pomo-
cą specjalistycznego systemu 
mocowania. Kamery będą uży-
wane tam, gdzie montaż stałe-
go monitoringu byłby bardzo 
kosztowny lub gdy zachodzi 
konieczność sezonowego jego 
wykorzystywania: na terenach 
oddalonych od centrum mia-
sta, na terenach zalesionych, 
czy w  okolicach cmentarza – 
wyjaśnia Anna Dyksińska.
Kamery wyposażone są 
w obiektywy, które dzięki swo-
jej złożonej budowie sprawiają, 
że rejestruje ona rzeczywisty 
obraz o  dobrej rozdzielczości, 
zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Posiada możliwość rejestracji 
obrazu w  postaci nagrania vi-
deo oraz wykonuje pojedyn-
cze i  seryjne zdjęcia. Przekaz 
odbywać się może bezpośred-
nio na smartfona. Urządzenie 

dodatkowo wyposażone jest 
w kartę pamięci. Przystosowa-
ne jest do pracy w  temperatu-
rze od -30 stopni do +50. Koszt 
każdej z kamer to 2400 zł.
– Kolejne, dwa nowe urządze-
nia to nasobne kamery per-
sonalne do jawnej rejestracji, 
które wykorzystywane będą 
przez funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej podczas interwen-
cji. Szczególne zastosowanie 
znajdą podczas nocnych patroli 
i  interwencji, w  czasie wzmo-
żonego sezonu. Urządzenie 
pozwoli na odtworzenie prze-
biegu podejmowanych czynno-
ści służbowych, tak by nie było 
wątpliwości co do jego zasad-
ności, podjętych sił i  środków. 
Każda z  kamer kosztowała 
3200 złotych – dodaje Anna 
Dyksińska.
Tomasz Dusza, komendant 
Straży Miejskiej w  Sopocie 
przyznaje, że postęp technolo-
giczny, a co za tym idzie coraz 
lepszy sprzęt, jest tak ogromny, 
że czyni pracę municypalnych 
bardziej sprawną, a tym samym 
skuteczniejszą. 

– Ogromne znaczenie ma 
również jego wpływ na bez-
pieczeństwo funkcjonariuszy. 
Zarówno mobilne kamery, jak 
i  te osobiste, to kolejny krok 
w  unowocześnianiu naszej 
formacji – podkreśla Tomasz 
Dusza. 
Jak mówi nam komendant 
Dusza nielegalne wysypiska 

śmieci nie są problemem, który 
spędzałby sen z powiek.
– Są to sporadyczne przypad-
ki. Takim dowodem może być 
chociażby ulica Łokietka, na 
którą ktoś przywozi śmieci 
wieczorową porą. Śmieci pod-
rzucane są przede wszystkim 
na obrzeżach miasta, a  ko-
rzystanie w  tych miejscach 

  Nowoczesny sprzęt otrzymała sopocka Straż Miejska
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DOM SĄSIEDZKI 

Nowe wizje 
W miniony wtorek – już po za-
mknięciu tego wydania gazety 
– studenci architektury zapre-
zentowali swoje koncepcje mo-
dyfikacji wnętrza i najbliższe-
go otoczenia Małego Domu 
Sąsiedzkiego Piecki-Migowo. 
Placówka mieści się przy ul. 
Jaśkowej 105. Wstępne kon-
cepcje przygotowane przez 
studentów mogą zostać wy-
korzystanie do stworzenia 
bardziej przyjaznej przestrzeni 
w samym obiekcie oraz w jego 
otoczeniu. 
Studenci Sopockiej Szkoły 
Wyższej swoje prace przygo-
towywali od października. 
Najpierw spotkali się w Domu 
Sąsiedzkim z przedstawiciela-
mi organizacji, które są zaan-
gażowane w  jego działalność, 
czyli m. in. z Fundacji Cudów 
Szafa, Stowarzyszenia Przyja-
ciół Piecki-Migowa „Dom Są-
siedzki”, Stowarzyszenia „Na 
Prostą”. Następnie młodzi ar-
chitekci przeprowadzili ankie-
ty na ulicach. Rozmawiali tak-
że z tymi mieszkańcami, któ-
rzy Dom mijają na co dzień, ale 
nie mają świadomości, że dom 
istnieje i  jaką działalność pro-
wadzi. Na koniec stworzono 
wstępne pomysły i  koncepcje 
modyfikacji wnętrza oraz oto-
czenia domu. 

(GR)

MIEJSCA 

USTAWIENIA

ul. 23 Marca 77c – przy sie-
dzibie spółdzielni
ul. Mickiewicza 48-50 – przy 
garażach
ul. Mazowiecka 22 – parking 
przy pawilonie handlowym
ul. Kolberga – przy sklepie 
Merkus

z  monitoringu miejskiego jest 
ekonomicznie nieuzasadnione. 
Kamery mają służyć nie tylko 
do wykrywania śmieciarzy, ale 
również chronienia przed okra-
daniem osób, które w  czasie 
Wszystkich Świętych odwie-
dzają sopockie groby – mówi 
nam Tomasz Dusza.

(lubek)
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ZIMOWE WYPRAWY

Ferie z „Bolkiem i Lolkiem”

Moc atrakcji dla gdańskich 
uczniów w  czasie ferii przy-
gotowały szkoły oraz miejskie 
instytucje. Na bogatą ofertę 
mogą liczyć również dzieci, 
które wezmą udział w  zaję-
ciach przygotowanych przez 
przymorski Klub Osiedlowy 
„Bolek i Lolek”.
Zapisy na zajęcia jeszcze trwa-
ją, ale miejsc jest już coraz 
mniej. 
- Wszelkie informacje uzyskać 
można dzwoniąc do nasze-
go klubu. Jednak już osobiście 
trzeba zapisać dziecko na zaję-
cia organizowane w  czasie fe-
rii – mówi Piotr Szczepański, 

kierownik „Bolka i Lolka”.
Tradycyjnie już przymorski klub 
przygotował zajęcia, które odbę-
dą się w  różnych miejscach na-
szego miasta.
- „Zimowe wyprawy z Bolkiem 
i  Lolkiem” rozpoczynają się 29 
stycznia i  potrwają do 9 lutego. 
Na zajęcia zapraszamy od po-
niedziałku do piątku w  godzi-
nach 8.30 – 15.00. Tym razem 
wybierzemy się do Gdańskiej 
Galerii Miejskiej, gdzie dzie-
ci będą brały udział w  warsz-
tatach ceramicznych, a  w  Mu-
zeum Poczty Polskiej odbędą 
się warsztaty „Jak podróżują li-
sty i  kartki”. W  planach mamy 

również wizytę w  zoo, Euro-
pejskim Centrum Solidarności 
oraz Domu Uphagena. Zwie-
dzimy Ratusz Staromiejski 
oraz Muzeum Etnograficzne 
– mówi Joanna Bożyk z „Bolka 
i Lolka”.
Koszt dzienny udziału w zaję-
ciach to 20 złotych (dla dzieci 
członków Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze”), pozostali zapłacą 25 
złotych. Informacje o zajęciach 
uzyskać można telefonicznie 
(58 553 17 65), a zapisy prowa-
dzone są w siedzibie klubu przy 
ulicy Kołobrzeskiej 57.

(KL)

  W czasie ferii zajęcia organizowane przez klub „Bolek i Lolek” 
zawsze odbywają się w ciekawych miejscach Gdańska
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TEATR, CERAMIKA, TANIEC...

Charytatywne akcje „Piastusia”
Osiedlowy klub „Piastuś” zna-
ny jest na Przymorzu nie tylko 
ze swojej kulturalnej i  oświa-
towej działalności. Od wielu 
lat przymorski klub – szcze-
gólnie w  okresie świątecznym 
– prowadzi także działalność 
charytatywną. 
- Od bardzo wielu lat przygo-
towujemy wigilię dla potrzebu-
jących mieszkańców naszego 
osiedla. Osoby, które odwiedzą 
tego dnia nasz klub otrzymują 
paczki, które przygotowali dla 
nich mieszkańcy Przymorza. 
Każdego roku nasi sąsiedzi spi-
sują się na medal i zawsze mo-
żemy liczyć na ich życzliwość. 
Korzystając z  okazji dziękuję 
wszystkim, którzy przyłączyli 
się do naszej akcji – mówi nam 
Ewa Abramowska, kierownik 
klubu „Piastuś”.
Odbyła się tu także wigi-
lia przygotowana wspólnie 
z  Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Rodzinie. Świąteczne 
spotkanie uatrakcyjniły ja-
sełka przedstawione przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 54. Warto również dodać, 
że wszyscy obecni otrzymali 
paczki ufundowane przez „Pia-
stusia” i Radę Dzielnicy Przy-
morze Wielkie.
- Za pośrednictwem gazety 

zapraszam wszystkich 19 stycz-
nia na imprezę organizowaną 
z  okazji Dnia Babci i  Dziadka. 
Z  kolei 23 stycznia o  godzinie 
9.15 odbędzie się przedstawie-
nie teatralne „Dziadek do orze-
chów”, a 31 stycznia o godzinie 
12.30 zaplanowaliśmy spektakl 
„Baśń zimowa” w  wykonaniu 
aktorów gdyńskiego Teatru Gar-
gulec. Wstęp na oba przedsta-
wienia jest bezpłatny – zachęca 
Ewa Abramowska. 
W czasie ferii dzieci będą mogły 

brać udział w  warsztatach ce-
ramicznych (wtorki o  godz. 
17.00) oraz plastycznych (śro-
dy – godz. 16.30). Z  kolei, 
przez cały drugi tydzień ferii 
odbywać się będą warszta-
ty taneczne dla różnych grup 
wiekowych.
Wszystkie szczegółowe infor-
macje otrzymać można w  sie-
dzibie klubu, mieszczącym się 
przy ulicy Piastowskiej 98A 
(tel. 58 553 23 81).

(lubek)

WIEŚCI ZE ŚLĄSKIEJ 66B

Dom Kultury zaprasza na ferie
Minione tygodnie w  przy-
morskim Domu Kultury ob-
fitowały w  wiele wydarzeń. 
Równie ciekawie zapowiada 
się przełom stycznia i  lute-
go, na kiedy zaplanowano dla 
najmłodszych „Akcję zima”.
- Grudzień to miesiąc spo-
tkań wigilijnych, które od-
były się w  Klubie Seniora 
„Przymorze” i  w  siedzibie 
Związku Kombatantów. Spo-
tkanie przy opłatku – wspól-
nie z  Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie – zorgani-
zowaliśmy także dla samot-
nych mieszkańców Przymo-
rza Małego. W  spotkaniu, 
które rozpoczął ks. Dawid 
Szybowski, uczestniczyło 
ponad 20 osób. Nie obyło się 
bez wspólnego śpiewania ko-
lęd i łamania opłatkiem. Do-
dać w tym miejscu muszę, że 
znakomite potrawy wigilijne 
przygotował Marcin Gło-
dowski z Kaszub – informuje 
nas Barbara Imianowska, kie-
rownik Domu Kultury PSM 
„Przymorze”. 
Sponsorami wigilii byli: Sto-
warzyszenie Kupców Targo-
wiska Gdańsk-Wrzeszcz oraz 
właściciel restauracji „Polska 
Karczma Zagroda” – Marek 
Babiarczyk.
Z kolei w minioną niedzielę, 

w przymorskim Domu Kultury 
odbył się Koncert Noworoczny, 
podczas którego można było 
wysłuchać nie tylko kolęd, ale 
i znanych przebojów z operetek 
i musicali.
- Korzystając z  okazji, zapra-
szamy serdecznie dzieci na za-
jęcia odbywające się w  ramach 
„Akcji zima”, w  dniach od 29 
stycznia do 2 lutego. Zaplano-
waliśmy wyjście do kina, za-
bawy w  kręgielni „Soprano”, 
warsztaty taneczne, warsztaty 
z  szycia „Kulka szpulka” oraz 
z warsztaty z ceramiki. Zorga-
nizujemy również spacer nad 

morze, zwiedzanie ciekawych 
zakątków Trójmiasta oraz 
szereg konkursów plastycz-
nych. Przewidziana jest pro-
jekcja filmów. Skorzystamy 
również z  gościnności Hali 
Sportowej „Atleta” gdzie zor-
ganizujemy zajęcia sportowe 
i fitness – zapowiada Barbara 
Imianowska.
Szczegółowe informacje 
na temat zajęć w  czasie fe-
rii otrzymać można dzwo-
niąc pod numer telefonu  
58 553 40 21.

(KL)

  Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 54 przygotowały jasełka, 
które pokazały na wigilii zorganizowanej dla potrzebujących 

mieszkańców osiedla.

  Wigilia dla potrzebujących w Domu Kultury na Przymorzu

ZAJĘCIE W CZASIE FERII

Karnawałowy styczeń 
w „Maciusiu I”
Styczeń w klubie „Maciuś I” na 
Przymorzu upłynie w  karna-
wałowym nastroju. 19 stycznia 
o godz. 9.45 zapraszamy na Bal 
Przebierańców. 
- Tym razem zapraszamy dzie-
ci do lasu Smerfów. W progra-
mie przewidzieliśmy konkursy 
z  nagrodami. Na zakończenie 
wybrany zostanie król i królowa 
balu. Z kolei 23 stycznia o godz. 
15.30 odbędą się zajęcia kre-
atywne adresowane do wszyst-
kich pokoleń. Mile widziane 
będą babcie z  wnukami czy 
mamy z  dziećmi. Tym razem 
będziemy wykonywać skandy-
nawską latarenkę – zapowiada 
Urszula Lisowska, kierownik 
Osiedlowego Klubu „Maciuś I” 
przy ul. Opolskiej.
25 stycznia o  godz. 16.30 od-
będzie się koncert z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Wystąpią wo-
kaliści ze Studia Piosenki pro-
wadzonego przez Małgorzatę 
Szczepańską–Stankiewicz.   
- Pracować będziemy też w cza-
sie ferii. 30 stycznia o godz. 17.00 
rozpocznie się konkurs plastycz-
ny „Zabawy zimowe”, 31 stycz-
nia o godz. 10.00 wystartuje zaś 
turniej gier świetlicowych, a  9 
lutego o  godz. 10.00 zaprasza-
my na Zabawę Walentynkową. 

Tego samego dnia o godz. 16.00 
rozpocznie się Turnieju Teni-
sa Stołowego dla dzieci. Doro-
śli przystąpią do zmagań o godz. 
18.00 – dodaje Urszula Lisowska.
Warto przy okazji dodać, że wo-
kaliści z  przymorskiego klu-
bu osiedlowego brali udział 
w  XXVII Międzynarodowym 
Festiwalu Piosenki Super Mikro-
fon Radia Jard w  Białymstoku. 
W kategorii do lat 7 trzecie miej-
sce zajęła Hania Basek, a  wyróż-
nienie otrzymała Amelka Otto-
wicz. W kategorii powyżej 16 lat 
wyróżnienie zdobył Jakub Ma-
ślak, a w kategorii duety powyżej 
16 lat drugie miejsce zdobyli Joan-
na Ciecholewska i Jakub Maślak. 
Nasi podopieczni wyróżnieni zo-
stali również na X Ogólnopolskim 

Festiwalu Twórczości Patrio-
tycznej. W  kategorii „piosenka 
ludowa” drugie miejsce zdoby-
ła Zofia Basek, a  w  kategorii 
„piosenki i  pieśni patriotyczne” 
drugie miejsce zdobyła Justyna 
Stefańska, trzecie – Iga Kaspe-
rowicz, czwarte – Aleksandra 
Wróblewska, zaś piąte – Zofia 
Basek.
- Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do sekcji i  kół zaintereso-
wań prowadzonych przez naszą 
placówkę – maluchy do „Ma-
ciusiowego Klubu Malucha”, na 
rytmikę Dobry Start czy zespołu 
tanecznego „Mini Mix”. Więcej 
informacji na naszej stronie in-
ternetowej i  facebooku – zapra-
sza Urszula Lisowska. 

(GR)

  Laureaci Festiwalu Piosenki z Małgorzatą Szczepańską-
Stankiewicz, prowadzącą Studio Piosenki



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL    STYCZEŃ 20186 WYDARZENIA

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

Z NOWYM SYSTEMEM

NOWA BULOŃSKA

Budżetowa dogrywka

Wybrano wykonawcę 

Do 21 stycznia trwać będzie 
dodatkowe głosowanie na 
projekty Budżetu Obywatel-
skiego 2018. Uprawnionych 
do głosowania jest ponad 15 
tysięcy osób. – Zostaną do 
nich wysłane wiadomości 
sms, zachęcające do udzia-
łu w  dodatkowym głosowa-
niu. Osoby te będą mogły 
rozdysponować tyle głosów, 
ile w  wyniku błędu nie zli-
czył system informatyczny. 
Kampania informacyjna po-
święcona dodatkowemu gło-
sowaniu będzie trwała do 21 
stycznia, czyli do ostatnie-
go dnia możliwości oddania 
głosu – informuje Anna Iwa-
nowska z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
System do ponownego głoso-
wania opracowała firma Asse-
co Data Systems, która w po-
przednich latach przygotowy-
wała programy elektronicznej 

Wykonawca na realizację bu-
dowy linii tramwajowej wraz 
z  infrastrukturą towarzyszącą 
ul. Nowej Bulońskiej Północ-
nej został w końcu wybrany. Po 
uprawomocnieniu decyzji o wy-
borze i  przeprowadzeniu kon-
troli uprzedniej w Urzędzie Za-
mówień Publicznych, podpisa-
na zostanie umowa na realizację 
robót. Inwestycja ta jest jednym 
z głównych zadań Gdańskiego 
Projektu Komunikacji Miej-
skiej, który dofinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej. 
Po weryfikacji dokumentów, 

obsługi budżetu obywatel-
skiego w Gdańsku.
- Pod koniec ubiegłego roku 
system był przetestowany 
przez chętne osoby, w  tym 
przedstawicieli mediów. Każ-
dy testujący otrzymał listę 
10 fikcyjnych danych osobo-
wych. W  systemie elektro-
nicznym wgrane było czę-
ściowe głosowanie, a  zada-
niem osób testujących było 
przydzielenie brakujących 
głosów. Po zakończeniu gło-
sowania na wskazany adres 
e-mail lub numer telefonu 
komórkowego przychodzi-
ła informacja potwierdzająca 
głosowanie – nazwa projektu 
i  liczba punktów – wyjaśnia 
Anna Iwanowska.
Do tematu wrócimy oczywi-
ście w  lutowym wydaniu na-
szej gazety.

(GR)

największą ilość punktów, na 
podstawie przyjętych kryteriów, 
uzyskało konsorcjum, którego 
liderem jest – firma NDI S.A. 
z  Sopotu. Wykonawca za re-
alizację inwestycji zapropono-
wał kwotę blisko 192 milionów 
złotych.
W  ogłoszonym przetargu na 
budowę linii tramwajowej w ul. 
Nowej Bulońskiej Północnej 
złożono siedem ofert, a na reali-
zację inwestycji przeznaczono 
193 mln zł. 

(GR)

DO 15 LUTEGO

Odbiór choinek 
– Po zakończonym okresie 
świątecznym żywe drzewka, 
które ozdabiały nasze domy, 
są już zazwyczaj wynoszone 
do altanek śmietnikowych. 
Choinki do 15 lutego nale-
ży pozostawić przy altanach 
śmietnikowych lub punktach 
gromadzenia odpadów w dniu 
poprzedzającym wywóz od-
padów mokrych – informuje 
Alicja Bittner z Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Przypomnijmy tylko, że 
terminy odbioru odpadów 
mokrych w  danych dzielni-
cach naszego miasta można 
sprawdzić na stronie www.
czystemiasto.gdansk.pl/chap-
ter_76347.asp.
– Odbiory w  poszczegól-
nych dzielnicach odbywają 
się zazwyczaj dwa, trzy razy 
w  tygodniu, dlatego warto 
sprawdzić wcześniej, na jaki 

przypadają dzień, by drzewko 
długo nie stało w  miejscach 
gromadzenia odpadów – tłu-
maczy Alicja Bittner. – Cho-
inka musi być bez ozdób, nie 
należy jej pakować do dodat-
kowych opakowań foliowych 
czy kartonowych. Nie należy 
wrzucać choinki do pojem-
nika na śmieci, a  zostawić 
przy altanie śmietnikowej 
lub w  punkcie gromadzenia 
odpadów. 
Dodajmy przy okazji, że za-
rządcy budynków wielolo-
kalowych mają możliwość 
zamówienia specjalnego 
kontenera na odpady zielone 
w  firmie SUEZ, obsługują-
cej wywóz śmieci. Wtedy ter-
min podstawienia, warunków 
gromadzenia drzewek i  od-
bioru kontenera jest ustalany 
indywidualnie. 

(GR)

URATUJĄ ŻYCIE

10 defibrylatorów w Gdańsku 
Dziesięć nowych defibrylatorów zainstalowano w różnych punktach Gdańska. 
Dzięki temu, w razie potrzeby, dostęp do tych urządzeń będzie znacznie 
łatwiejszy, ale i szybszy – co może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

Jak dowiadujemy się z  komu-
nikatu prasowego przysłanego 
przez Alicję Bittner z  gdań-
skiego magistratu, 10 defibry-
latorów zakupiono ze środków 
budżetu miasta. Urządzenia 
kosztowały blisko 110 tysięcy 
złotych.
Joanna Pińska, zastępca dyrek-
tora Wydziału Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego mówi, że 
celem projektu jest podnie-
sienie standardu bezpieczeń-
stwa w  przestrzeni publicznej 
w Gdańsku. 
– W celu ochrony zdrowia i ży-
cia mieszkańców oraz turystów 
zbudowaliśmy publiczny do-
stęp do defibrylatorów AED – 
wyjaśnia Joanna Pińska.
Automatyczny defibrylator ze-
wnętrzny jest bezpiecznym, 
prostym w  obsłudze, zauto-
matyzowanym urządzeniem 
medycznym, o niewielkich roz-
miarach, które analizuje rytm 
pracy serca i zaleca wykonanie 
defibrylacji wyłącznie w  przy-
padku, gdy jest ona konieczna. 
– Od momentu włączenia 

aparat prowadzi użytkowni-
ka komendami głosowymi 
i  wspiera skuteczne udzielanie 
pierwszej pomocy. Automa-
tyczne defibrylatory zewnętrz-
ne zostały skonstruowane 
w taki sposób, aby mogli z nich 
bezpiecznie korzystać zarów-
no ratownicy, jak i  osoby po-
stronne, które nie posiadają 
wykształcenia medycznego – 
tłumaczy Alicja Bittner, która 

dodaje, że według badań Eu-
ropejskiej Rady Resuscytacji 
szybkie podjęcie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej – roz-
poczęcie uciśnięć klatki pier-
siowej i  wczesna defibrylacja 
–zwiększa przeżywalność ofiar 
nagłego zatrzymania krążenia 
nawet powyżej 75 proc.

(GR)

TU ZNAJDZIESZ 
DEFIBRYLATOR

– Urząd Miejski w  Gdań-
sku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 
– ul. Wilanowska 2, przy 
wejściu do Referatu Straży 
Miejskiej, 
– Zespół Obsługi Miesz-
kańców nr 1, ul. Partyzan-
tów 74 
– Gdański Zarząd Dróg 
i  Zieleni/ Urząd Miejski 
w  Gdańsku, ul. Wyspiań-
skiego 9A, 
– Gdański Ogród Zoolo-
giczny (3 sztuki), ul. Kar-
wieńska 3, budynek admini-
stracyjny (dyrekcja zoo), pa-
wilon żyraf, pawilon lwów, 
– Komisariat V Policji, ul. 
Obrońców Wybrzeża 19, 
– Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Nr 2, ul. 
Smoleńska 6/8, 
– Schronisko Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Al-
berta, ul. Równa 14. 

  Defibrylator znajduje się m.in. na budynku 
Urzędu Miasta w Gdańsku

KAMIENICA W KOŃCU SPRZEDANA

Hotel visa a vis Neptuna
W zabytkowych kamienicach przy Długim Targu w Gdańsku – visa a vis fontanny 
Neptuna powstanie hotel o wysokim standardzie. Realizacja inwestycji potrwa 
około trzech lat.

- Kamienice przy Długim Tar-
gu 1-10 czekały na odpowied-
niego inwestora od dekady. 
Agencja Rozwoju Pomorza, 
która jest właścicielem nieru-
chomości, sfinalizowała właśnie 
transakcję ich sprzedaży – mówi 
Emilia Stawikowska z  Agencji 
Rozwoju Pomorza. 
Ryszard Świlski, członek zarzą-
du województwa pomorskiego 
podkreśla, że to bardzo ważna, 
wręcz historyczna chwila dla 
rozwoju tej prestiżowej części 
miasta. 
- Z  pewnością pozytywnie 
wpłynie to na rozwój turystyki 
w  naszym regionie, rozszerzy 
ofertę nie tylko hotelową, ale też 
kulturalną Gdańska – dodaje 
Ryszard Świlski.
Kamienice na starówce sprzeda-
no za 48,8 mln zł. W ich wnę-
trzach powstanie luksusowy 
hotel. 
- Konkurs ofert na sprzedaż, 
wspólne przedsięwzięcie inwe-
stycyjne lub dzierżawę kom-
pleksu dziesięciu kamienic przy 
Długim Targu wraz z  przyle-
gającym terenem położonym 

w obrębie ulicy Mieszczańskiej, 
Ławniczej i  Ogarnej, został 
ogłoszony w  październiku. Za 
najlepszą, uznano ofertę pomor-
skiej spółki Hotelsberg. Firma 
wchodzi w skład grupy Lands-
berg, specjalizującej się w  pro-
dukcji wyrobów stalowych dla 
budownictwa. Firma Landsberg 
jest liderem na polskim rynku 
w  produkcji kształtowników 
do okien PCV, a w zakres pro-
dukcji wchodzą również stalowe 

pokrycia dachowe i  elewacyj-
ne - łączna produkcja wynosi 
3000 ton miesięcznie. Spółka 
została założona w 2000 roku, 
jej kapitał jest w  całości pol-
ski, a  działalność produkcyjna 
od początków funkcjonowa-
nia firmy realizowana jest na 
Pomorzu – informuje Emilia 
Stawikowska.
Inwestor dostosuje zakupio-
ne kamienice do potrzeb ho-
telu o  wysokim standardzie. 

Odnowione zostaną elewacje 
oraz wnętrza, w  atrium po-
wstanie dostępna dla miesz-
kańców i  turystów restauracja. 
Inwestor planuje też uporząd-
kowanie przestrzeni wokół 
hotelu. Nowy blask zyskają 
przedproża kamienic i okolicz-
ne ciągi piesze. We wnętrzach 
hotelu powstaną galerie sztuki, 
bursztynu, organizowane będą 
wernisaże. 

(GR)

  W tych kamienicach otwarty zostanie nowoczesny hotel
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USTAWA WCIĄŻ WIELKĄ NIEWIADOMĄ

Spółdzielcy nie załamują rąk
Od wejścia w życie zmian do Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych minęły 4 miesiące. My, w rozmowie z Tadeuszem Dorobkiem 
– prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia” sprawdzamy, jakie zmiany zaszły w działalności gdańskiej spółdzielni.

– Minęły ponad cztery mie-
siące od wejścia w  życie zmian 
w  Ustawie o  spółdzielniach 
mieszkaniowych. Czy od tego 
czasu wyjaśniły się wszystkie 
sporne rzeczy, o których infor-
mowaliśmy na naszych łamach?
– Od naszej ostatniej rozmowy 
minęło trochę czasu, działo się 
wiele, ale niewiele się wyjaśni-
ło. Owszem, próbowano wyja-
śniać sporne sprawy, ale niewie-
le z tego wyszło. Tytuł artykułu 
„Ustawa gwoździem do trum-
ny” z  październikowego wyda-
nia „Panoramy” był może wtedy 
trochę na wyrost, ale jeśli sprawy 
będą przyjmowały tak zły kieru-
nek, to może okazać się on bar-
dzo trafny. Paradoks jest taki, że 
zmiany w ustawie przygotowały 
osoby, które nie mają zielone-
go pojęcia o  działalności spół-
dzielni mieszkaniowych. Nasza 
„wierna” przeciwniczka Pani 
Senator  – podpiera się organiza-
cjami osób, które są niezadowo-
lone z  działalności spółdzielni. 
To właśnie ich życzenia zostały 
uwzględnione przy pracach nad 
zmianami w ustawie.
– Na początku listopada 
brał Pan udział w  zjeździe 

   Tadeusz Dorobek, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”
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Krajowego Związku Rewizyj-
nego Spółdzielni Mieszkanio-
wych. Rozumiem, że tematem 
przewodnim spotkania były 
właśnie zmiany w przepisach?
– Nasz związek zrzesza oko-
ło 500 największych polskich 
spółdzielni mieszkaniowych 
w  kraju. Zjazd zdominowany 
był przez nową ustawę. Na spo-
tkaniu zabrakło jednak notabli 
z  Ministerstwa Infrastruktury, 
co jeszcze niedawno było nie do 
pomyślenia. To pokazuje, w jaki 
sposób traktowane są spółdziel-
nie mieszkaniowe. Owszem, mi-
nisterstwo przysłało nam analizę 
przepisów zmienionej ustawy. 
Nie jest to jednak interpretacja 
przepisów, a jedynie analiza, któ-
ra nie ma tak właściwie żadnej 
mocy prawnej. Tak więc, każda 
spółdzielnia może interpretować 
ustawę na swój sposób. Przykła-
dem takim może być chociażby 
sprawa dotycząca członkostwa. 
– Według Pana – w  myśl no-
wych przepisów – kto i  kiedy 
staje się członkiem spółdzielni 
mieszkaniowych?  
– Jest wiele różnych sytuacji, 
ale także różnych i  odmien-
nych ich interpretacji. Podam 

przykładowo taką sytuację. Są 
małżeństwa, które mają miesz-
kanie spółdzielcze własnościowe 
i  jest to ich wspólność majątko-
wa. Do niedawna nie musieli być 
członkami spółdzielni albo tylko 
jedno z  nich mogło być człon-
kiem – był to ich wolny wybór. 
Teraz się to zmieniło i  oboje 
z  mocy prawa nabywają człon-
kostwo. Nie ma dokładnej wie-
dzy ile z dotychczas posiadanych 

mieszkań to wspólność majątko-
wa i o ile osób – przez nowy zapis 
w  ustawie – zwiększyła się ilość 
członków spółdzielni. Okazać się 
to może istotne np. podczas or-
ganizacji walnego zgromadzenia. 
Ustawa nie przewiduje weryfiko-
wania danych sprzed daty wejścia 
w życie nowych przepisów. 
Ale jest także inna interpretacja 
tej sytuacji. Osoby posiadające 
spółdzielcze własnościowe prawo 

do mieszkania, które nie chcia-
ły być członkami spółdzielni 
w  poprzednim stanie praw-
nym, a  więc przed 9 września 
2017roku, w nowej rzeczywisto-
ści prawnej dalej nie mają człon-
kostwa, chyba że zmienią tytuł 
prawny do mieszkania na od-
rębną własność. W  zależności 
od tego jak w spółdzielni odczy-
tane i  zinterpretowane zostaną 
przepisy ustawy, zależą kwe-
stie członkostwa pewnej grupy 
osób posiadających mieszkania 
spółdzielcze.
– Spółdzielnie mieszkanio-
wej miały uczestniczyć w  re-
alizacji rządowego programu 
„Mieszkanie+”…
– Moim zdaniem, nasz udział 
w  tym programie, ogłoszonym 
we wrześniu 2016 roku stoi pod 
znakiem zapytania. Przy takim 
działaniu rządzących, spół-
dzielnie tracą możliwości i chęć  
włączenia się do tego programu 
choć jest on pierwszym projek-
tem po roku 1990, w którym za-
pisano zadania i  rolę spółdziel-
czości mieszkaniowej. Poprzed-
nie rządy w swoich programach 
mieszkaniowych w ogóle pomi-
jały spółdzielnie mieszkaniowe.

– Czy przyszłość polskiej spół-
dzielczości mieszkaniowej fak-
tycznie rysuje się w  tak czar-
nych barwach?
– Spółdzielnie mieszkaniowe nie 
załamują rąk. Ustawa nie zaha-
mowała naszych działań. Mimo 
różnych interpretacji przepi-
sów, robimy swoje. Sądy za-
pewne po jakimś czasie wypeł-
nią luki prawne w  interpretacji 
przepisów.
W  zasobach spółdzielni miesz-
kaniowych zamieszkuje ponad 
10 milionów obywateli naszego 
kraju. Władze spółdzielni, będąc 
odpowiedzialnymi za losy swo-
ich mieszkańców, nie mogą po-
wiedzieć, że zwijają żagle, ponie-
waż coś im się nie podoba. Przy-
kre jest jednak to, że zmuszeni 
jesteśmy działać pod dyktando 
reguł ustanowionych – w naszej 
ocenie – bezmyślnie i  wbrew 
naszym opiniom. W  przekazie 
propagandowym, podobno w in-
teresie członków – choć teraz 
sam, po tylu latach pracy, prze-
staję rozumieć pojęcie członka 
spółdzielni i jego interes.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki

OGŁOSZENIE RSM „BUDOWLANI” 
RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2
2. Lokal przy ul. Czyżewskiego 12 - pawilon I piętro 
(na gabinet kosmetyczny)
21,21 m2 ze stawką 11,72 zł/m2
3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609B
26,10 m2 ze stawką 3,02 zł/m2
4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
94,80 m2 ze stawką 6,17 zł/m2
5. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2
6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 611
57,60 m2 ze stawką 15,00 zł/m2
7. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
23,69 m2 ze stawką 3,84 zł/m2
8. Lokal przy ul. Czyżewskiego 16 (pawilon-parter)
260,30 m2 ze stawką 16 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania gruntu, 
podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50  

Powierzchnie pod reklamę:
Istnieje rownież możliwość wydzierżawienia powierzchni reklamowej na terenie Spółdzielni „Budowlani”   
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PATRONAT MEDIALNY

WIELKIE SERCA GWIAZD

Nieoceniona praca Przemka Szalińskiego
Przemek Szaliński z Gdańska już niejeden raz pokazał nam, że wielkie są serca gwiazd. Na jego zaproszenie 
przyjeżdżają do Trójmiasto gwiazdy sceny, estrady i ekranu. Przez cały rok młody gdańszczanin i Fundacja Przemek 
Dzieciom odwiedza z artystami dzieci w trójmiejskich szpitalach oraz organizuje spotkania z cyklu „Serca Gwiazd”. 
Podsumowaniem jego działań będzie koncert, który 4 lutego odbędzie się w sali NOT przy ulicy Rajskiej.

Przemek Szaliński i  jego Fun-
dacja Przemek Dzieciom to nie 
anonimowa organizacja cha-
rytatywna. To już wyrobiona 
marka, która pomaga dzieciom, 
a pomocą służą też znane osoby 
z  pierwszych stron gazet. Pa-
trząc na to, kto w  latach ubie-
głych przyjeżdżał na jego za-
proszenie, można powiedzieć, 
że Przemkowi Szalińskiemu nie 
wypada odmówić. Nic zatem 
dziwnego, że lutową imprezę 
uświetnią koncerty Jary Od-
działu Zamkniętego, czy Haliny 
Frąckowiak i Katarzyny Jamróz. 
Na imprezie pojawi się Małgo-
rzata Zajączkowska, Wojciech 
Solarz i  duet Bieryt/Ruciński. 
Zaplanowaną na 3 godziny im-
prezę poprowadzi niezawodny 
duet Zygmunt Chajzer/Roman 
Czejarek.
- Podczas imprezy nie zabraknie 
dobrej muzyki oraz niespodzia-
nek przygotowanych specjalnie 
na ten wieczór przez artystów. 
Po koncercie będzie można spo-
tkać się też z  nimi osobiście. 
Odbędzie się również licyta-
cja, podczas której będzie moż-
na nabyć obraz z  autografem 

Franciszka Pieczki, oryginalny 
plakat z  II Zjazdu Solidarno-
ści z  autografami Jerzego Bo-
rowczaka, Henryki Krzywonos 
i  Lecha Wałęsy, kostium Mał-
gorzaty Zajączkowskiej, w któ-
rym pokazała się na ostatnim 
Festiwalu Filmowym w  Gdyni 
– mówi „Panoramie” Przemek 
Szaliński.
Bilety na lutowy koncert można 
jeszcze nabyć. Szczegóły do-
tyczące ich sprzedaży znaleźć 
można na facebookowej stronie 
Fundacji Przemek Dzieciom. 
Co ciekawe, na imprezę wybie-
rają się nie tylko gdańszczanie, 
bowiem bilety nabywały oso-
by z  Poznania, Warszawy, czy 
Szczecina. 
W ciągu minionego roku odby-
ły się 4 spotkania z cyklu „Serca 
Gwiazd”, a uczestniczyli w nich: 
Maja Ostaszewska, Halina Ku-
nicka, Maciej Orłoś i Wojciech 
Pszoniak. Młody gdańszczanin 
ze swoimi przyjaciółmi – arty-
stami blisko 30 raz odwiedzał 
dzieci w  trójmiejskich szpita-
lach. Maluchy szczególnie ura-
dowane były z  wizyty Miko-
łaja, w  rolę którego wcielił się 

niezawodny Wojciech Solarz.
- Szczególnie zapadła mi w pa-
mięci wizyta z Marcinem Doro-
cińskim. Odwiedziliśmy wspól-
nie między innymi 16-letnią 
dziewczynę i okazało się, że jest 
to jej ulubiony aktor. Nastolat-
ka powiedziała nam, że został 
jej tylko tydzień życia, a  wizy-
ta była wspaniałym prezentem. 
Jak się potem dowiedziałem 
dziewczyna zmarła chyba po 
dziewięciu dniach – wspomina 
Przemek Szaliński.
Wszystkie zebrane środki zo-
staną przekazane na Funda-
cję Przemek Dzieciom, która 
z kolei przeznaczy je na pomoc 
najbardziej potrzebującym, 
niepełnosprawnym dzieciom, 
mieszkającym w  Trójmieście 
i okolicach. 
W  roku ubiegłym, podczas 
I  Finału Przemek Dzieciom 
zebrano blisko 20 tysięcy zło-
tych. Sprawca całego zamie-
szania liczy po cichu, że w tym 
roku kwota ta będzie wyższa, 
bo dzięki temu więcej osób bę-
dzie mogło skorzystać z pomocy 

ZGŁOŚ KANDYDATA

Pomorska Nagroda Artystyczna

JAK KARAĆ DZIECI MĄDRZE I SKUTECZNIE

- Pomorska Nagroda Arty-
styczna honoruje najbardziej 
znaczące wydarzenia w  po-
morskiej kulturze. Liczy się 
zarówno działalność artystycz-
na, jak i  mecenat. Kandydatu-
ry można zgłaszać do 20 lutego 
w Nadbałtyckim Centrum Kul-
tury w  Gdańsku – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.
Pomorska Nagroda Artystycz-
na przyznawana jest w  trzech 
kategoriach. Nagradzając 

Znów nie posprzątało w  swo-
im pokoju, zawzięcie odmawia 
odrobienia lekcji czy oddania 
tableta. Napięcie rośnie i w  ta-
kich chwilach czujemy, że zaraz 
wybuchniemy. ,,Kara musi być’, 
,,Tym razem mu nie popuszczę’’ 
często myślimy w złości. Jak na-
leży się zachować w  takich sy-
tuacjach? Czego należy unikać, 
aby kara uczyła, a nie niszczyła 
nasze dzieci? Jasno i konkretnie 
pokazujmy dzieciom co jest do-
bre, a co złe. Nie powinno być 
tak, że na początku śmiejemy się 
kiedy małe dziecko nas kopie, 

„Kreację Artystyczną” kapituła 
honoruje wydarzenie artystyczne 
jakie miało miejsce w minionym 
roku. W  drugiej kategorii „Po-
morska Nadzieja Artystyczna” 
statuetką nagradzany jest artysta, 
niekoniecznie debiutujący, które-
go dokonania artystyczne rokują 
wielkie nadzieje na przyszłość. 
- Z  kolei w  kategorii „Mecenat 
Kultury” nagradzane są osoby lub 
firmy wspierające kulturę, środ-
kami niepochodzącymi ze źródeł 
publicznych. Przyznawana jest 
również indywidualna nagroda 

a następnie któregoś dnia po tym, 
jak uderzyło nas zbyt mocno oka-
zujemy złość i wymierzamy karę.  
Przecież wcześniej pokazaliśmy 
dziecku, że zabawa w  bicie jest 
dobra, ponieważ przyzwalaliśmy 
na nią i  razem z  nim śmialiśmy 
się z  tego. Należy już od same-
go początku, kiedy pojawia się 
takie zachowanie wytłumaczyć 
dziecku, że nie może w ten spo-
sób się zachowywać. Ważne jest, 
aby nie tłumaczyć tego w ferwo-
rze zabawy, tylko wówczas, gdy 
dziecko jest spokojne i skupione. 
Pozwólmy dzieciom zmierzyć się 

specjalna. „Wielką Pomorska 
Nagrodę Artystyczną” przyznaje 
marszałek województwa pomor-
skiego za całokształt wybitnych 
osiągnięć artystycznych – wy-
jaśnia Michał Piotrowski, który 
informuje przy okazji, że prawo 
do zgłaszania kandydatów do 
pomorskiej nagrody artystycz-
nej mają: wszyscy dotychczasowi 
laureaci nagrody, stowarzysze-
nia i  związki twórcze, instytu-
cje kultury, organy administracji 
publicznej, szkoły wyższe i  ar-
tystyczne, media, organizacje 

z  konsekwencjami ich zachowa-
nia. Jeśli więc celowo zepsuł swoją 
zabawkę, nie biegnijmy do sklepu 
po nową, tylko pozwólmy dziec-
ku zmierzyć się z  jej stratą.  Za-
wsze należy stosować kary, które 
są konstruktywne, a  ich wymie-
rzenie sprawi, że dziecko nauczy 
się dobrego postępowania, a  nie 
zacznie się nas bać. Kiedy ogarnia 
nas złość na dziecko i chcemy mu 
powiedzieć, że mamy go dość, 
jest niezdarne albo niegrzeczne 
należy zawsze ugryźć się w język. 
Kary w żadnym wypadku nie po-
winny odbierać dziecku godności 

pozarządowe i  podmioty dzia-
łające w sferze kultury.
Ze zgłoszonych kandydatów 
wybieranych jest dziesięć no-
minacji w  kategorii „Kreacje 
artystyczne” i po trzy nomina-
cje w  pozostałych kategoriach. 
Ostatecznego wyboru spośród 
osób nominowanych dokonuje 
Duża Kapituła, w  skład której 
wchodzą m.in. laureaci nagrody 
z lat poprzednich.

(GR)

ani poczucia własnej wartości. 
Nigdy nie należy krzyczeć, po-
równywać, poniżać, obrażać ani 
wyśmiewać dziecka – te meto-
dy nie są nie tylko nieskuteczne, 
ale przede wszystkim krzywdzą 
nasze dzieci. Musimy zdać sobie 
sprawę, że większość zachowań 
dzieci nie wynika z jego złośliwo-
ści, czy premedytacji. Często to 
my wysyłamy dzieciom sprzeczne 
komunikaty, nie jesteśmy konse-
kwentni w działaniu ani słowach. 
Zatem następnym razem, kiedy 
dziecko nie posprząta swojego 
pokoju, nie róbmy tego za niego, 

kiedy jest na podwórku. Ma to też 
związek z naszą postawą, szcze-
gólnie gdy nasze postępowanie 
oddziałuje na dziecko bardziej niż 
słowa. Dziecko słyszy i widzi, co 
robią dorośli i bierze z nas przy-
kład. W karaniu rodzicie powin-
ni trzymać wspólny front, dzięki 
temu dzieci będą nas lepiej słu-
chać. Jeśli np. twój partner nie 
pozwolił dziecku na obejrzenie 
bajki, bo było niegrzeczne, nie 
zmieniaj już jego decyzji, nawet 
jeśli uważasz ją za błędną. Posta-
rajcie się też nie rozstrzygać spor-
nych kwestii w obecności dziecka. 

Kary działają wychowawczo 
i należy je wymierzać, ale trzeba 
to robić mądrze, adekwatnie do 
wieku, winy i sytuacji.
 

(pau.)

Fundacji Przemek Dzieciom.
- Nie jestem w  stanie podać 
dokładnej kwoty jaką przeka-
zaliśmy na potrzeby naszych 
podopiecznych. Nasza działal-
ność jest niepoliczalna. Udaje 

się kupować wózki inwalidzkie, 
sprzęt rehabilitacyjny, czy finan-
sować rehabilitację osób, które 
nie mogą wyjść z domu. Dzięki 
środkom naszej fundacji udało 
się chociażby wyremontować 

mieszkanie, w  którym żył nie-
pełnosprawny chłopiec. Wtedy 
też różnymi materiałami bu-
dowlanymi wsparli nas sponso-
rzy – wyjaśnia szef fundacji. 

(lubek)
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W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisana została umowa partnerska o dofinansowaniu 
projektu pod nazwą „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”. Do 
projektu przystąpiły Gdańsk, Sopot i Gdynia.

Liderem Projektu jest Gmina 
Miasta Gdańska, natomiast 
koszty realizacji będą pono-
szone przez każdego partnera 
projektu samodzielnie, w  od-
niesieniu do  części przebie-
gającej przez obszary admini-
stracyjne ich gmin. 
- Cieszymy się, że będziemy 
realizować wspólnie projekt, 
który poprawi infrastrukturę 
Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego. Dzięki naszemu 
projektowi park będzie miej-
scem przyjaznym dla odwie-
dzających go mieszkańców 
i  turystów. Trójmiejski Park 
Krajobrazowy jest naszym 
wspólnym dobrem dlate-
go tak ważne jest zaangażo-
wanie trzech gmin – mówi 
Aleksandra Dulkiewicz za-
stępca prezydenta ds. polityki 
gospodarczej.
Przedmiotem inwestycji jest 
modernizacja istniejących na-
wierzchni ciągów rekreacyj-
nych oraz wykonanie oznako-
wania tych tras. 
- Przewiduje się utwardze-
nie nawierzchni przez za-
stosowanie nawierzchni 

szutrowej lub bitumicznej, 
cząstkowy remont istnieją-
cych nawierzchni bitumicz-
nych będących w złym stanie 
technicznym, wprowadzenie 
elementów uspokojenia ru-
chu oraz wzmocnienie pod-
budowy części dróg leśnych 
w przebiegu szlaku do obsługi 
ciężkich pojazdów związa-
nych z gospodarką leśną – in-
formuje Olimpia Schneider 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
- W  ramach programu zo-
staną zmodernizowane m.in. 
leśne ścieżki rowerowe w So-
pocie, będące częścią rowero-
wego szlaku rekreacyjnego na 
terenie Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. Realizacja 
przyczyni się do uporządko-
wania ruchu turystycznego 
na tym obszarze – informu-
je Marek Niziołek z  Urzędu 
Miasta Sopotu.
W ramach projektu na terenie 
Sopotu zaplanowano odno-
wienie 9,14 km leśnych dróg 
dla jednośladów. Planowa-
ny koszt to 1,7 mln złotych, 
a  wartość dofinansowania 

DOBRE WIEŚCI DLA ROWERZYSTÓW

Szlaki rowerowe w Trójmieście

wyniesie 550 tys. zł. Z  ko-
lei wartość projektu czę-
ści gdańskiej, to około 7,31 
mln zł, a  dofinansowanie  
ok. 2,9 mln zł.
Łącznie po realizacji projek-
tu, uwzględniając istniejące, 
nowe i  odnowione odcinki, 
dostępnych dla turystów bę-
dzie 78,1 km kompleksowej 
sieci szlaków, w  tym na tere-
nie Gdańska 39,16 km, Sopo-
tu 9,14 km, a Gdyni 29,8 km.
Środki wspierające inwesty-
cję pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Całość prac w Trójmie-
ście będzie kosztowała 12,8 
mln zł. Wszystkie prace mają 
być zakończone do końca 
2021 roku.

(GR)

 Na terenie trójmiasta nie 
brakuje ścieżek rowerowych 
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GDAŃSK

Zyskają 
żeglarze 
Gdańsk przeją ł w admi-
nistrowanie nabrzeże na 
odcinku od ujścia Radu-
ni do Polsk iego Haka. 
Stosowną umowę pod-
pisano między Urzędem 
Miasta Gdańska a Urzę-
dem Morsk im w Gdyni.
Dzięk i temu żeglarze 
będą mogl i tu zaczekać 
na otwarcie k ładk i nad 
Motławą. 
Każdy tak i postój bę-
dzie musia ł być zgło-
szony w  Kapitanacie 
Portu. Za utrzymanie 
infrastruktury w czysto-
ści będzie odpowiadał 
Zarząd Dróg i  Zieleni 
w  Gdańsku. W  ramach 
zawartej umow y niektó-
re fragmenty nabrzeża 
będą nada l w ykorzyst y-
wane przez Urząd Mor-
sk i. Dyrekcja Rozbudo-
w y Miasta Gdańska jest 
właśnie w  trakcie przy-
gotowania dokumenta-
cji projektowej uzbro-
jenia infrastruktury 
hydrotechnicznej. 

(GR)

UŁOŻYMY DIETĘ / UGOTUJEMY / PRZYWIEZIEMY

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

www.dietadodomu.pl

Pakiet próbny 3 dniowy - 99,90 zł
DIETA DO DOMU NA ZIMĘ!
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Coraz więcej pasażerów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
W 2017 roku pociągi przewiozły ponad 3 miliony osób
W 2017 roku z linii PKM skorzystało nieco ponad 3 mln osób! Oznacza to o 50 proc. więcej pasażerów niż w 2016 roku.

To był kolejny bardzo do-
bry rok dla Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. 

REKORDOWY 2017 ROK

– Jest to najlepszy wynik od 
momentu uruchomienia linii 
PKM w  2015 roku – mówi 
Ryszard Świlski, członek 
Zarządu Województwa Po-
morskiego nadzorujący trans-
port w  regionie. Cały 2017 
rok udało się zamknąć łączą 
liczbą 3.073.200 pasażerów 
na wszystkich trasach kole-
jowych obsługiwanych przez 
PKP SKM w  Trójmieście 
w  ramach projektu Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej 
(Gdańsk Wrzeszcz - Port 
Lotniczy - Gdynia, Kar-
tuzy - Gdańsk i  Kościerzyna 
- Gdynia).  – Cieszy nas, że 
z  każdym rokiem coraz wię-
cej mieszkańców Trójmiasta 
i  Pomorza przekonuje się do 
transportu kolejowego. Wi-
dać to nie tylko w  statysty-
kach, ale i w pociągach – do-
daje Świlski.

CORAZ WIĘCEJ 
PODRÓŻNYCH

Porównując statystyki z  grud-
nia 2015, 2016 i  2017 roku, 
czyli miesięcy, w których zmie-
niał się roczny rozkład jazdy, 
wyraźnie widać stały wzrost 
liczby pasażerów na linii PKM. 
W  grudniu 2015 r. skorzysta-
ło z  niej 159,4 tys. osób, rok 
później – 220 tysięcy (38 proc. 
wzrost), a w grudniu 2017 r. – 
271,1 tys. pasażerów (wzrost 
o  23 proc. w  porównaniu 
z 2016 r.). Największy przyrost 
liczby pasażerów widać na tra-
sie z Kartuz do Gdańska.

SUKCES W GDYNI

Od 10 grudnia 2017 r. na trasie 
PKM  funkcjonują dwa dodat-
kowe przystanki Gdynia Sta-
dion i Gdynia Karwiny, wyłą-
czona z ruchu została natomiast 
dotychczasowa stacja Gdynia 
Wielki Kack. Ze statystyk wy-
nika, że po otwarciu nowych 
przystanków w Gdyni w ciągu 
niespełna miesiąca przybyło 

1,5 tys. nowych pasażerów na 
przystanku Stadion. Kolejarze 
zwracają też uwagę na fakt, że 
większość pasażerów z  nowe-
go przystanku Gdynia Karwi-
ny jedzie w kierunku Gdańska, 

URZĘDNICY RADZĄ

Wymień nieważny dowód
Z  danych otrzymanych 
z  gdańskiego magistratu 
wynika, że ponad 10 pro-
cent gdańszczan nie zdążyło 
w  ubiegłym roku wymienić 
dowodów osobistych. W 2017 
roku około 40 tys. dowo-
dów osobistych straciło waż-
ność. Wtedy ważność straciły 
pierwsze dowody plastikowe, 
które w  2007 roku zastąpiły 
dowody książeczkowe. 
Jak podaje Anna Iwanowska 
z  Referatu Prasowego Urzę-
du Miejskiego w  Gdańsku 
w  ubiegłym roku wydano 
69523 dowody osobiste. 
- Dla porównania w 2016 było 
to 57340 sztuk, rok wcze-
śniej – 56860 - wylicza Anna 
Iwanowska, która podpowia-
da jednocześnie, że procedura 
ubiegania się o  nowy dowód 
jest prosta. Wystarczy złożyć 
w  jednym z  Zespołu Obsługi 
Mieszkańców wniosek o  wy-
danie dowodu osobistego wraz 
z kolorową fotografią, a następ-
nie odebrać osobiście gotowy 
dokument. – Jeżeli mamy zało-
żony profil zaufany na platfor-
mie ePUAP, możemy złożyć 
wniosek elektronicznie. 
Warto dodać, że wizytę 
w Urzędzie Miejskim w Gdań-
sku można zarezerwować przez 
internet na stronie: https://ssl.
gdansk.pl/rezerwacja. 

- Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego składa się w  do-
wolnym urzędzie na terenie 
kraju. Co ciekawe, szacuje-
my, że około 13–14 tys. osób 
ubiegających się o  dowód 
osobisty w  naszym magistra-
cie, to osoby zameldowane 
poza Gdańskiem – zauważa  
Anna Iwanowska.
Dowód osobisty wydany mało-
letniemu odbiera wnioskodaw-
ca (rodzic lub opiekun praw-
ny). Dowód osobisty dla osoby 
ubezwłasnowolnionej odbiera 
opiekun ustanowiony przez sąd. 
Standardowo wymiana dowo-
du od momentu złożenia wnio-
sku trwa około 30 dni. Zdarza 
się jednak, że dokument jest 
gotowy do odbioru po dwóch 
tygodniach. Gotowość odbio-
ru można sprawdzić na stronie 
www.obywatel.gov.pl. 
- Warto przypomnieć, że brak 
ważnego dowodu osobistego 
uniemożliwia np. przekra-
czanie granic, ubieganie się 
o  paszport bądź załatwienie 
spraw urzędowych i  banko-
wych. Bez ważnego dowodu 
nie można też zdawać egza-
minu na prawo jazdy czy pod-
pisywać dokumentów nota-
rialnych – przypomina Anna 
Iwanowska. 

(GR) 

RUSZYŁY PRZYGOTOWANIA 

Wiosenna edycja Sopockich 
Targów Seniora
- Tym razem spotkamy się wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia, dzień jest dłuższy 
i słońce mocnej grzeje – mówi Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie, organizator Sopockich Targów Seniora. – Chcemy zachęcić seniorów 
do aktywności, zdrowego stylu życia i podpowiedzieć jak przygotować się do jesieni życia. 
Jak mówią eksperci, to jaka będzie nasza starość w dużej mierze zależy od nas samych – nie 
tylko od genów,  ale również od stylu życia i naszego nastawienia. 

- Zapraszamy firmy przyjazne se-
niorom do zaprezentowania swojej 
oferty. Mile widziane są produkty 
i  usługi, które poprawiają jakość 
życia osób starszych i  zapewnia-
ją im poczucie bezpieczeństwa 
– podkreśla Agnieszka Niedał-
towska, koordynator targów. – Se-
niorzy są grupą zróżnicowaną. Ta 
młodsza starość chce być aktywna 
i poszukuje pomysłów na ciekawe 
spędzanie czasu, ale coraz więcej 
mamy osób w  zaawansowanym 
wieku, często schowanych, które 
wymagają wsparcia i  opieki. Na 
targach chcielibyśmy zaprezen-
tować szeroki wachlarz ofert dla 
seniorów odpowiadających na ich 
zróżnicowane potrzeby. 
Targi to również ciekawe pro-
pozycje edukacyjno–kultural-
ne, m.in. warsztaty ruchowe, 
artystyczne, pokazy na scenie, 

badania profilaktyczne, porady 
i konsultacje. 
- Zachęcamy organizacje z całego 
województwa, które prowadzą za-
jęcia dla seniorów, do współtwo-
rzenia tego programu. Podmioty, 
które przedstawią najciekawsze 

propozycje zaprosimy do udziału 
w targach – dodaje koordynator.
8. Edycja Sopockich Tar-
gów Seniora odbędzie się 14-
15 kwietnia w  Hali 100–lecia 
Sopotu. Zgłoszenia od firm 
oraz propozycje do programu 
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edukacyjno–kulturalnego moż-
na przesyłać do 2 marca: biuro@
targiseniora.pl, tel. 58 551 17 10 
w. 251.

(AN)

natomiast z  przystanku Gdy-
nia Stadion korzystają głów-
nie pasażerowie przyjeżdżają-
cy z Gdańska i wysiadający do 
pracy w pobliskich biurowcach 
przy ul. Łużyckiej.  – Dlatego 

w przygotowanej przez nas ko-
rekcie rozkładu jazdy pociągów 
na liniach PKM, która wejdzie 
w życie w marcu 2018 r., pocią-
gi na tej trasie zostaną jeszcze 
lepiej dopasowane do godzin 

pracy w  biurowcach Łużycka 
Office Park. Dzięki temu wię-
cej osób będzie mogło skorzy-
stać możliwości dojazdu do 
pracy pociągiem – dodaje wice-
marszałek Ryszard Świlski.

Flash

PATRONAT MEDIALNY
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NIE BĘDZIE CZASU NA NUDĘ

Ferie na Oruni Górnej
Zbliża się okres ferii dla młodych gdańszczan. W tym roku zimowa laba potrwa od 
29 stycznia do 11 lutego. Wszyscy uczniowie czekają na nie z niecierpliwością, 
gdyż dwa tygodnie przerwy w nauce, to czas na odpoczynek, po dobrze 
przepracowanym pierwszym semestrze w szkole. I jak zwykle pojawia się 
pytanie, w jaki sposób spędzić wolny czas, by nie wiało nudą?

- Z ciekawą książką, przy grach 
komputerowych, ze znajomymi 
w sieci, na sportowo? Możliwo-
ści jest dużo. Tym bardziej, że 
oferta proponowana przez różne 
instytucje w  mieście, może za-
dowolić najbardziej niezdecydo-
wanych – mówi nam Franciszek 
Wantuch ze Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe”. –  Wpisu-
je się w te działania także oferta 
przygotowana przez naszą spół-
dzielnię. Już od kilkunastu lat 
organizowane są w  tym czasie 
zajęcia dla młodszych i starszych 
dzieci. Podobnie i w tym roku. 
Spółdzielnia na Oruni Górnej 
zaprasza wszystkich chętnych 
na zajęcia rozwijające aktyw-
ność twórczą, muzyczną czy 
rytmikę. Nie zabraknie również  
wyjść do kina. 
- Podobnie jak w  latach ubie-
głych, nie zapominamy o  zaję-
ciach sportowych i  rekreacyj-
nych. Zaplanowaliśmy bowiem 
turniej w  kręgle oraz turniej 
piłki nożnej. Odbywać się one 

będą w  pawilonie sportowym, 
Centrum Sportowym. Być może 
uda się zorganizować kulig, ale 
czy dojdzie on do skutku zależy 
już tylko od pogody, a nie od or-
ganizatorów – dodaje Franciszek 
Wantuch.

Dokładne informacje o  tym co, 
gdzie i  kiedy odbywać się bę-
dzie podczas zimowych ferii na 
Oruni Górnej, znaleźć będzie 
można na stronie internetowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Po-
łudnie” oraz w  ogłoszeniach, 
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które pojawią się na klatkach 
schodowych.
Jedna rzecz jest pewna - nie bę-
dzie czasu na nudę.

(GR)

MOŻESZ OTRZYMAĆ BONIFKATĘ

DLA PRZEDSIĘBIORCY I SAMORZĄDU

Nie zapomnij o opłacie za wieczyste

Dofinansowanie na uzbrojenie terenu

Tym, którzy są użytkownika-
mi wieczystymi gruntów na te-
renie Gdańska przypominamy, 
że opłaty roczne należy wno-
sić do końca marca. Niektórzy 
mogą też ubiegać się o bonifikatę  
i zmianę terminu zapłaty.
– Opłaty roczne za użytkowanie 
wieczyste gruntu należy wno-
sić do 31 marca każdego roku. 
W  uzasadnionych przypadkach 
ustalony może zostać jednak 
inny termin – warunkiem jest 
złożenie wniosku nie później niż 
14 dni przed upływem tej daty. 
W  związku ze zmianą przepi-
sów, osoby fizyczne mogą także 

- Od 22 stycznia do 23 kwietnia, 
właściciele minimum 20-hekta-
rowych terenów inwestycyjnych 
będą mogli starać się o sfinanso-
wanie części kosztów uzbrojenia 
swoich nieruchomości. Ogłoszo-
ny konkurs jest częścią projektu 
Invest in Pomerania, finansowa-
nego przez Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Po-
morskiego – informuje Katarzy-
na Kaperska z Agencji Rozwoju 
Pomorza.
Dofinansowanie będzie można 
otrzymać na inwestycje w tereny 

ubiegać się o bonifikatę w opłacie 
rocznej. Wniosek o  jej udzielenie 
musi wpłynąć do 1 marca – wyja-
śnia Dariusz Wołodźko z Refera-
tu Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Zgodnie z  literą prawa bonifika-
ta przysługuje osobom fizycznym, 
których dochód miesięczny na 
jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekracza 50 proc. 
przeciętnego wynagrodzenia w go-
spodarce narodowej w  roku po-
przedzającym rok, za który opłata 
ma być wnoszona, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego w  Dzienniku 

znajdujące się w Obszarze Metro-
politarnym Trójmiasta lub na ob-
szarach gmin położonych wzdłuż 
regionalnych korytarzy transpor-
towych na terenie województwa 
pomorskiego. 
Maciej Silarski, kierownik pro-
jektu „Invest in Pomerania 2020” 
mówi, że głównym celem projek-
tu jest stworzenie nowych parków 
przemysłowych, skupiających małe 
i średnie firmy. 
- Środki finansowe można pozy-
skać nie tylko na uzbrojenie tere-
nów, ale również na budowę hal 

  Podczas ferii organizowany będzie również turniej bowlingowy 

Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej ,,Monitor Polski”, na pod-
stawie art. 20 pkt 1 lit. a  ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeń Społecznych, właściwy 
organ udziela na ich wniosek 50 
proc. bonifikaty od opłaty rocz-
nej, jeżeli nieruchomość jest prze-
znaczona na cele mieszkaniowe  
lub wykorzystywana na te cele. 
– Każdy, kto nabył nieruchomość 
gruntową z  prawem użytkowania 
wieczystego gruntu w  Gdańsku, 
musi zgłosić się do naszego ma-
gistratu w  celu naliczenia opłaty 
rocznej z tego tytułu. W związku 

i placów magazynowych – podkre-
śla Maciej Silarski.
Na konkurs przeznaczono kwotę 
44,1 mln zł. Środki te pochodzą 
z  Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Według Kata-
rzyny Kaperskiej, poziom dofinan-
sowania wynosi 35 proc., a maksy-
malna wysokość grantu dla jednego 
wnioskodawcy to około 11 mln zł. 
Efektem konkursu grantowego 
będzie stworzenie od 3 do 5 par-
ków przemysłowych, o łącznej po-
wierzchni minimum 70 hektarów.
- Region pozyska nowe, dogodnie 

z  nabyciem prawa użytkowania 
wieczystego powstaje bowiem 
obowiązek wnoszenia opłaty 
rocznej z  tego tytułu – dodaje 
Dariusz Wołodźko. 
W  sprawie opłat za użytkowa-
nie wieczyste gruntów gminnych 
wszelkie informacje uzyskamy 
w Urzędzie Miejskim w Gdań-
sku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 
(pok. 225, 226, 227 – drugie 
piętro), natomiast w  sprawie 
opłat za użytkowanie gruntów 
Skarbu Państwa pok. 274, 225  
na tym samym piętrze. 

(GR)

zlokalizowane, w pełni uzbrojo-
ne, wielkopowierzchniowe tere-
ny inwestycyjne. Projekt niewąt-
pliwie przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności Pomorza, pozwoli 
na pozyskanie kolejnych inwe-
storów, a tym samym stworzenie 
nowych miejsc pracy – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Więcej informacji na temat kon-
kursu znaleźć można na stronie 
www.arp.gda.pl.

(GR)

DLA GDAŃSZCZAN

Bezpłatna 
pomoc prawna 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w  Gdańsku zachęca 
mieszkańców do korzystania 
z  bezpłatnych porad praw-
nych, świadczonych m.in. 
przez radców prawnych oraz 
adwokatów. Od początku tego 
roku taką pomoc, w  ramach 
tematycznej ustawy, otrzy-
mać można aż w 19 punktach 
w mieście.
– W  9 punktach prowadzo-
nych przez gdański MOPR 
i  10 przez organizacje poza-
rządowe, osoby uprawnione 
mogą dowiedzieć się o  obo-
wiązujących przepisach, przy-
sługujących prawach i  obo-
wiązkach w  zakresie spraw 
rodzinnych, świadczeń dla se-
niorów, osób niepełnospraw-
nych, prawa pracy, bezpie-
czeństwa itd. Adwokaci, radcy 
prawni i doradcy wskażą m.in. 
sposób rozwiązania proble-
mu – informuje Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.
Z  bezpłatnego wsparcia sko-
rzystać mogą osoby, które 
posiadają ważną Kartę Dużej 
Rodziny lub którym w okresie 
12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o poradę, przy-
znano świadczenie z  pomocy 
społecznej (i jednocześnie, nie 
wydano w tym okresie decyzji 
o  zwrocie nienależnie pobra-
nego świadczenia).
– Z  pomocy skorzystać 

również mogą osoby do ukoń-
czenia 26. roku życia, tudzież 
po ukończeniu 65 lat lub po-
siadające ważną legitymację 
weterana i  weterana poszko-
dowanego albo kombatanci 
oraz będący ofiarami represji 
wojennych i  okresu powo-
jennego. Akcja dedykowana 
jest także tym, którzy ponie-
śli straty bądź są zagrożeni 
w  wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy, awa-
rii technicznej, tudzież ko-
biety w ciąży – dodaje Sylwia 
Ressel.
Mieszkańcy, którzy chcą ko-
rzystać z  bezpłatnych porad, 
podczas wizyty winni wyle-
gitymować się odpowiednim 
dokumentem, zaświadcze-
niem czy legitymacją potwier-
dzającą uprawnienie. 
– Dla przykładu kobiety w cią-
ży muszą posiadać zaświad-
czenie lekarskie, a posiadacze 
Karty Dużej Rodziny – waż-
ny druk – wyjaśnia rzecznik 
gdańskiego ośrodka.
Bezpłatne porady w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku udzielane są przy 
ul. Dyrekcyjnej 5 (I  piętro). 
Tu pomoc prawną świad-
czą adwokaci i  radcy prawni. 
Pomoc w  punktach MOPR 
można uzyskać w dni powsze-
dnie, w  godz. 8.30 – 17.00 
(gabinety otwarte rotacyjnie,  
tel. 58 342 31 88).

(GR)

PUNKTY NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ

– Regionalne Centrum Informacji, ul. Grunwaldzka 5: po-
niedziałek godz. 10.00 – 14.00, wtorek godz. 15.30 – 19.30, 
środa godz. 8.30 – 12.30, czwartek i piątek godz. 10.00 – 14.00.
– Instytut Metropolitalny, ul. Opata Rybińskiego 10: ponie-
działek godz. 9.00 – 13.00, wtorek godz. 14.00 – 18.00, środa 
godz. 8.00 – 12.00, czwartek i piątek godz. 10.00 – 14.00.
– Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4: poniedziałek 
i wtorek godz. 15.00 – 19.00, środa godz. 11.30 – 15.30, czwar-
tek i piątek godz. 15.00 – 19.00.
– Regionalne Centrum Informacji, ul. Gościnna 10: ponie-
działek godz. 16.00 – 20.00, wtorek godz. 8.30 – 12.30, środa 
godz. 13.00 – 17.00, czwartek i piątek godz. 15.00 – 19.00.
– Teneo, ul. Jagiellońska 11: poniedziałek i wtorek godz. 16.00 
– 20.00, środa 13.00 – 17.00, czwartek godz. 8.00 – 13.00, pią-
tek godz. 8.00 – 12.00. 
– Dogma, ul. Północna 5: poniedziałek godz. 15.00 – 19.00, 
wtorek godz. 9.00 – 13.00, środa – piątek godz. 15.00 – 19.00.
– FOSA, ul. Kisielewskiego 12: poniedziałek i wtorek godz. 
13.45 – 17.45, środa godz. 8.30 – 12.30, czwartek godz. 9.15 – 
13.15, piątek godz. 13.45 – 17.45. 
– Teneo, ul. Jaśkowa Dolina 105: poniedziałek i wtorek godz. 
16.00 – 20.00, środa i  czwartek godz. 8.00 – 12.00, piątek 
godz. 8.00 – 13.00.
– Stowarzyszenie Jasień, ul. Zakopiańska 40: dni powszednie 
godz. 8.30 – 12.30. 
– FOSA, ul. Reduta Wyskok 2: poniedziałek i wtorek godz. 
9.00 – 13.00, środa godz. 13.15 – 17.15, czwartek godz. 14.00 – 
18.00, piątek godz. 9.00 – 13.00.
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ŚCIEŻKI DENDROLOGICZNE

Lekcje przyrody w terenie
- Spacer ścieżką dendrologiczną to doskonała lekcja przyrody w terenie. Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni wyznaczył takie ścieżki w trzech gdańskich parkach. 
Zapraszamy do poznania najciekawszych gatunków drzew występujących 
w naszym mieście – zachęca Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdańsku.

Pod koniec ubiegłego roku 
nowe ścieżki dendrologiczne 
powstały w  parkach: Przymo-
rze, Królewska Dolina i Brzeź-
nieńskim im. J. J. Haffnera. 
– Projekt dedykowany jest mi-
łośnikom przyrody, którzy re-
kreację chcą połączyć z  edu-
kacją. Wędrując wytyczonymi 
ścieżkami spotkamy zarówno 
popularne gatunki drzew, ta-
kie jak lipa drobnolistna, olsza 
czarna, wierzba płacząca, sosna 
pospolita, sosna czarna, które 
ze względu na swoje parametry 
zasługują na wyróżnienie, jak 
również rzadziej spotykane, ta-
kie jak dąb węgierski, dąb kau-
kaski, daglezja zielona, topola 
biała, sosna wejmutka – mówi 
Ewelina Latoszewska, kierow-
nik Działu Utrzymania Zieleni 

„WYPRACUJ PRZYSZŁOŚĆ” 

PARIKNG NA CHEŁMIE

Płatne staże przez cały rok

Nowe miejsca

„Wypracuj Przyszłość” to pro-
jekt zawodowych staży cało-
rocznych, realizowany przez 
Urząd Miejski w  Gdańsku 
w  partnerstwie z  Centrum 
Rozwoju Talentów. 
- Celem projektu jest pomoc 
uczniom ostatnich klas tech-
ników i  ich absolwentom oraz 
studentom i  absolwentom 
uczelni wyższych w  zdobyciu 
doświadczenia zawodowego, 
ułatwiającego im znalezienie 
pierwszej pracy i pozostanie na 
lokalnym rynku pracy. Projekt 
ma również na celu wsparcie 
firm, organizacji pozarządo-
wych i innych instytucji w po-
szukiwaniu stażystów oraz no-
wych pracowników – wyjaśnia 
Olimpia Schneider z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Trzecia edycja projektu już 
trwa, a przyłączyć się do niego 
można w każdej chwili, ponie-
waż staże mogą być realizowa-
ne przez cały rok. 
- Fundator samodzielnie 

W polskich miastach brakuje 
miejsc postojowych i Gdańsk 
nie jest tu żadnym wyjątkiem. 
Dlatego kierowców bardzo 
cieszy każde nowe miejsce 
postojowe. Niedawno otrzy-
maliśmy informację o nowym 
parkingu, który powstał przy 
ulicy Łańcuckiej na Chełmie.
Inwestycja to jeden z projek-
tów, które zrealizowane zosta-
ły w ramach ubiegłorocznego 

Fo
t.

 Z
D

iZ

określa czas oraz formę za-
trudnienia stażysty, przy czym 
zgodnie z założeniami projektu 
minimalny okres trwania stażu 
wynosi miesiąc, a  kwota mi-
nimalnego wynagrodzenia za 
miesiąc stażu to 1400 złotych 
brutto – informuje Olimpia 
Schneider. – Aby zostać uczest-
nikiem projektu, wystarczy za-
rejestrować swoje zgłoszenie na 
stronie projektu www.wypra-
cujprzyszlosc.pl, a  następnie 
wybrać oferty stażu. Uczestnik 
ma możliwość zarejestrowania 
się równocześnie do maksy-
malnie 3 firm, w  odpowiedzi 
na 3 różne oferty. 
Przedsiębiorcy, firmy i  insty-
tucje zainteresowane udziałem 
w  projekcie, muszą  wypełnić 
deklarację uczestnictwa, która 
dostępna na stronie interneto-
wej projektu, a potem przesłać 
ją wraz z  logo firmy na adres: 
wypracujprzyszlosc@gdansk.
gda.pl. 

(GR)

budżetu obywatelskiego. Przy 
ulicy Łańcuckiej powstało 11 
nowych miejsc postojowych. 
Przy okazji uporządkowano 
miejsca przy zejściu do Jaru 
Wilanowskiego i  wykonano 
trawnik wzdłuż powstałego 
właśnie parkingu. Dodajmy 
jeszcze tylko, że inwestycja 
kosztowała ok. 105 tys. zł. 

(GR)

TANIEJ I EFEKTYWNIEJ

TO NIE TELEFONY Z KUBY!!!

Urzędnicy dostarczą decyzje podatkowe 

Ostrzegamy przed oszustami

Kolejny raz decyzje podatko-
we dostarczą gdańszczanom 
do domów osobiście pra-
cownicy Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. Pracownicy ma-
gistratu rozniosą blisko 115 
tysięcy decyzji. 
Alicja Bittner z  gdańskiego 
urzędu tłumaczy, że zgodnie 
z przepisami ustawy Ordyna-
cja podatkowa pisma, w  tym 
decyzje, mogą być doręczane 
podatnikom przez operatora 
pocztowego lub pracowników 
organu podatkowego.

Oszuści nie próżnują i  cały 
czas szukają nowych metod 
jak łatwo i  szybko zarobić 
pieniądze. Tracą na tym jed-
nak niewinni ludzie, którzy 
bardzo często nie należą do 
finansowych krezusów.
W  ostatnim czasie odnoto-
wuje się masowe połączenia 
telefoniczne z numerów, któ-
re mogą być kojarzone z siecią 
komórkową Orange. Tak na-
prawdę są to numery należące 
do strefy numeracyjnej Kuby 
(+53). Warto wiedzieć, że 
oddzwonienie na taki numer 
to koszt rzędu nawet kilku-
dziesięciu złotych. Co więcej, 
wcześniej z  podobnych nu-
merów wysyłano smsy, które 
sugerowały oddzwonienie na 
podany numer, co również 

- W Gdańsku już po raz dzie-
siąty decyzje podatkowe rozno-
szone będą przez pracowników 
urzędu. Jest to bardziej opłacal-
ne oraz efektywniejsze. W tym 
roku zajęcia tego podjęło się 
115 urzędników – mówi Alicja 
Bittner. 
Decyzje mogą być doręcza-
ne od poniedziałku do soboty 
w  godz. 10.00 – 20.00. Dorę-
czyciele nie mają prawa pobie-
rać od mieszkańców jakichkol-
wiek kwot pieniężnych, mają 
jedynie dostarczyć przesyłkę. 

generowało niemałe koszty. 
Połączenia z  numeru zaczy-
nającego się od +53 są krótkie, 
sekundowe. Chodzi o  to, aby 
połączenie było nieodebrane. 
Naciągaczom zależy bowiem 
na tym, abyśmy oddzwonili– co 
bardzo często robimy automa-
tycznie, nie sprawdzając nawet 
numeru dzwoniącego. W dobie 
taryf bez limitu, wiele osób są-
dzi, że wykonanie takiego po-
łączenia nic nie kosztuje. Nic 
bardziej mylnego. Numer  +53 
to strefa numeracyjna Kuby 
i  oddzwonienie na ten numer 
może kosztować od kilkunastu 
do kilkudziesięciu złotych – 
w zależności od operatora.
Tak naprawdę naciągacze nie 
dzwonią z  Kuby. Rozmowy 
wykonywane są przez skrypty 

- Na żądanie podatnika do-
ręczyciele zobowiązani są do 
przedstawienia legitymacji 
służbowej. Osoby odbierające 
przesyłki proszone są o składa-
nie czytelnych podpisów na po-
twierdzeniu odbioru. Urzędnik 
może zostawić przesyłkę u  są-
siada jeśli ten zobowiązał się 
do przekazania jej adresatowi. 
W  dni powszednie doręczanie 
odbywa się po godzinach pra-
cy urzędnika lub w czasie jego 
urlopu. Dodatkowo urzędnicy 
będą przekazywać informatory 

(boty), które włamują się do 
niezabezpieczonych centralek 
VoIP, podpiętych do interne-
tu. Wybranie prefiksów danego 
operatora z Kuby nie jest przy-
padkowe. Oszuści otrzymują 
wynagrodzenie za terminowa-
nie połączeń na numerach tego 
operatora.
Warto wiedzieć, że za nieode-
brane połączenie nie naliczane 
są żadne opłaty. Za odebrane 
- też nie, ale za oddzwonienie, 
już tak. Można jednak prewen-
cyjnie zablokować w  telefonie 
połączenia na numery między-
narodowe. Część  operatorów 
GSM pozwala na założenie ta-
kiej blokady, podobnie jak blo-
kad na numery Premium.
- Nie jest dobrym pomysłem, 
choć wiele osób to sugeruje, aby 

propagujące nowe zasady se-
gregacji odpadów – informuje 
Alicja Bittner.
Akcja potrwa do 10 lutego. 
Po tym terminie decyzje, któ-
re z  różnych powodów nie 
zostały doręczone adresatom, 
zostaną przesłane za pośred-
nictwem operatora pocztowe-
go. Podatek można opłacać 
elektronicznie lub w  oddzia-
łach banku. 

(KL) 

zainstalować jedną z aplikacji 
do „odsiewania niechcianych 
i  marketingowych połączeń”. 
Takie aplikacje po zainstalo-
waniu proszą o  uprawnienia 
pozwalające im na dostęp do 
książki adresowej — co jest 
logiczne, ale… wpisy z książ-
ki adresowej, czyli numery te-
lefonów i dane osobowe zna-
jomych, często wraz z  notat-
kami i zdjęciami „wykradają” 
i wysyłają na zewnętrzne ser-
wery. Dzięki tym aplikacjom 
być może faktycznie nigdy 
nie zadzwoni do nas niechcia-
na osoba, ale cena jaką może-
my zapłacić, to ujawnienie 
innym sprzedawcom danych 
naszych znajomych – radzi 
niebezpiecznik.pl.

(AN)

w  Gdańskim Zarządzie Dróg 
i Zieleni. 
Każda ścieżka dendrologiczna 
w parkach oznakowana została 
specjalną tablicą informacyjną, 

która zawiera mapę parku z le-
gendą, listę i  rysunki wybra-
nych gatunków drzew wraz 
ze szczegółowym opisem (ga-
tunek, pierśnica, wysokość, 

charakterystyka). 
- Tablice zamontowano przy 
każdym wejściu do parków. 
W  sumie jest ich siedem. Do-
datkowo, na wyjątkowych 
okazach drzew, umieszczono 
tabliczki informacyjne zawie-
rające nazwy łacińską i  polską 
danego gatunku oraz kraj po-
chodzenia. Ścieżki dendrolo-
giczne to jeden z edukacyjnych 
projektów realizowanych przez 
nas, skierowanych głównie do 
dzieci i  młodzieży. Ich celem 
jest zachęcenie rodziców, opie-
kunów, nauczycieli i  wycho-
wawców do prowadzenia cieka-
wych lekcji przyrody w terenie 
– dodaje rzecznik ZDiZ.

(GR)
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  Jan Hallman pracował jako zawiadowca na stacji w Kolbudach

Z CZASÓW WOLNEGO MIASTA GDAŃSK

78. rocznica śmierci polonijnego działacza 
11 stycznia 1940 roku w jednej z pierwszych egzekucji na terenie obozu koncentracyjnego Stutthof zginął Jan Hallman, 
polski działacz i patriota. Warto poznać i przypomnieć tę nieco zapomnianą postać zawiadowcy stacji w Kolbudach.

Jan Hallman urodził się 3 
czerwca 1890 r. w  Różankach 
pod Wejherowem. W  czasie 
I wojny światowej służył w ar-
mii niemieckiej, zaś po demo-
bilizacji zamieszkał na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska. 
Zatrudnienie znalazł w  PKP, 
pomimo licznych obowiązków 
zawodowych, potrafił znaleźć 
czas na aktywność społecz-
ną. Był m.in. mężem zaufania 
Macierzy Polskiej, członkiem 
Polskiego Zrzeszenia Pracy, 
Kolejowego Klubu Sportowe-
go, a  także Towarzystwa By-
łych Powstańców i  Wojaków. 
Po otrzymaniu we wrześniu 
1929 r. służbowego przeniesie-
nia na stację kolejową w  Kol-
budach, stał się jednym z  fila-
rów miejscowych organizacji 
polonijnych.
Szybko dowiódł, że potrafi 
być znakomitym organizato-
rem. W  lutym 1934 r. utwo-
rzył w Kolbudach filię Związ-
ku Polaków. W  tym samym 
czasie objął również prezesu-
rę w  Towarzystwie Ludowym 
w  Pręgowie. Kierowane przez 

niego stowarzyszenia inte-
growały Polaków zamieszku-
jących okoliczne wioski i  po-
magały przetrwać narastający 
terror nazistów. W  programie 
ich działalności znalazło się 

organizowanie różnego rodza-
ju spotkań, akademii z  okazji 
świąt narodowych, amator-
skich przedstawień teatral-
nych, projekcji filmów. 
Jan Hallman przygotowywał 

również wizyty najważniej-
szych postaci polskiego ży-
cia społecznego. Miejscowych 
Polaków odwiedzali m.in, ks. 
Bronisław Komorowski, żona 
Komisarza Generalnego RP 

Leonia Papee, prezes Związku 
Polaków Henryk Królikowski–
Muszkiet oraz posłowie Antoni 
Lendzion i Erazm Czarnecki. 
Zaufanie jakie zyskał w środo-
wisku mniejszości polskiej za-
owocowało zgłoszeniem jego 
kandydatury w  wyborach do 
parlamentu Wolnego Miasta 
Gdańska. W przedwyborczych 
odezwach jego walory podkre-
ślano w sposób niezwykle wy-
razisty: „pewny i  niestrudzony 
pracownik na niwie ojczystej, 
daje gwarancję wykonania 
tego, co przyrzekł”. W  1932 
roku władze polskie nagrodzi-
ły Jana Hallmanna Brązowym 
Krzyżem Zasługi.
Atmosfera strachu narasta-
ła także w  Kolbudach, gdzie 
w  niedzielę 11 października 
1936 roku doszło do następu-
jącego incydentu: po zebraniu 
Związku Polaków, które odby-
ło w pomieszczeniach dworco-
wych, bądź restauracji Kahlbu-
der Hof, grupka uczestników 
wracała do domów w  Babido-
le. Po dojściu do szosy zostali 
oni otoczeni przez Niemców, 

którzy gwizdami i  okrzykami 
próbowali sprowokować bój-
kę. W  tej sytuacji Polacy cof-
nęli się na dworzec i  opowie-
dzieli zawiadowcy o  zajściu. 
Ten oświetlił rzęsiście stację, 
co zniechęciło napastników do 
podchodzenia pod zabudowa-
nia. Jednocześnie wezwano na 
miejsce żandarma z  Lublewa, 
który później odprowadził Po-
laków do Babidołu.
Aktywność Jana Hallmana 
nie uszła uwadze hitlerowców. 
W pierwszych godzinach woj-
ny został zatrzymany i osadzo-
ny w  tymczasowym areszcie 
w Pruszczu Gdańskim. Zginął 
11 stycznia 1940 roku, a  jego 
szczątki zostały ekshumowane 
po czterdziestu latach. Wraz 
z  innymi ofiarami tej zbrodni 
spoczął ostatecznie na cmenta-
rzu na Zaspie.
Warto poznać losy polskie-
go kolejarza i  patrioty Jana 
Hallmana z  terenów Wyżyn 
Gdańskich i kultywować o nim 
pamięć.

Tomasz Jagielski

ZNALEZIENIE PRACY TO ŁATWIZNA

Czwarte miejsce w Europie 
3035 nowych miejsc pracy 
oraz 14 sfinalizowanych pro-
jektów inwestycyjnych na 
Pomorzu. To był dobry rok 
dla regionu, najlepszy od 7 
lat. W  rezultacie, Pomorskie 
trafiło na czwarte miejsce 
wśród najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się regio-
nów Europy według Milken 
Institute. Jednym z kryteriów 
oceny był całkowity wzrost 
miejsc pracy w ostatnich 7 la-
tach. Pod tym względem wo-
jewództwo uplasowało się na 
drugim miejscu spośród prze-
badanych regionów.
- Od 2011 zespół Invest in 
Pomerania obsłużył 805 za-
pytań inwestorskich, które 
zaowocowały 83 zakończony-
mi projektami. Jednak to wła-
śnie 2017 rok był rekordowy 
pod względem nowych miejsc 
pracy i inwestycji dla przemy-
słu – podsumowuje Wojciech 
Tyborowski, dyrektor Invest 
in Pomerania.
Na przestrzeni ostatnich 
siedmiu lat bezrobocie spa-
dło z 13,2 proc. do 5,5 proc. 
i obecnie jest 1 proc. mniejsze 
niż ogólna stopa bezrobocia 
w  Polsce. Województwo po-
morskie odnotowało także 
drugi najwyższy wzrost licz-
by pracujących w kraju – w II 

kwartale 2017 roku wyniósł on 
23,8 proc. (w  porównaniu do 
całości kraju: 5,7 proc.). Obec-
nie liczba zatrudnionych jest 
prawie o trzysta tysięcy wyższa 
niż w 2011 roku.
Sami mieszkańcy potwierdzają 
łatwość zatrudnienia w Gdań-
sku. W ostatnim badaniu Kan-
tar Millward Brown ponad 
połowa z  803 przebadanych 
gdańszczan potwierdza, że 
znalezienie pracy w  tym mie-
ście jest łatwe lub bardzo łatwe.
- Rozwijający się rynek stwa-
rza dalsze zapotrzebowanie 
na pracowników, już nie tylko 
w branży IT, ale także w pro-
dukcji. Właśnie dlatego rozpo-
częliśmy kampanię „Live more. 
Pomerania” mającą na celu 
wszechstronną promocję woje-
wództwa wśród potencjalnych 
pracowników spoza regionu, 
która będzie kontynuowana 
w kolejnych latach – stwierdza 
Marcin Grzegory, zastępca dy-
rektora Invest in Pomerania. – 
Z  roku na rok, Trójmiasto za-
sila coraz więcej przyjezdnych 
z  Polski i  zagranicy których 
przyciągają atrakcyjne oferty 
pracy. 
Wraz z  rozwojem biznesu ro-
śnie także status pomorskich 
miast. Gdańsk i Gdynia otrzy-
mały certyfikat smart city 

(ISO 37120), oba w  2017 
roku. Gdańsk został także 
umieszczony na prestiżowej 
liście „European Best De-
stinations” oraz zaliczony do 
czołówki rankingu Premium 
Brands.
W tym roku Invest in Pome-
rania chce szczególnie zadbać 
o  dalszy rozwój przemysłu. 
Przewidziano rozwój syste-
mu wsparcia dla branż pro-
dukcyjnych i  logistyki po-
przez uruchomienie zachęt 
inwestycyjnych dla MŚP oraz 
przygotowanie parków prze-
mysłowych w  ramach kon-
kursu grantowego. Zakłada-
my także dalszy intensywny 
rozwój sektora usług bizneso-
wych o czym może świadczyć 
m.in. prognozowany wzrost 
przestrzeni biurowej w  Trój-
mieście. Ma on osiągnąć 1 
milion m2 do 2020 roku. 
- Rok 2018 rozpoczynamy 
już z  trzema firmami, które 
podjęły decyzje inwestycyjne. 
Projekty te ogłosimy prawdo-
podobnie w  pierwszej poło-
wie roku. Rozmawiamy też 
z  kilkoma innymi przedsię-
biorstwami – zdradza Anna 
Rajzer z Invest in Pomerania. 

(KK)
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mój kamień 
rośnie na 
uroczysku 
przez wszystkie 
lata i krótkie 
chwile i niby 
nic coraz to 
trudniej stąd 
mi odchodzić 
coraz to 
trudniej łatwo 
wspominać bo 
ciężar wrasta 
w każde 
wspomnienie 
w sens tej 
przyjaźni tak 
czasem bywa 
ja się starzeję 
a jego ubywa

Piotr  
Szczepański

AL BANO & ROMINA POWER

Koncert w Ergo Arenie
Duet, którego reper-
tuar przepełnia miłość 
i  szczęście, po prostu „Fe-
licita”. Niezapomniani 

i  romantyczni artyści wiel-
kich światowych scen, którzy 
odrodzili między sobą gorą-
ce uczucie sprzed wielu lat! 

Wciąż bezustannie wyprze-
dają bilety na swoje koncer-
ty, a  kolejne generacje nucą 
ich pełne miłości utwory. 
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WALCZYLI O WEJHEROWO

Echa bitwy
Za nami kolejna Bitwa 
o  Wejherowo, która odbyła 
się pod patronatem „Pano-
ramy”. Muzyczną rozgryw-
kę wygrał Yowee, który 
w  wielkim finale pokonał 
Czerwień.
- Impreza, którą prowa-
dził Kotny, rozpoczęła się 
od losowania par. Natępnie 
na scenie pojawił się młody 
artysta, raper Roza. Swoim 
koncertem oczarował pu-
bliczność oraz nakłonił do 
dobrej zabawy. Tuż po nim 
wystąpili JacaNZP oraz Bo-
rys PRZI, znani razem jako 
LUZBUKSE. Artyści po-
kazali pełen profesjonalizm, 
zachwycili publikę – mówi 
nam Marcel Wilma, organi-
zator muzycznej imprezy.
Po występach artystów przy-
szła kolej uczestników Bitwy 
o Wejherowo. 
- Każdy pojedynek składał 
się z dwóch części. W pierw-
szej, uczestnicy mieli po 45 
sekund na zaprezentowa-
nie tego samego tematu na 

jednym bicie oraz 30 sekund  
na drugą, dowolną prezenta-
cję na tym samym bicie – tłu-
maczy Marcel Wilma.
W półfinale znalazły się czte-
ry pary: Sowa zeR i  Czer-
wień oraz Bercik i Yowee. Do 
wielkiego finału dostali się 
Czerwień i Yowee, tu z kolei 
wygrał Yowee.
- Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować Patryko-
wi Kandziorze, który po-
mógł mi w organizacji Bitwy 
o  Wejherowo. Z  kolei Darii 
Zocholl dziękuję za wspie-
ranie naszego projektu i po-
moc w  planowaniu imprezy. 
Słowa podziękowania nale-
żą się również sponsorom, 
wśród których znaleźli się: 
Sad Oil, Biuro Podróży Kaj-
der, La Vera Pizza, Sawka 
Desing i  Agencja Reklamo-
wa Szopena Studio. Bez nich 
nasza impreza nie doszłaby 
do skutku – mówi Marcel 
Wilma.

(GR) 

Flash

PATRONAT MEDIALNY

Al Bano i  Romina Power 
– wystąpią w  Ergo Arenie 
9 grudnia. Specjalnie dla 
polskich widzów zabrzmią 

takie przeboje, jak: „Felicita”, 
„Sempre sempre”, „Liberta, 
„Ci Sara”, „Tu soltanto tu”, 
„Sharzan”, „Nostalgia Cana-
glia”, a także nowe utwory.
Po ponad piętnastoletniej nie-
obecności na scenie, Al Bano 
i  Romina Power powrócili 
triumfując zarówno w  Eu-
ropie, Ameryce, jak i  Azji. 
Dwa jubileuszowe koncerty, 
jakie dali w  Moskwie, wy-
przedały się błyskawicznie. 
Romantycy wyczuli odradza-
jące się uczucie między tymi 
dwoma wspaniałymi arty-
stami, których wcześniejsza 
rodzinna tragedia nieste-
ty podzieliła i  zdecydowała  
o bolesnym rozstaniu.
Obecnie znów razem! Wró-
cili wspólnie do swoich 

muzycznych pasji. Wciąż 
śpiewają wspaniale, wzbu-
dzając ogromny zachwyt 
publiczności oraz serca sta-
rych, jak i  nowych widzów. 
Dwa koncerty włoskiego 
duetu, które odbędą się pod 
koniec tego roku, będą jedy-
nymi występami tej włosko-
-amerykańskiej pary w  Pol-
sce. Artystom towarzyszyć 
będzie znakomita Orkiestra 
Symfoniczna, gwarantując 
wspaniały wieczór – pełen 
gorących wspomnień, ale 
także nowych, wzruszają-
cych akcentów muzycznych.
Pierwszy koncert odbędzie 
się w  Krakowie, a  drugi 
w Trójmieście. 

(AN)
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MEMORIAŁ IM. GOCZEWSKIEGO

Nowe boisko na Matarni

Zaproszenie dla brydżystów 

Bardzo wiele gdańskich szkół 
ma już nowoczesne boiska spor-
towe. Do tego grona dołączy 
w tym roku Szkoła Podstawowa 
nr 82 na Matarni. 
- Dyrekcja Rozbudowy Mia-
sta Gdańska ogłosiła kilka dni 
temu przetarg na budowę bo-
iska wielofunkcyjnego wraz 
z  zagospodarowaniem działki 
na terenie szkoły przy ul. Rada-
rowej 26. Wykonawców ubie-
gających się o realizację projek-
tu poznamy w drugiej połowie 
stycznia – informuje Agnieszka 
Zakrzacka, rzecznik prasowy 
Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska. – Jeżeli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z  planem, 
już w  nowym roku szkolnym 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 82 zaczną korzystać z nowe-
go boiska sportowego, pokry-
tego bezpieczną nawierzchnią 

Wszystkich miłośników brydża 
zapraszamy do Pruszcza Gdań-
skiego, gdzie     21 stycznia rozegra-
ny zostanie Memoriał im. Mieczy-
sława Goczewskiego. Będzie to już 
XVII edycja tego turnieju. Brydżo-
wa impreza jest dwuseryjnym tur-
niejem par na „maksy” – 50 rozdań. 
Turniej zaliczany jest do Grand 
Prix PWZBS Gdańsk.
Memoriał poświęcony jest pamięci 
pruszczańskiego arcymistrza Mie-
czysława Goczewskiego, który był 
znanym lekarzem i  pierwszym 
pochodzącym z  Pruszcza Gdań-
skiego arcymistrzem brydżowym. 
Jego największym osiągnieciem 
sportowym było wicemistrzostwo 
Europy seniorów zdobyte w Mon-
te Carlo. W 1969 roku Mieczysław 
Goczewski wygrał Międzynaro-
dowy Kongres Bałtycki, w którym 
uczestniczyło kilkuset brydżystów. 
Był członkiem drużyny brydżo-
wej, która zdobyła 1. i  3. miejsce 

wykonaną z poliuretanu. 
Dzięki planowanej inwestycji 
uczniowie będą mogli w kom-
fortowych warunkach grać 
w  siatkówkę, koszykówkę czy 
piłkę ręczną. Oprócz tego, w ra-
mach prac, powstanie również 
bieżnia lekkoatletyczna oraz 
zeskocznia do skoku w dal. Na 
terenie szkoły pojawią się nowe 
alejki, ławki i  kosze na śmieci. 
- Cały obiekt będzie oświetlo-
ny i monitorowany. Korzystając 
z  okazji przypomnę, że w  li-
stopadzie, w  ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2017, na tere-
nie szkoły na Matarni zamon-
towane zostały zadaszone wia-
ty rowerowe ze stojakami oraz 
urządzenia siłowni plenerowej. 
Koszt realizacji tego zadania 
wyniósł ok. 177 tysięcy złotych 
– dodaje Agnieszka Zakrzacka.

(GR)

w  Drużynowych Mistrzostwach 
Polski. Był również mistrzem Eu-
ropy lekarzy brydżystów.
Zawody odbędą się w  Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 
w  Pruszczu Gdańskim przy uli-
cy Niemcewcza 1 na małej hali 
sportowej. Zapisy przyjmowane są 
w dzień zawodów od godziny 9.30. 
Początek gier przewidziany jest na 
godzinę 10.00.
Turniej będzie miał otwartą for-
mułę. Udział w nim będzie mógł 
wziąć każdy chętny po wpłaceniu 
wpisowego w wysokości: 35 zł dla 
członków Polskiego Związku Bry-
dża Sportowego oraz zawodników 
z terenu powiatu gdańskiego, 25 zł 
dla seniorów (powyżej 65 lat), ko-
biet i juniorów (do 25 lat), 10 zł dla 
młodzieży szkolnej i 45 zł dla pozo-
stałych. 5 zł od każdego wpisowe-
go przeznaczone będzie na nagrody 
Grand Prix PWZBS.

(AN)

LECHIA POZA PODIUM

Amber Cup dla Wisły Płock
Zwycięstwem płockiej Wisły zakończyła się kolejna odsłona halowego turnieju 
Amber Cup. Dopiero na 4. miejscu sklasyfikowani zostali gospodarze turnieju – 
zawodnicy gdańskiej Lechii, którzy w walce o podium przegrali z Fabryką Futbolu.

Piłkarski turniej, który trady-
cyjnie rozegrano w  Ergo Are-
nie, zgromadził w  trójmiejskiej 
hali wiele byłych i  obecnych 
gwiazd polskiego futbolu. 
Dzień wcześniej do zmagań 
przystąpili młodzi adepci fut-
bolu z  rocznika 2008. W  tur-
nieju bezkonkurencyjni okazali 
się reprezentanci Śląska Wro-
cław, którzy w finale ograli ró-
wieśników z Lecha Poznań. Na 
najniższym stopniu podium, 
po zwycięstwie nad Akade-
mia Sportową Pomorze, stanęli 
młodzi piłkarze warszawskiej 
Legii. 
Drugiego dnia zawodów do 
zmagań przystąpili zawodowcy. 
Przed ostatecznymi rozstrzy-
gnięciami, kibicom zgromadzo-
nym w  Ergo Arenie zaprezen-
towały się gwiazdy polskiego 
futbolu. Naprzeciw siebie stanę-
ły bowiem drużyny Sławomira 
Peszki i  Kamila Grosickiego. 
Ponadto na boisku zobaczyli-
śmy Tomasza Hajto, Macieja 
Kalkowskiego, Marcina Wa-
silewskiego, Artura Boruca 

i  Radosława Majdana. Spotka-
nie zakończyło się remisem 3:3.
Emocji nie zabrakło w decydu-
jących meczach tegorocznego 
turnieju. W  pierwszym pół-
finale płocka Wisła pokonała 
4:3 Lechię, natomiast Miedź 
Legnica, w  drugim półfinale, 
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MISTRZOSTWA GDAŃSKA

Złoto pojechało na Zaspę
Za nami finał Mistrzostw 
Gdańska w  Piłce Ręcznej 
dziewcząt. Po ciężkich bo-
jach eliminacyjnych do fina-
łowego turnieju dotarły tylko 
cztery drużyny, a  ostateczna 
rozgrywka przeprowadzona 
została w Gimnazjum nr 33.
Eliminacje rozgrywane były 
w  grupach. Tylko najlepsze 
uzyskały prawo gry w dalszej 
fazie gdańskich mistrzostw. 
Do walki o medale przystąpi-
ły Gimnazjum nr 33 z Osowy 
i Gimnazjum nr 3 z Chełmu 
oraz Szkoła Podstawowa nr 35 
z Oliwy i Szkoła Podstawowa 
nr 92 z Zaspy. W pierwszym 
półfinale spotkały się szczy-
piornistki z Osowy i Chełmu. 
W rywalizacji gimnazjalistek 
lepsza okazała się ekipa Gim-
nazjum nr 33, która ograła 
rywalki z  „trójki” 19:6. Bar-
dziej wyrównany przebieg 
miał drugi półfinał, ale i  tu 
młode szczypiornistki z pod-
stawówki na Zaspie wygrały 
dość pewnie, pokonując ry-
walki 18:13. 
W  małym finale pocieszenia 
zawodniczki z gimnazjum na 
Chełmie 12:10 pokonały ry-
walki z oliwskiej podstawów-
ki, zdobywając tym samym 
brązowe medale gdańskich 
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mistrzostw. Z  kolei w  walce 
o tytuł mistrzowski lepszą sku-
tecznością wykazały się młode 
adeptki piłki ręcznej z  Zaspy, 
które ograły rywalki z Osowy, 
zdobywając jednocześnie mi-
strzostwo Gdańska.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorem turnieju był 
Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej. 

(GR)

PUCHAR POLSKI

Sopocianie w 1/8
Piłkarski Puchar Polski nie bez 
kozery nazywany jest to „turnie-
jem tysiąca drużyn”, w których 
sukces może osiągnąć mało zna-
na drużyna. Czarnym koniem 
rozgrywek staje się Sopocka 
Akademia Piłkarska, która po-
konała już kilku renomowanych 
rywali.
Reprezentacja SAP, która na co 
dzień rywalizuje w B klasie, ma 
już za sobą pięć rund Pucharu 
Polski na szczeblu regionalnym. 
Jak na razie sopoccy piłkarze 
nie znaleźli sobie równych, 
a  z  kwitkiem odprawili już ta-
kie zespoły jak MKS Włady-
sławowo, Orkan Rumia, Unię 
Tczew, czy Sokół Ełganowo. 
Dzięki tak dobrej grze sopocka 

drużyna awansowała do 1/8 
wojewódzkiego finału pucharo-
wych zmagań. Tu już nie ma sła-
beuszy. Wśród 16 drużyn, które 
4 kwietnia zmierzą się w kolejnej 
rundzie PP, są chociażby rezer-
wy drużyn Arki, Bałtyk Gdynia, 
czy Gryf Słupsk. Sopocka Aka-
demia Piłkarska o  prawo gry 
w  ćwierćfinale zagra natomiast 
z Olimpią Sztum.
Razem z  kibicami sopockiej 
drużyny życzymy naszym piłka-
rzom kolejnego sukcesu i awansu 
do ćwierćfinału. O  wyniku so-
pockich piłkarzy poinformuje-
my oczywiście w kwietniowym 
wydaniu naszej gazety.

(GR)

  Mistrzynie Gdańska w piłce ręczne – reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 92

  Na trunieju Amber Cup pojawili się m.in. Sławomir Peszko i Kamil Grosicki 

MISTRZYNIE GDAŃSKA

Delfina Bielan, Natalia Bryła, Julia Cholewa, Amelia 
Drojecka, Zuzanna Dulińska, Wiktoria Kosmala, Karolina 
Kuczyńska, Zuzanna Ostrowska, Karolina Pawłowska, 
Paulina Peplińska, Julia Rzadkiewicz, Maja Śliwińska, 
Amelia Tandek, Zuzanna Gajewska, Julia Trojak, Agata 
Wiśniewska, Julia Żuchowska opiekun: Helena Bochińska

ograła Fabrykę Futbolu 3:2. 
W  pojedynku o  3. lokatę bia-
ło-zieloni przegrali 4:6 z  Fa-
bryką Futbolu i  tym samym 
nie obronili mistrzowskiego 
tytułu wywalczonego przed ro-
kiem. Z kolei w wielkim finale 
Wisła wygrała z  Miedzią 4:2. 

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju wybrano reprezentanta 
Miedzi – Karola Gardzielewi-
cza, natomiast królem strzelców 
został zdobywca pięciu goli – 
Bartosz Ława.

(KL)
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