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Gwiazdy zagrały z Przemkiem 
– Publika była tak rozentuzjazmowana, że w pewnym 
momencie myślałem, że sala NOT będzie spalona 
albo cały budynek się zawali – żartuje Przemek 
Szaliński, organizator koncertu charytatywnego.

W grudniu wojewoda pomorski wydał zarządzenie o zmianie nazwy ulicy 
Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mimo że zaskarżona 
została ona przez prezydenta Gdańska, to wydaje się, że decyzja wojewody 
jest nieodwołalna. Mieszkańcy Przymorza, a przede wszystkim ulicy 
Dąbrowszczaków, mają żal do władz miasta, wojewody i Instytutu Pamięci 
Narodowej, że nikt nie wziął pod uwagę głosu gdańszczan.

Nazwa „ulica Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego” zdążyła już spowodować 
wiele zgrzytów pomiędzy sąsiadami, którzy 
do tej pory żyli ze sobą w zgodzie. –  
mówi nam Bożena Yates, przewodnicząca 
Rady Osiedla im. Dąbrowszczaków  
PSM „Przymorze”.

Szóstka padła przy Szerokiej  
1 lutego szóstka w wysokości ponad 2,1 mln zł  
w Dużego Lotka padła ponownie na naszym te-
renie, a szczęśliwe liczby zostały wysłane w ko-
lekturze przy ulicy Szerokiej 119 w Gdańsku.

Skargi do trybunału na nowy zapis ustawy  
Zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkanio-
wych budzą wiele emocji, a spółdzielcy w różny 
sposób interpretują zmiany w przepisach. Szcze-
gólne emocje związane są z kwestią członkostwa. 

Najważniejsze jest podejście do dziecka
Szkołą Podstawową nr 79 na gdańskim Przymorzu 
od niemal dekady zarządza Michał Zapolski-
Downar. Przez ten czas placówka z Kołobrzeskiej 
zmieniła się niemal nie do poznania.
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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     (58) 301 00 00

• 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
• 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

• 28 lutego (środa), Arturo Sandoval, godz. 
20.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 3–4 marca (sobota–niedziela),  
Targi Mieszkań i Domów, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 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

• 9– 1 marca (piątek–niedziela), Kolosy 
2018, Gdynia Arena,  
Kazimierza Górskiego 8

• 10 marca (sobota), Czesław Śpiewa & 
Arte dei Suonatori, godz. 20.00,  
Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1

• 16–18 marca (piątek–niedziela), Gdańskie 
Targi Książki, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

• 17 marca (sobota), Natalia Przybysz, 
Mikromusic, Odet, godz. 19.00, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 18 marca (niedziela), Artur Andrus,  
godz. 18.00, Filharmonia Bałtycka,  
ul. Ołowianka 1

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

• 31 marca (sobota), Trefl Sopot –  
Stal Ostrów Wielkopolski, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 5 kwietnia (czwartek), Taylor Moore, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 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

• 22 kwietnia (niedziela), Międzynarodowe 
Targi Zoologiczne Animal Baltic, godz. 
10.00 – 17.00, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena
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„NIE ZAPYLAJ” DROGI SĄSIEDZIE

Pierwsza tego typu akcja w Polsce 
Od kilku lat bardzo głośno w naszym kraju mówi się o smogu, który atakuje największe polskie miasta. Dotyczy to również Trójmiasta. 
Do takie sytuacji przyczyniają się wszyscy, a miasto Gdańsk ruszyło z kampanią „Nie zapylaj! Oznacz kopcącego sąsiada”. 

匀䔀刀䐀䔀䌀娀一䤀䔀 娀䄀倀刀䄀匀娀䄀䴀夀
䐀礀爀攀欀琀漀爀 ㈀ 伀搀搀稀椀愀䈁甀 眀 䜀搀愀䐁猀欀甀

吀眀漀樀愀 瀀氀愀挀眀欀愀
眀 渀漀眀攀樀 氀漀欀愀氀椀稀愀挀樀椀

REKLAMA

Jak mówi Maciej Lorek, na-
czelnik Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego, w Gdań-
sku akcja prowadzona jest po 
to, aby ci, którzy zanieczysz-
czają powietrze i palą odpada-
mi wiedzieli, że ich działania 

nie pozostają niezauważone 
i że jakość powietrza jest ważna 
dla innych mieszkańców.
– Po specjalne zawieszki moż-
na zgłaszać się do Wydzia-
łu Środowiska, a  już niedłu-
go będą one także dostępne 

Fo
t.

N
ad

es
ła

ne

REKLAMA

  Podczas procesu spalania węgla do powietrza dostaje się 
szkodliwy pył zawieszony oraz rakotwórczy benzo(a)piren

w  siedzibach rad dzielnic oraz 
Straży Miejskiej – mówi Ma-
ciej Lorek. 
Urzędnicy z  gdańskiego wy-
działu środowiska w  ra-
mach akcji edukacyjnej „Czy 
wiesz, czym dziś oddychasz?” 

przygotowali specjalne za-
wieszki, które można „po-
darować” każdemu, kto za-
nieczyszcza powietrze. Na 
nich napisano: „Nie zapylaj! 
Drogi sąsiedzie, Twój piec 
węglowy szkodzi zdrowiu  

człowieka i środowisku”. 
– Zachęcamy wszystkich mają-
cych trudnych sąsiadów, którzy 
zadymiają okolice, aby powie-
sili na ich drzwiach lub furtce 
zawieszkę „Nie zapylaj!”. Akcja 
ma uświadomić trucicielom, że 
nie są bezkarni i że inni dosko-
nale wiedzą, że z  ich komina 
wydobywa się skażony dym. 
Chodzi o  wysłanie sygnału 
ostrzegawczego. Oprócz tego 
chcemy zachęcić do wymiany 
pieca węglowego na ogrzewa-
nie ekologiczne: elektryczne 
albo miejskie z  sieci ciepłow-
niczej –wyjaśnia Maciej Lorek. 
Joanna Kubik z  Referatu Pra-
sowego gdańskiego magistra-
tu mówi, że problem opala-
nia pieców węglem niskiej 
jakości oraz śmieciami jest  

w Gdańsku wciąż bardzo duży. 
– Podczas procesu spalania 
węgla do powietrza dostaje się 
szkodliwy pył zawieszony oraz 
rakotwórczy benzo(a)piren. 
Aby zachęcić gdańszczan do 
wymiany instalacji węglowych, 
miasto podwyższyło kwotę do-
tacji na zmianę instalacji ogrze-
wania do wysokości 6.000 zło-
tych – informuje Joanna Kubik.
Szczegóły dostępne finanso-
wego wsparcia dostępne są na 
stronie www.gdansk.pl/ekodo-
tacje. W  ubiegłym roku przy-
znano 185 dotacji wspierają-
cych likwidację ogrzewania 
węglowego i  jedną związaną 
z  zamianą ogrzewania węglo-
wego na ekogroszek. 

(GR)
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ZAMIEŃ WĘGLOWY NA EKOLOGICZNY

Większe dopłaty do wymiany pieca 
Mieszkańcy Sopotu mogą otrzymać dopłatę do wymiany pieca węglowego na ogrzewanie bardziej ekologiczne.  
Kwota dofinansowania może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

Nie jest żadną tajemnicą, że 
piece węglowe znajdują się 
przede wszystkim w  budyn-
kach wielorodzinnych własno-
ściowych oraz komunalnych. 
 – Dotychczasowa kwota do-
tacji dla lokali mieszkalnych 
w  budynku wielolokalowym 
wynosiła 2500 złotych, bez 
względu na poniesione koszty 
i moc instalowanego pieca. Jak 

dotąd prowadzone przez gmi-
nę programy udzielania dotacji 
na zmianę sposobu ogrzewa-
nia z  węglowego na proekolo-
giczne wykazały, że głównym 
problemem mieszkańców są 
wysokie koszty modernizacji 
instalacji i  zakupu urządzeń 
grzewczych. W celu zwiększe-
nia motywacji właścicieli tych 
lokali do zmiany ogrzewania 

na proekologiczne, prezydent 
Jacek Karnowski zaproponował 
zmiany w  zasadach dofinan-
sowania poprzez zwiększenie 
dofinansowania do 40 procent 
kosztów całkowitych wymiany 
systemu grzewczego. Kwota ta 
jednak nie może być większa 
niż 5000 złotych – informuje 
Anna Dyksińska z  Biura Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej 

Urzędu Miasta Sopotu.
Gmina oferuje pomoc w  wy-
mianie pieca również miesz-
kańcom komunalnym. Zarzą-
dzeniem prezydenta Karnow-
skiego stawka czynszu została 
obniżona o  50 procent, jeżeli 
najemca komunalny przepro-
wadził na własny koszt moder-
nizację ogrzewania w  okresie 
od 1 kwietnia 2017.

 – Obniżka czynszu obowiązu-
je nie dłużej niż do 31 grudnia 
2023 roku – we wcześniejszym 
zarządzeniu obniżenie stawki 
czynszu obowiązywało jedynie 
3 lata, teraz 6. Od 1 kwietnia 
2017 roku 7 gospodarstw do-
mowych skorzystało z tej formy 
wsparcia. Zmiany te są wpro-
wadzane, by zwiększenie do-
tacji bądź też przyznane ulgi 
zachęcały mieszkańców do 
wymiany ogrzewania na pro-
ekologiczne, co przełoży się na 
jeszcze lepszą jakość powie-
trza w Sopocie – dodaje Anna 
Dykisńska.
Dodajmy przy okazji, że 
w  trójmiejskim kurorcie od 
10 lat prowadzony jest pro-
gram dopłat do wymiany pie-
ców węglowych na ogrzewanie 

ekologiczne. Wysokość udzie-
lonych z  budżetu miasta do-
tacji na likwidację węglowych 
źródeł ciepła wyniosła łącznie 
ponad 420 tys. zł.
 – Od 4 lat gmina w  imie-
niu mieszkańców występuje 
z  wnioskiem do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku w ramach konkur-
su „Czyste Powietrze Sopotu” 
i otrzymuje dotacje na wymia-
nę pieców węglowych na ekolo-
giczne. W tym czasie zlikwido-
wanych zostało 60 źródeł ciepła 
na paliwo stałe, a  pozyskane 
środki finansowe przekroczyły 
115 tysięcy złotych – informuje 
Anna Dyksińska.

(GR)

SOPOCKI MOPS ZACHĘCA

Zostań opiekunem 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie zaprasza 
osoby pełnoletnie do pełnienia 
funkcji opiekuna prawnego lub 
kuratora.
Opiekun prawny to osoba po-
wołana do ochrony interesów 
osobistych i  majątkowych dla 
osoby niemającej zdolności do 
czynności prawnych, np. dla 
osoby małoletniej lub dla osoby 
całkowicie ubezwłasnowolnio-
nej. Opiekun powinien zadbać 
o  potrzeby życiowe osoby od-
danej mu pod opiekę, powinien 
dbać także o jej majątek. Ozna-
cza to, że powinien zapewnić 
jej środki do życia, mieszkanie 
i wyżywienie, a w razie potrze-
by również wystąpić o  świad-
czenia z  ubezpieczeń społecz-
nych (np. rentę) lub pomoc 
społeczną, zapewnić opiekę 
medyczną czy realizację obo-
wiązku szkolnego. Opiekun 
prawny jest również przedsta-
wicielem ustawowym swojego 
podopiecznego, czyli może do-
konywać czynności prawnych 
w jego imieniu.
Kurator to przedstawiciel oso-
by nieposiadającej pełnej zdol-
ności do czynności prawnych, 
która potrzebuje pomocy lub 

nie jest w  stanie sama prowa-
dzić swoich spraw (np. kura-
tor dla ubezwłasnowolnionego 
częściowo, kurator dla osoby 
niesamodzielnej).
Opiekunem prawnym lub ku-
ratorem może być osoba mają-
ca pełną zdolność do czynności 
prawnych, jednocześnie po-
siadająca pełnię praw publicz-
nych. Opiekunem nie może 
być osoba uprzednio pozba-
wiona przez sąd praw rodziciel-
skich lub zwolniona z opieki.
Sąd opiekuńczy, który ustana-
wia opiekuna prawnego, może 
przyznać opiekunowi wyna-
grodzenie za sprawowanie 
opieki nad inną osobą. Z takim 
wnioskiem musi wystąpić sam 
opiekun.
Osoby zainteresowane peł-
nieniem funkcji opiekuna 
prawnego lub kuratora mogą 
zgłaszać się do: Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Sopocie – Dział Pracy So-
cjalnej (al. Niepodległości 759 
a, tel. 58 550 31 89; 58 551 
40 54 – poniedziałek w godz. 
13.00–15.00 oraz wtorek–pią-
tek w godz. 8.00–10.00).

(AN)
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Przystanki PKM w Gdyni to 
strzał w dziesiątkę!
Czerwone wiaty przystanków Gdynia Stadion i Gdynia Karwiny dopiero niedawno wpisały 
się w krajobraz linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Ale już można mówić o ich niezwykłej 
popularności: w styczniu, pierwszym pełnym miesiącu działalności obu przystanków, 
skorzystało z nich aż 9 tys. pasażerów! 

– Liczba pasażerów najlepiej 
pokazuje ogromny potencjał 
komunikacyjny terenów poło-
żonych wzdłuż linii kolejowych 
obsługiwanych w  ramach pro-
jektu Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej i potwierdza słuszność 
zlokalizowania dodatkowych 
przystanków PKM w tych wła-
śnie rejonach Gdyni – ocenia 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

BYŁA JEDNA STACJA, 
SĄ DWIE

Poza stacją Gdynia Główna, 
na której z  pociągów SKM 
obsługujących linię PKM, 

skorzystało w  grudniu 2017 r. 
16,5 tys. pasażerów, a w stycz-
niu 2018 r. już 18,5 tys. (wzrost 
o 12 proc.) do 10 grudnia 2017 
r. w Gdyni istniała tylko jedna 
stacja – Wielki Kack. Została 
ona zamknięta wraz z urucho-
mieniem nowego przystanku 
PKM Gdynia Karwiny. Do-
datkowo znajdowała się ona 
w stosunkowo dużej odległości 
od centrum dzielnicy, a  doj-
ście do niej wymagało przejścia 
przez zniszczoną i  znajdującą 
się w bardzo złym stanie ulicę 
Nowodworcową. 
O tym, jak dobra była to zmia-
na, możemy się przekonać po-
równując liczbę pasażerów 

z Wielkiego Kacka z  listopada 
2017 r. – 3,2 tys. z liczbą pasa-
żerów Karwin ze stycznia 2018 
r. – 5,5 tys. 
–  Cieszę się, że rozwijany 
przez nas konsekwentnie sys-
tem komunikacji kolejowej 
w  regionie zyskał akceptację 
mieszkańców, którzy jak wi-
dać coraz chętniej i  liczniej 
z  niego korzystają – dodaje  
marszałek Struk.

BĘDĄ ZMIANY 
W ROZKŁADZIE JAZDY

– O ile na początku, w grud-
niu, na Karwinach wyraźnie 
dominował ruch w  kierunku 

Gdańska i  z  powrotem, to 
w  styczniu zaobserwowali-
śmy już także wzrost prze-
jazdów pomiędzy Karwinami 
i  Gdynią Główną – dodaje 
wicemarszałek Ryszard Świl-
ski. – Dlatego wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom na-
szych pasażerów w  przygo-
towywanej przez nas obec-
nie korekcie rozkładu jazdy, 
jaka wejdzie w życie w marcu 
2018 r., pociągi na tej trasie 
zostaną jeszcze lepiej dopa-
sowane do godzin pracy np. 
w biurowcach przy ul. Łużyc-
kiej, w sąsiedztwie przystan-
ku Gdynia Stadion – zazna-
cza wicemarszałek.
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BOGATY PLAN REMONTÓW W PSM „PRZYMORZE”

Ustawa wprowadziła pewne ograniczenia
Nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowała, że nie wszystkie budynki mogą liczyć na prace  
remontowe.  Przepisy mówią, że w budynkach, które są pod kreską, zakres prac modernizacyjnych musi być znacznie 
ograniczony, a nawet całkowicie zniwelowany.

We wszystkich czterech admini-
stracjach Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” przy 
tworzeniu planów remontów bra-
ne są pod uwagę nowe przepisy 
zmienionej we wrześniu ustawy.
– Pierwsze przetargi zostały już 
rozstrzygnięte i  wybrano wyko-
nawców robót drogowych oraz 
instalacyjnych, dotyczących wy-
miany pionów i poziomów zim-
nej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. 
Na pierwszy ogień poszły prace, 
których nie udało się wykonać 
w  roku ubiegłym. Mam tu na 
myśli przede wszystkim par-
king u  szczytu budynków przy 
ulicy Piastowskiej 68, 72 i  76. 
W  zeszłym roku otrzymaliśmy 
pozwolenie na budowę, ale wy-
stąpiły bardzo duże problemy ze 
znalezieniem wykonawcy. Mimo 
że przetarg ogłoszony był w lip-
cu, to nie zgłosił się żaden chętny 
– mówi nam Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2 PSM „Przymorze”.
Jeśli przetarg rozstrzygnie się 
pomyślenie, to prace ruszą na 
przełomie marca i  kwietnia. 

Dodatkowe miejsca postojowe 
powstaną też przed budynkiem 
przy ulicy Piastowskiej 100
– W tym roku zakończymy wy-
mianę instalacji wodociągowych 
w naszych budynkach mieszkal-
nych. Prace prowadzone będą 
jeszcze przy ulicy Dąbrowsz-
czaków 6 i  10 oraz Chłopskiej 
44. Z kolei do wymiany pionów 
wodociągowych na Małym Przy-
morzu będziemy podchodzić in-
dywidualnie, ponieważ tam in-
stalacje wmurowane są w ściany, 
w związku z czym do przeprowa-
dzania wymiany rur koniecznie 
jest uzyskanie porozumienia ze 
wszystkimi mieszkańcami pionu. 
Dodać warto, że  poziomy zim-
nej i ciepłej wody oraz cyrkulacji 
na Małym Przymorzu zostały już 
wymienione przy okazji likwi-
dacji węzła grupowego – dodaje 
Włodzimierz Byczkowski.
Poza tym wymieniana będzie 
instalacja gazowa w  budynkach 
przy ulicy Dąbrowszczaków 4 
i 10 oraz części Piastowskiej 104. 
Na dwóch budynkach Małego 
Przymorza wykonywane będą 

prace dekarskie. Dotyczy to bu-
dynku przy Piastowskiej 70 i 74.
Przetargi na prace remontowe na 
terenie Administracji Osiedla nr 
1 również już ogłoszono. Wyko-
nawców poszczególnych prac po-
winniśmy poznać 20 lutego.
 – Zajmiemy się między innymi 
malowaniem klatek schodowych 
przy Kołobrzeskiej 44 i Opolskiej 
10. Przy Śląskiej 86 i 88 na wyj-
ściach na balkony rodzinne wy-
mieniane będą okna. W tym roku 
wyremontowane będą wejścia do 
klatek schodowych budynku przy 
ulicy Rzeczypospolitej 1. Z  ko-
lei chodniki remontowane będą 
przy Rzeczypospolitej 9, między 
Opolską 2 a Opolską 4. W tych 
miejscach stworzymy także nowe 
miejsca postojowe. Miejsca do 
parkowania pojawią się także 
między Chłopską 7 a Śląską 88 – 
informuje nas nam Elżbieta Boh-
dziewicz, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 1 PSM „Przymorze”.
W  marcu natomiast ogłoszo-
ny będzie przetarg na wymianę 
instalacji wodociągowej w  bu-
dynkach przy Olsztyńskiej 4 i 8. 
Remontowana będzie także in-
stalacja elektryczna w piwnicach 
przy Rzeczypospolitej 7 oraz Ko-
łobrzeskiej 42 (po dwie klatki). 
W  budynkach przy Śląskiej 86 
i 88 dokonana zostanie wymiana 
instalacji gazowa.
– Na naszym osiedlu uruchomio-
ne zostaną w tym roku dwie ko-
lejne rowerownie. Miejsce na nie 
znaleźliśmy w  pomieszczeniach 
zsypowych przy Rzeczypospo-
litej 7. Jest to dobre rozwiązanie, 
które chwalą sobie mieszkańcy – 
dodaje Elżbieta Bohdziewicz.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 4 PSM „Przymorze” nie-
które roboty już się rozpoczęły, 
bo przetargi rozstrzygnięte były 
w  połowie stycznia. Natomiast 
w tegorocznym planie remontów 

zapisano m.in. wymianę instalacji 
elektrycznej i oświetlenia w klat-
ce 6A w falowcu przy Obrońców 
Wybrzeża, gdzie przeprowadzo-
ne będą też prace malarskie.
– W  falowcu zaplanowaliśmy 
także adaptacje dwóch pomiesz-
czeń na rowerownie oraz mon-
taż nowych drzwi wejściowych 
na galerie w klatce 4C Pozostałe 
prace prowadzone będą w budyn-
kach niskich. Przy Chłopskiej 10 
i  Kołobrzeskiej 69 remontowa-
na będzie instalacja centralnego 
ogrzewania. Nowe oświetlenie 
z czujką ruchu, pojawi się w blo-
kach przy Chłopskiej 12, Koło-
brzeskiej 65 i 69, a także w piw-
nicach – informuje Andrzej Nar-
kiewicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4.
Wymieniane będą drzwi wejścio-
we do klatek schodowych w bu-
dynkach przy Chłopskiej 10, 12 
i 14 oraz Kołobrzeskiej 53. Nowe 
okna na klatkach schodowych 
montowane będą w blokach przy 
Chłopskiej 10 i 12, Kołobrzeskiej 
69 i  Dąbrowszczaków 30. Przy 
Kołobrzeskiej 65 i Chłopskiej 14 
malowane będą klatki schodowe. 
Od strony balkonów falowca re-
montowane będą chodniki.
Za dwa tygodnie poznamy firmy, 
które będą realizować prace re-
montowe na terenie Administra-
cji Osiedla nr 3.
– Najważniejszym dla nas za-
daniem jest wymiana instalacji 
wodociągowej. W tym roku pra-
ce te prowadzone będą w trzech 
niskich budynkach i  jednej klat-
ce falowca. W  całym falowcu 
natomiast wymienimy na nowe 
wszystkie wodomierze. Straciły 
one już bowiem swoją legalizację. 
Z kolei na przyszły rok zaplano-
waliśmy wymianę wodomierzy 
w  siedmiu niskich budynkach – 
informuje Stanisław Kołaciński, 
kierownik Administracji Osiedla 
nr 3 PSM „Przymorze”.

W  tym roku malowana będzie 
jedna klatka falowca, naprawiane 
będę też balkony i galerie. Przez 
wiele lat nie były prowadzone 
prawie żadne prace dekarskie na 
niskich budynkach.
– Kilkanaście lat temu wykorzy-
stano do prac dekarskich bardzo 
dobry materiał. Nie chcemy jed-
nak czekać na zalania, dlatego 
w  tym roku planujemy wymie-
nić papę na wszystkich naszych 
11 budynkach na terenie Małego 
Przymorza. Poza tym remonto-
wać będziemy ulicę Jagiellońską 
38, bo w tej chwili jej stan pozo-
stawia wiele do życzenia – dodaje 
Stanisław Kołaciński.

Najważniejszym tegorocznym 
zadaniem jest jednak montaż 
windy przy budynku siedziby 
Administracji Osiedla nr 3. We-
dług zapowiedzi kierownictwa 
administracji monitorowana win-
da, z której korzystać będzie moż-
na w godzinach pracy spółdzielni, 
ma być uruchomiona w  trzecim 
kwartale tego roku.
Są to oczywiście tylko niektó-
re prace, które będą realizowane 
w tym roku. O postępach w reali-
zacji planu remontowego będzie-
my sukcesywnie informować na 
naszych łamach.

Grzegorz Rudnicki

  W drugiej połowie roku mieszkańcy będą mogli korzystać z windy przy siedzibie Administracji Osiedla nr 3

  Z nowych wejść do klatek schodowych cieszyć się będą mogli 
mieszkańcy budynku przy ulicy Rzeczypospolitej 1

 Wymieniane będą drzwi wejściowe do klatek schodowych m.in. w budynku przy Chłopskiej 14
  W tym roku powstanie parking u szczytu budynków przy ulicy 

Piastowskiej 68, 72 i 76
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CZY NOWE PRZEPISY SĄ ZGODNE Z KONSTYTUCJĄ?

Skargi do trybunału na nowy zapis ustawy
Zmiany w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych wciąż budzą wiele emocji, a mieszkańcy i spółdzielcy w różny sposób 
interpretują zmiany w przepisach. 

Szczególne emocje związane są 
z kwestią członkostwa. 
– Ustawa mówi wyraźnie, że 
członkiem spółdzielni „z urzę-
du” staje się osoba, która posia-
da spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu lub też loka-
torskie prawo do lokalu. Na-
tomiast osoby posiadające od-
rębną własność muszą złożyć 
wniosek o  przyjęcie w  poczet 
członków spółdzielni miesz-
kaniowej – wyjaśnia Zbigniew 
Kopiński, prezes Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.
Dodajmy w  tym miejscu, że 
osoby, które chcą wstąpić w po-
czet członków spółdzielni, 
nie muszą wpłacać wpisowe-
go i  udziału członkowskiego. 
Prezes Kopiński nie jest prze-
konany, czy ustawodawca za 
kilka lat nie zmieni tego zapisu 
w Ustawie.
Wiemy, że przygotowywane 
jest odwołanie do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, który ma 
prawo zaskarżyć ten przepis do 
Trybunału Konstytucyjnego. 
Odrębny wniosek do trybuna-
łu przygotowuje również gru-
pa posłów, ponieważ niektóre 
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zmiany w Ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych nie są 
konstytucyjne.
Po wprowadzeniu zmian 
w  Ustawie zarówno w  Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Budowlani’, jak i  innych 

spółdzielniach w  całym kraju, 
zaczęło przybywać członków. 
Z automatu w poczet członków 
w  RSM „Budowlani” włączo-
nych zostało około 200 osób.
– To jednak nie wszystko, po-
nieważ w ustawie zapisane jest, 

że członkiem spółdzielni pozo-
staje również małżonek osoby 
posiadający prawo do lokalu. 
Na szczęście nie ma to wpływu 
na podział z  pożytków spół-
dzielni, ponieważ te liczone 
są od metra mieszkania, a  nie 

od osoby – informuje prezes 
spółdzielni.
Jak na razie zmiany w Ustawie 
nie nastręczają zbyt wielkich 
problemów. Pojawić się one 
mogą przy interpretacji spor-
nych i  niejasnych przepisów, 

które rozstrzygnięte mogą  być 
dopiero na drodze sądowej. 
Poza tym spółdzielnia musi 
również wprowadzić zmiany 
w statucie. Na ich wprowadze-
nie pozostało jeszcze trochę 
czasu, ponieważ ustawodaw-
ca dał spółdzielniom 12 mie-
sięcy na wprowadzenie zmian 
w statutach.
– Wniosek do Krajowego Sądu 
Rejestracyjnego musimy złożyć 
do września. Wtedy też z mocy 
prawa przestaje obowiązywać 
obecne statuty, a  jak wiemy 
z własnego doświadczenia, sąd 
nie zarejestruje statutu w  ty-
dzień czy nawet miesiąc. Jako 
ciekawostkę mogę powiedzieć, 
że nasz obecny statut został za-
twierdzony przed KRS dopiero 
po ponad dwóch latach – zasta-
nawia się Zbigniew Kopiński.
Z podobnymi problemami bo-
rykają się spółdzielnie miesz-
kaniowe w  całym kraju. Nic 
dziwnego, bo przepisy w trybie 
ekspresowym ustaliły osoby, 
które – jak się wydaje – nie-
wielkie mają pojęcie o funkcjo-
nowaniu spółdzielni.

(lubek)

Nasza Gazdówka - sposób na udany wypoczynek!
Wraz z rodziną wybraliśmy Gospodarstwo Agroturystyczne „Nasza Gazdówka” Państwa Lucyny i Andrzeja, jako ośrodek na wypoczynek 
podczas ferii zimowych. Jest to urokliwe miejsce w niewielkiej miejscowości Wierchomla Wielka, w południowej części Małopolski.

„Nasza Gazdówka” znajduje się 
w dolinie, na niewielkim wznie-
sieniu, z daleka od hałasu i  ru-
chu ulicznego - tego właśnie po-
trzebowaliśmy. Pobyt w  prze-
stronnym, wygodnym pokoju 
pozwolił nam wypocząć i  zre-
generować siły. Budząc się każ-
dego ranka spoglądaliśmy przez 
okno i  podziwialiśmy piękne 
pasmo górskie i ośnieżone lasy. 
Budynek otacza szeroki plac pe-
łen huśtawek, ławek do odpo-
czywania, altany oraz miejsca na 
ognisko i grilla. Dzieciaki mogły 
bezpiecznie pobiegać, pojeździć 
na ośnieżonych pagórkach i po-
bawić się z  przyjaznymi zwie-
rzątkami. Każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie, bo okolica bogata 
jest w atrakcje i szlaki turystycz-
ne. Dla aktywnych jest odkryte 
lodowisko, hala sportowa oraz 
największa atrakcja Wierchom-
li kompleks wyciągów narciar-
skich Wierchomla. Dzieci sko-
rzystały z bezpiecznego wyciągu 
szkoleniowego i podniosły swoje  
umiejętności pod okiem do-
świadczonego instruktora jazdy.

Po całodziennych szaleństwach 
na śniegu i dniu pełnym wrażeń, 
wracaliśmy do Naszej Gazdów-
ki głodni i pozytywnie zmęcze-
ni, aby posilić się wyśmienitymi 
daniami. Kuchnia Pani Lucy-
ny była rewelacyjna. Produkty 
własnego wyrobu i zamiłowanie 
kulinarne Gospodyni sprawiły, 
że smak potraw był niepowta-
rzalny. Mleko prosto od krowy, 
jajka od kur i  przepyszne sery 
zdobiły nasz stół. Najbardziej 

nam posmakował ser biały 
i  bundz. Gospodarz pokazał  
nam jak go wykonać.
Pani Lucyna i  Andrzej przy-
kładali wszelką uwagę do 
tego, aby nasz pobyt był na jak 
najwyższym poziomie. Wie-
czory spędzone w przyjaznym 
gronie, przy cieplej herbatce 
z  sokiem malinowym, grzyb-
ki marynowane i  kanapka 
ze smalczykiem, a  wszystko 
otulone dobrym poczuciem 

humoru Gospodarzy i szczerą, 
serdeczną atmosferą sprawi-
ły, że nasz urlop zaliczamy do 
tych najlepszych.  Naładowa-
liśmy akumulatory i odpoczę-
liśmy bardzo. Lucyno i  An-
drzeju dziękujemy za gości-
nę, a  wszystkim czytelnikom, 
którzy pragną prawdziwie 
odpocząć i  spędzić miło czas 
polecamy pojechać do Naszej 
Gazdówki w  zacisznej i  pięk-
nej Wierchomli Wielkiej.

WSPOMNIENIE FERII NASZYCH CZYTELNIKÓW

tel. +48 18 446 82 19
      /agroturystyka.wierchomla

www: naszagazdowka.pl
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POLITYCZNE PODŁOŻE ZMIAN NAZW ULIC

Polityka skłóciła sąsiadów i rodziny
W grudniu wojewoda pomorski wydał zarządzenie o zmianie nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Mimo że zaskarżona została ona przez prezydenta Gdańska, to wydaje się, że decyzja wojewody jest nieodwołalna. Mieszkańcy 
Przymorza, a przede wszystkim ulicy Dąbrowszczaków, mają żal do władz miasta, wojewody i Instytutu Pamięci Narodowej, że 
nikt nie wziął pod uwagę głosu gdańszczan.

Ustawa dekomunizacyjna znana 
była od dawna. Wszystkie pol-
skie samorządy miały czas na 
zmiany nazw ulic, które kojarzo-
ne były z komunizmem.
 – Już w  marcu ubiegłego roku 
wiedzieliśmy, że ulica Dąbrow-
szczaków podlegać będzie de-
komunizacji. Wiedzieliśmy, że 
jej obrona będzie skazana na 
niepowodzenie. Rada Dzielnicy 
Przymorze Wielkie zapropo-
nowała, żeby Dąbrowszczaków 
zmienić na Przymorską. Po-
mysł jednak upadł – mówi nam 
Bożena Yates, przewodnicząca 
Rady Osiedla im. Dąbrowszcza-
ków Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”. – 
Wspólnie z  pozostałymi prze-
wodniczącymi rad osiedli naszej 
spółdzielni postanowiliśmy wy-
stosować pismo, w którym pro-
simy o  zachowanie nazwy Dą-
browszczaków, a jeśli to nie bę-
dzie możliwe, postulujemy, aby 
zmienić ją na Biały Dwór.
Pismo trafiło do rady miejskiej 
i  do wiadomości prezyden-
ta Gdańska, wojewody oraz do 
IPN-u. Niestety na odpowiedź 
próżno było czekać.
 – Czujemy się po prostu zlek-
ceważeni. Podobne pismo wy-
stosowane zostało w  grudniu. 
Dodatkowo informowaliśmy 
w  nim, że nie akceptujemy za-
rządzenia wydanego przez woje-
wodę. Nazwa „ulica Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego” zdążyła 
już spowodować wiele zgrzytów 
pomiędzy sąsiadami, którzy do 
tej pory żyli ze sobą w zgodzie. 
Przez wiele lat wszyscy żyliśmy 
w  świetnej komitywie, a  teraz 
skaczemy sobie do oczu – przy-
znaje z żalem Bożena Yates, któ-
ra podkreśla, że głos mieszkań-
ców powinien być wysłuchany.
Jak się dowiedzieliśmy, krakow-
ski oddział Instytut Pamięci 
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Narodowej (Biuro Upamiętnie-
nia Walki i Męczeństwa) wydał 
opinię w  sprawie nazwy ulicy 
Dąbrowszczaków, jednoznacz-
nie wskazując na jej usunięcie.
 – IPN nie może sugerować 
i  proponować nazw ulic. Nie 
wpłynął też do nas wniosek 
w sprawie oceny nowego patrona 
ulicy Dąbrowszczaków. Decyzja 
o  nadaniu imienia Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego jest decyzją 
wojewody pomorskiego – mówi 
„Panoramie” Marcin Krzek-Lu-
bowiecki z  krakowskiego od-
działu IPN.
 – Od początku, czyli od momen-
tu, kiedy ustawa była uchwalona, 
wskazywaliśmy na jej niekonsty-
tucyjność, a  jednocześnie przy-
pominaliśmy, że dekomunizacja 
nazw ulic w Gdańsku odbyła się 
już w  latach 90. Dlatego zwró-
ciliśmy się do uznanego kon-
stytucjonalisty, profesora Marka 
Chmaja, by reprezentował nas 
w tej sprawie przed Wojewódz-
kim Sądem Administracyjnym. 
Miasto i prezydent od początku 
wskazywali na niekonstytucyj-
ność zapisów ustawy z  1 maja 
2016 roku i  na tym też oparli-
śmy naszą skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. 
O  uzasadnieniu tej decyzji po-
informowaliśmy rady dzielnic. 
Mieszkańcy ulicy Dąbrowszcza-
ków konsekwentnie występo-
wali w obronie tej nazwy i w tej 
obronie ich wspieramy – tłuma-
czy nam Magdalena Skorupka-
-Kaczmarek, rzecznik prasowy 
prezydenta Gdańska.
Żadnego, konkretnego wyja-
śnienia z Urzędu Wojewódzkie-
go w Gdańsku nie otrzymaliśmy.
 – Do wojewody wpłynęło wie-
le propozycji nazw ulic od orga-
nizacji, stowarzyszeń czy osób 
fizycznych. Wszystkie propo-
zycje zostały przeanalizowane 

i  stanowiły inspirację. Szcze-
gółowe informacje dotyczące 
wyboru konkretnych patronów 
zostały udzielone na konferencji 
prasowej 13 grudnia 2017 roku 
– wyjaśnia Małgorzata Sworo-
bowicz, rzecznik prasowy woje-
wody pomorskiego.
Na konferencji podano, że 
Gdańsk zasługuje na to, aby zna-
lazła się tu ulica zmarłego tra-
gicznie prezydenta. Wymienio-
no również wiele innych jego za-
sług (w tym powstanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego).
Jak się nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy, gdańscy rajcy w ogóle nie 
mieli zajmować się zmianami 
nazw ulic.
 – Taką wiadomość otrzymałem 
pod koniec czerwca ubiegłego 
roku, kiedy był jeszcze czas na 
podjęcie decyzji przez miejską 
radę – mówi nasz Czytelnik.
Sprawą zainteresowaliśmy 
również biuro Rady Miasta 
Gdańska.
Marek Bumblis, przewodniczący 

Komisji Kultury i Promocji Rady 
Miasta Gdańska zaprzecza, ja-
koby radni zlekceważyli miesz-
kańców Przymorza. W  rozmo-
wie z  nami odpierał też zarzut, 
że cała sprawa ma podtekst 
polityczny.
 – Sprawa trafiła do sądu. Wie-
rzę w konstytucję i jestem prze-
konamy, że wygramy w  sądzie, 
a  wtedy dokonamy odpowied-
nich zmian, biorąc pod uwagę 
głos mieszkańców Przymorza – 
mówi nam radny Bumblis.
Propozycja nazwania ulicy „Bia-
ły Dwór” nie jest przypadkowa, 
bowiem na Przymorzu i  są-
siedniej Zaspie istniały kiedyś 
dwory, od których swoje nazwy 
wzięły ulice Czerwony Dwór, 
Czarny Dwór. Dodajmy tylko, 
że w okolicach szpitala na Zaspie 
stał Królewski Dwór.
 – Biały Dwór to też nazwa obo-
jętna, która w żaden sposób nie 
jest związana z żadną opcją po-
lityczną, a  więc nie wzbudzała-
by żadnych kontrowersji. Patron 

naszej ulicy nijak nie był związa-
ny z naszą dzielnicą. Co innego 
Henryk Lenarciak, który miesz-
kał w  falowcu przy Obrońców 
Wybrzeża, były działacz Soli-
darności i  inicjator budowy Po-
mnika Poległych Stoczniowców 
– mówi przewodnicząca Yates.
Rady osiedla przymorskiej spół-
dzielni zainicjowały akcję zbiór-
ki podpisów osób, które są prze-
ciwne zmianie ulicy Dąbrow-
szczaków na Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. W krótkim czasie 
zebrano blisko 1000 podpisów, 
które z pismem przewodnim tra-
fiły do wojewody pomorskiego.
 – Ludzie zżyli się z tą nazwą i nie 
do końca nawet kojarzyli, kim 
byli Dąbrowszczacy. Zdecydo-
wana większość nie chce zmian, 
ponieważ trzeba będzie wymie-
niać chociażby dokumenty toż-
samości, a dla osób starszych jest 
to już wyzwanie – mówi Wło-
dzimierz Byczkowski, kierownik 
Administracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.

Zmiany nazwy ulicy niesie 
za sobą również pewne kosz-
ty, które będą musieli ponieść 
sami mieszkańcy. Na szczytach 
budynków widnieje bowiem 
duży napis „Dąbrowszczaków”.  
Po wprowadzeniu zmian napis 
trzeba będzie zamalować.
 – We wrześniu wprowadzo-
no zmiany do Ustawy o  spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
W związku z tym za likwidację 
tego napisu zapłacą mieszkań-
cy konkretnego budynku, po-
nieważ tak mówią nowe prze-
pisy ustanowione przez Parla-
ment – informuje Włodzimierz 
Byczkowski.
Jak się dowiedzieliśmy, samo 
pomalowanie jednego szczy-
tu kosztować może nawet  
10 tysięcy złotych.
 – Mieszkam przy ulicy Dąbrow-
szczaków, ale za Chiny ludowe 
nie wiem skąd taka nazwa. Nie 
mam pojęcia, kim byli Dąbrow-
szczacy. Śmiem twierdzić, że za 
20-30 lat nikt nie będzie wie-
dział kim był Lech Kaczyński – 
mówi nam Andrzej Patalon.
 – Do kłótni dochodzi już nie 
tylko między sąsiadami, ale 
i  w  rodzinach. Moim zdaniem 
sam prezydent Kaczyński nie za-
służył sobie na to, aby jego dobre 
imię było szargane – dodaje Ma-
ciej Wysocki.
Nasi rozmówcy zgodnie twier-
dzą jednak, że cała sprawa ma 
zdecydowanie podłoże poli-
tyczne i  nikt tak naprawdę nie 
myśli o  mieszkańcach, którzy 
mieszkają przy ulicy Dąbrowsz-
czaków/Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego. Szkoda, bo w  tym 
wszystkim to właśnie głos gdań-
szczan powinien być najważniej-
szy, a  nie gabinetowe wojenki 
między wrogimi obozami.

Grzegorz Rudnicki

OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 3 PSM „Przymorze” 

posiada do wynajęcia lokal użytkowy 
o powierzchni 70 m2 

położony przy ul. Jagiellońskiej 10 B

Lokal wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, zimnej wody i kanalizacji 

i centralnego ogrzewania.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu:

58/553-00-11

ZAPROSZENIE OD PROMYKA

Dzień Kota w schronisku
Dzień Kota z  perspektywy 
kota jest codziennie, ale lu-
dzie symbolicznie obchodzą 
to święto 17 lutego. Schro-
nisko „Promyk” w  Kokosz-
kach postanowiło pójść krok 
dalej i  zorganizować cały 
cykl imprez ku czci kocich 
podopiecznych schroniska. 
Do niedzieli 18 lutego, na 
terenie Trójmiasta będzie 
można wziąć udział w  jednej 
z  wielu kocich akcji, poznać 

schroniskowe koty oraz prze-
kazać datki finansowe lub 
karmę na rzecz bezdomnych 
kotów. O  atrakcjach czekają-
cych na gdańszczan opowiada 
Małgorzata Zawadzka wolon-
tariuszka schroniska „Promyk”: 
w  piątek i  w  niedzielę będzie 
można spotkać się ze schroni-
skowymi kotami w przestrzeni 
miasta. W  piątek wraz z  Bi-
blioteką Gdynia schronisko za-
prasza na spotkanie edukacyjne 

dla młodzieży, a niedzielę war-
to spędzić w towarzystwie ko-
tów w kawiarni Dobra Kawa.
 – Kocie kawiarnie cieszą się 
dużą popularnością, To świet-
ne miejsce, by umożliwić 
mieszkańcom Gdańska spo-
tkanie z kotami ze schroniska. 
Wszystkie nasze zwierzaki za-
sługują na kochające i odpowie-
dzialne domy i mamy nadzieję, 
że akcje z  okazji Dnia Kota 
te domy im przybliżą – mówi 

z  nadzieją Anna Sadowska, 
wolontariuszka schroniska.
W  schronisku „Promyk” 
przebywa obecnie około 80 
kotów i  160 psów. Spacery 
zapoznawcze i adopcje odby-
wają się codziennie w  godzi-
nach 11.00–16.00. Zapisy na 
wolontariat dla osób pełnolet-
nich drogą mailową wolonta-
riat@schroniskopromyk.pl.

Grzegorz Zaleski
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SP 79 – TU WSZYSCY TRAKTOWANI SĄ RÓWNO

Najważniejsze jest podejście do dziecka
Szkołą Podstawową nr 79 na gdańskim Przymorzu od niemal dekady zarządza Michał Zapolski-Downar. Przez ten 
czas placówka z Kołobrzeskiej zmieniła się niemal nie do poznania. Znacznie wzrosła też liczba uczniów.

Jeszcze kilka lat temu SP 79 była 
kameralną szkołą, gdzie wszy-
scy znali wszystkich. Z roku na 
rok uczniów zaczęło przybywać 
i  nie jest to jedynie efekt coraz 
lepszej bazy sportowej, której 
pozazdrościć może niejedna 
polska placówka oświatowa.
– Najważniejsze jest w  naszej 
szkole podejście do drugiego 
człowieka. Tu nauka jest ważna, 
ale nie najważniejsza. Chcemy 
pokazać chociażby, że dziecko 
wrażliwe, empatyczne, potrafią-
ce pomóc drugiemu człowieko-
wi, odnajdzie się w rzeczywisto-
ści. Taka dobra opinia o naszej 
szkole poszła w świat i w ciągu 
niemal 10 lat liczba oddziałów 
na jednym poziomie zwiększyła 
się dwukrotnie – mówi nam Mi-
chał Zapolski-Downar, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 79, 
który za największy swój suk-
ces uważa zmianę podejścia do 
ucznia nauczycieli i  wszystkich 
pracowników szkoły. – Uczeń 
bez skrępowania może poroz-
mawiać zarówno z pedagogiem, 
woźną czy konserwatorem. 
Dzieci otwierają się przed nami, 
a  jeśli zajdzie taka potrzeba, 
służymy im pomocą. Wyznaje-
my zasadę, że uczeń znaleźć ma 

sobie jedną osobę w  szkole, do 
której ma zaufanie i której opo-
wie o swoich rozterkach.
Placówka przy Kołobrzeskiej 
dysponuje bardzo dobrą bazą 
sportową. Właśnie tu powstało 
jedno z pierwszych boisk w ra-
mach miejskiego programu 
„Junior”. Wybudowano rów-
nież kompleks lekkoatletyczny. 
Uczniowie, ale i  mieszkańcy 
dzielnicy, grać tu mogą w: piłkę 
nożną, siatkówkę, piłkę ręczną 
czy tenisa ziemnego. Miłośnicy 
tężyzny fizycznej ucieszą się na-
tomiast z wiadomości, że nieba-
wem przy szkole uruchomiona 
będzie ogólnodostępna siłownia 
zewnętrzna.
Warto przy okazji dodać, że 
w  związku z  reformą edukacji 
przeprowadzony będzie remont 
kilku pracowni: fizyczno-che-
micznej, plastycznej i biologicz-
no-geograficznej. Uczniowie 
będą mogli też korzystać z pra-
cowni językowej. Prace mają być 
zakończone do końca sierpnia.
– Mimo że mamy tak dobrą 
bazę sportową, to coraz ciężej 
jest zachęcić dzieci do udzia-
łu w  dodatkowych zajęciach 
sportowych. Kiedyś trzeba było 
wypraszać uczniów z  sali, dziś 

trudno je zaprosić. Od września 
działa u nas Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego o profilu piłki siat-
kowej. Jej uruchomienie było 
możliwe m.in. dzięki współ-
pracy z  Treflem oraz Polskim 
Związkiem Piłki Siatkowej. 
W tej chwili mamy dwa oddzia-
ły SMS, ale z  każdym rokiem 
otwierać będziemy kolejną kla-
sę. Jestem trenerem piłki noż-
nej, dlatego moim marzeniem 
jest również podpisanie poro-
zumienia z  Lechią i  utworze-
nie SMS o  profilu piłkarskim. 
Zajęcia odbywają się nie tylko 
w naszej szkole, ale także w hali 
Miejskiego Ośrodka Sportu 
przy ulicy Kołobrzeskiej – do-
daje Michał Zapolski-Downar.
Jako ciekawostkę dodać może, 
że swoje siatkarskie umiejętno-
ści w szkole przy Kołobrzeskiej 
szlifuje syn reprezentanta Polski 
– Wojtka Grzyba.
Szkoła działała również w cza-
sie ferii. Prowadzono tu cho-
ciażby zajęcia językowe, kuli-
narne, nie brakowało wyjść do 
kina czy klubów osiedlowych. 
Z tej formy przerwy w lekcjach 
skorzystało ponad 80 dzieci.

(lubek)

ŁATWIEJSZY KONTAKT Z MIASTEM

Utworzono centrum kontaktu
W naszym mieście od 1 lutego 
działa nowa instytucja. Miesz-
kańcy mogą teraz korzystać 
z  usług Gdańskiego Centrum 
Kontaktu. 
– Początkowo GCK przejmie 
zakres obsługi należący do tej 
pory do Dyżurnego Inżyniera 
Miasta, z  czasem jednak uru-
chomi nowe formy komuni-
kacji z  mieszkańcami – mówi 
Anna Iwanowska z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Tomasz Filipowicz, kierow-
nik i  koordynator projektu 

powstałego centrum tłumaczy, 
że jego idea jest prosta.
– Chodziło o ułatwienie naszym 
mieszkańcom kontaktu z  mia-
stem, udostępnienie jednego 
miejsca, które ułatwi im zasię-
gnięcie informacji i  zgłoszenie 
ważnych problemów. Gdańsk 
tym samym dołączy do grona 
miast posiadających swoją info-
linię. Jednak nie będzie to tylko 
infolinia dotycząca funkcjono-
waniu urzędu, ale miejsce prze-
znaczone do wszelkiego kontak-
tu dla mieszkańców. To będzie 
swoiste „112”, z  tą różnicą, że 

podczas kontaktu z GCK to nasi 
pracownicy będą powiadamia-
li odpowiednie służby. Dzięki 
temu unikamy sytuacji, w której 
mieszkaniec będzie odsyłany do 
kolejnych jednostek miejskich. 
Upraszczamy komunikację po-
między mieszkańcami, tury-
stami, przedsiębiorcami a  sa-
morządem – wyjaśnia Tomasz 
Filipowicz. 
Do dyspozycji mieszkańców jest 
całodobowy numer, obsługiwa-
ny do tej pory przez Dyżurne-
go Inżyniera Miasta: 58 52 44 
500 oraz kontakt internetowy 

poprzez aplikację Mapa Po-
rządku Miasta Gdańska. Od 
teraz kontaktować można się 
również poprzez adres e-mail: 
gck@gdansk.gda.pl.
– Już teraz zgłaszać można 
awarie sygnalizacji świetlnej, 
uszkodzonej nawierzchni drogi 
czy dewastacji. Zakres zgłasza-
nych spraw będzie się sukce-
sywnie zwiększał. Od czerw-
ca przyjmowane będzie każde 
zgłoszenie, pytanie czy uwaga 
– informuje Anna Iwanowska.

(KL)

GDAŃSZCZANIE PEŁNI ENERGII I EMPATII

Wolontariusze poszukiwani w Gdańsku 
– Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie w  Gdańsku za-
chęca mieszkańców w  każ-
dym wieku, empatycznych, 
z  wielkimi sercami i  po-
mysłem na pomaganie, by 
przyłączyli się do grupy wo-
lontariuszy. Ruszył bowiem 
kolejny nabór osób zainte-
resowanych wolontariatem 
– do pełnienia tej ważnej 
misji we współpracy z ośrod-
kiem zachęca Sylwia Resel, 
rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Gdańsku.
Do współdziałania na rzecz 
potrzebujących gdańsz-
czan zapraszane są przede 
wszystkim osoby otwarte 
na drugiego człowieka, dla 
których udzielanie wsparcia 
słabszym, mniej zaradnym 
mieszkańcom jest czymś 
oczywistym.
– Szczególnie zależy nam na 
pozyskaniu młodzieży i  ak-
tywnych osób starszych.
Szukamy społeczników, któ-
rzy wesprą dzieci z  proble-
mami edukacyjnymi – po-
mogą im w  odrabianiu lek-
cji, zorganizują czas wolny. 
Potrzebni są wolontariusze, 
którzy porozmawiają, wyj-
dą na spacer z  samotnym, 
schorowanym seniorem. Na 

pomoc czekają także osoby 
niepełnosprawne – w  tym 
wypadku chodzi o  zorga-
nizowanie im czasu, np. 
o  wspólne wyjścia do kina, 
teatru i bezcenną przyjaźń – 
tłumaczy Sylwia Resel.
Gdańszczan – przede 
wszystkim tych młodych – 
do zaangażowania się w wo-
lontariat zachęca również 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. po-
lityki społecznej.
– To ważne, by od najmłod-
szych lat kształtować w czło-
wieku prospołeczne zacho-
wania i umiejętności. Gdań-
szczanie mają wielkie pokła-
dy energii, empatii i  troski 
o  drugiego człowieka. Za-
wsze angażują się w podobne 
akcje, stąd pewność, że i  te-
raz tak będzie – mówi pełen 
wiary Piotr Kowalczuk.
Jak informuje nas rzecznik 
gdańskiego ośrodka, z  oso-
bami zainteresowanymi pra-
cą wolontariusza MOPR za-
wrze porozumienia, które 
precyzują m.in. zakres współ-
pracy oraz beneficjentów.
– Nowi wolontariusze przej-
dą także szkolenie, podczas 
którego dowiedzą się m.in. 
jak pomagać mądrze i  od-
powiedzialnie. Z  naszym 

ośrodkiem współpracuje na stałe 
około 80 takich zaangażowanych 
społeczników. Są wśród nich za-
równo uczniowie, jak i  ludzie 
dojrzali oraz emeryci. Ośrodek 
realizuje szereg projektów przede 
wszystkim aktywizujących i  in-
tegrujących. Wolontariusze pro-
wadzą działania na rzecz dzieci 
z  rodzin z  problemem uzależ-
nień czy przemocy. Angażują 
się w  przygotowanie festynów 
i zabaw dla rodzin objętych po-
mocą społeczną. Biorą udział 

w zbiórkach darów i w organi-
zacji imprez. Są fantastyczni – 
mówi Sylwia Resel.
Osoby zainteresowane 
współpracą mogą kontak-
tować się z  Anną Dunajską 
z  Referatu Animacji Lokal-
nej i  Wolontariatu MOPR 
przy ul. Dyrekcyjnej 5 
w Gdańsku (tel. 58 691 94 25 
i 797 909 119, e-mail: wolon-
tariat@mopr.gda.pl).

(GR) 

POWSTANIE SENIORALNA RADA
W  Gdańsku mieszka ponad 120 tysięcy osób powyżej 65. 
roku życia. Dlatego też wkrótce powstać ma Senioralna Rada 
Miasta. Aż 52 mieszkańców i mieszkanek przekroczyło ma-
giczną granicę wieku, czyli 100 lat. Badania pokazują, że 
liczba seniorów w naszym mieście i nie tylko będzie wzra-
stać. Ważnym jest, by starsi mieszkańcy aktywnie uczestni-
czyli w życiu Gdańska.
 – Inicjatywa podjęta przez klub Platformy Obywatelskiej jest 
odpowiedzią na apel seniorów aktywnie działających na rzecz 
środowiska osób 60+ w Gdańsku. Będzie to organ o charak-
terze opiniotwórczo-inicjatywnym, działający na zasadach 
zbliżonych do Młodzieżowej Rady Miasta – mówi Beata 
Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
i Ochrony Zdrowia w Radzie Miasta Gdańska.

(GR)

W SKRÓCIE

  Swoimi kulinarnymi wypiekami z dyrektorem szkoły Michałem Zapolskim-Downar  
podzieliły się 7-letnie Kamila i Agata
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ODSŁONIĘTO PAMIĄTKOWĄ TABILICĘ

Uczcili pamięć Aleksandry Gabrysiak
Minęło 25 lat od zamordowania w Elblągu dr Aleksandry Gabrysiak i jej córki. Na początku 
lutego w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej we Wrzeszczu odprawiona została 
uroczysta eucharystia w jej intencji. Mszy przewodniczył ks. bp Wiesław Szlachetka.  
W budynku głównym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odsłonięto pamiątkową tablicę.

 – Doktor Aleksandra Gabry-
siak z ogromnym zaangażowa-
niem włączyła się w  zbawczą 
działalność Jezusa, polegającą 
na niesieniu pocieszenia stra-
pionym i  posłudze chorym. 
Całe życie doktor Oli zaświad-
cza, że należała do grona spra-
wiedliwych, którzy cieszą się 
udziałem w  królestwie Ojca. 
Dlatego modlitwa o  jej beaty-
fikację znajduje pełne uzasad-
nienie. Tym bardziej, że jej 
męczeńska śmierć w  stopniu 
doskonałym zjednoczyła ją 
z  ukrzyżowanym Chrystusem 
– mówił w czasie mszy biskup 
Szlachetka.
Aleksandra Gabrysiak, lekarka 
o wielkim sercu, całe swoje ży-
cie wypełniła miłością, służąc 
chorym, samotnym matkom, 
uzależnionym od nałogów, za-
gubionym w życiu i więźniom. 
Jej przyjaciółka Grażyna Świa-
tecka pisała o niej „Doktor Ola, 
lekarz ciała i duszy”.
Aleksandra Gabrysiak brała 
aktywny udział przy tworzeniu 

Telefonów Zaufania w  Gdań-
sku i  Tczewie. Była wszędzie 
tam, gdzie byli ludzie potrze-
bujący. Została zamordowana 
6 lutego 1993 roku w  Elblą-
gu, we własnym mieszkaniu, 
wraz ze swoją córką Marią. 
Zabójcą okazał się człowiek, 
któremu wcześniej pomagała, 
wypuszczony na przepustkę 
z więzienia.
Po mszy odbył się krótki kon-
cert Polskiego Chóru Kame-
ralnego pod dyrekcją Jana Łu-
kaszewskiego, a po nim w bu-
dynku głównym Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
odsłonięto pamiątkową tablicę.
Organizatorem uroczystości 
było Polskie Towarzystwo Po-
mocy Telefonicznej oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół dr Oli, 
a  partnerem był gdański od-
dział Totalizatora Sportowego.

Remigiusz Kwieciński 
Gdański Telefon Zaufania 

Tel 58 301 00 00

Ponad 33,4 mln zł na pomorskie przedszkola 
- skorzystają dzieci i nauczyciele
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań związanych 
z edukacją przedszkolną. Dotację będzie można przeznaczyć na remont przedszkola, jego wyposażenie, a także 
dodatkowe zajęcia dla dzieci. Realizowane będą też szkolenia dla nauczycieli. 

Do konkursu, jako wniosko-
dawcy, mogą przystąpić organy 
prowadzące ośrodki wychowa-
nia przedszkolnego. O  wspar-
cie mogą się także ubiegać 
podmioty, które przed dniem 
podpisania umowy o  dofinan-
sowanie projektu uzyskają wpis 
do ewidencji placówek oświa-
towych, prowadzonych przez 
właściwą jednostkę samorządu 
terytorialnego.
- Przedszkola to ważny ele-
ment w  życiu naszych dzie-
ci. Umożliwiają łatwiejszy 
start w  późniejszej eduka-
cji szkolnej, ale – co równie 
ważne - pozwalają najmłod-
szym rozwijać się i  nawiązy-
wać kontakty z rówieśnikami. 
Dlatego tak nam zależy, żeby 
w  naszym regionie, zwłasz-
cza na terenach wiejskich, 
dotować i  wspierać działal-
ność placówek przedszkol-
nych. Gorąco zachęcam też 
samorządy lokalne do wspie-
rania takich inicjatyw – mówi  

Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 

JAKIE PROJEKTY MOGĄ 
OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

Konkurs organizowany jest 
w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Dotacje można 
pozyskać na tworzenie nowych 
miejsc w przedszkolach, w tym 
prace remontowo-wykończe-
niowe budynków i  pomiesz-
czeń, zakup i  montaż wypo-
sażenia, pomoce dydaktyczne 
i  specjalistyczny sprzęt eduka-
cyjny czy budowę placu zabaw. 
Wsparcie będzie mogło zostać 
również przeznaczone na bie-
żące funkcjonowanie nowej pla-
cówki, ale na okres nie dłuższy  
niż 12 miesięcy.
Można się też starać o  dofi-
nansowanie na podniesienie 
jakości usług w  przedszko-
lach. W szczególności poprzez 

rozszerzenie oferty o dodatko-
we zajęcia wspomagające roz-
wój i edukację dzieci. Dotyczy 
to również doskonalenia kom-
petencji lub kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli np. po-
przez kursy i  szkolenia, studia 
podyplomowe, staże i praktyki.

INFORMACJE 
O NABORZE WNIOSKÓW

Nabór projektów rozpocznie się 
27 lutego i potrwa do 27 marca 
2018 r. Konkurs powinien zo-
stać rozstrzygnięty do września 
2018 r. Pula środków wynosi 
ponad 33,4 mln zł. Minimalna 
wartość projektu to 50 tys. zł. 
Szczegółowe informacje 
o  naborze wraz z  regulami-
nem konkursu i  dokumenta-
mi niezbędnymi do złożenia 
wniosku znajdują się na stro-
nach internetowych Urzędu 
Marszałkowskiego:
http://bit.ly/2sscqs3 
http://bit.ly/2DC8IRz

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash
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CHĘTNIEJ GRAMY PRZY KUMULACJI

Szóstka padła przy Szerokiej
Regularnie dowiadujemy się, że wśród graczy Totalizatora Sportowego pojawiają się nowi 
milionerzy, którzy mieszkają w Trójmieście. 1 lutego szóstka w wysokości ponad 2,1 mln 
zł w Dużego Lotka padła ponownie na naszym terenie, a szczęśliwe liczby zostały wysłane 
w kolekturze przy ulicy Szerokiej 119 w Gdańsku.

– Szóstka i  zarazem tak duża 
wygrana zdarzyła się tu po raz 
pierwszy, a  kolekturę Totali-
zatora Sportowego prowadzę 
już od 11 lat – mówi „Panora-
mie” Waldemar Bogdanowicz. 
– Chociaż przyznać muszę, że 
wcześniej również w naszej ko-
lekturze wygrał ktoś w  Mini 
Lotka 195 tysięcy złotych. Na 
tak wysokich wygranych moja 
kolektura nic niestety nie zara-
bia. Dzięki tej wygranej liczyć 
mogę jedynie na większe za-
interesowanie grających wła-
śnie moją kolekturą. Grający 
mówią, że jak wygrają szóst-
kę, to się ze mną podzielą, ale 
taki przypadek się jeszcze nie 
zdarzył.
Szczęśliwiec, który wygrał po-
nad 2 miliony, kupił trzy za-
kłady kreślone – z czego jeden 
okazał się trafiony.
– Zdecydowana większość gra 
systemem chybił trafił. Myślę, 
że jest to spowodowane leni-
stwem, ponieważ nie bardzo 
chce im się kreślić konkretne 

liczby. Zaobserwowałem, że 
kiedy są „tylko” 2 lub 3 miliony 
do wygrania, to ruch jest nie-
co mniejszy. Zainteresowanie 
grą wzrasta, kiedy pojawia się 
kumulacja – dodaje Waldemar 
Bogdanowicz.
Zdecydowana większość osób, 

które właśnie tu grają w popu-
larnego lotka, to stali klienci. 
Wyjątek stanowi oczywiście 
okres wakacyjny, gdzie gra-
ją także turyści – również ci 
z zagranicy.
– Można powiedzieć, że jestem 
stałą „bywalczynią” kolektury 
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przy Szerokiej 119. Gram 
przede wszystkim w  Keno. 
Zdarzyło się razu pewnego, że 
jednego dnia wygrałam po dwa 
tysiące złotych – mówi nam 
amatorka gier liczbowych.

(lubek)

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!

REKLAMA

  Waldemar Bogdanowicz od 11 lat prowadzi kolekturę przy Szerokiej 119,  
ale szóstka padła u niego pierwszy raz

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀
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CHARYTATYWNE SZALEŃSTWO W NOT

Gwiazdy zagrały z Przemkiem
– Publika była tak rozentuzjazmowana, że w pewnym momencie myślałem, że sala NOT będzie spalona albo cały 
budynek się zawali – żartuje Przemek Szaliński, organizator drugiego koncertu charytatywnego, z którego dochód 
przeznaczony będzie na niepełnosprawnych młodych mieszkańców Trójmiasta.

Tego roku na scenie gdańskie-
go NOT wystąpiło kilka cenio-
nych gwiazd. Zabrakło jedynie 
Haliny Frąckowiak, która roz-
chorowała się i do Gdańska nie 
dotarła. Dla Przemka wystąpili 
jednak Jary Oddział Zamknię-
ty, Wojciech Solarz, Katarzy-
na Jamróz, Małgorzata Za-
jączkowska oraz duet Bieryt/
Ruciński. Imprezę, podobnie 
jak w  roku ubiegłym, prowa-
dziła niezawodna para Zyg-
munt Chajzer i Roman Czeja-
rek, natomiast licytację wziął 

na swoje barki niezawodny  
Krzysztof Skiba.
– Jeszcze rok temu byłem prze-
konany, że gwiazdą wieczoru 
będzie Zbigniew Wodecki. Los 
chciał jednak inaczej. Chcąc 
w  pewien sposób uczcić mi-
strza Wodeckiego, zaśpiewa-
łem zmienioną wersję piosenki 
„Chałupy welcome to” – przy-
znaje Przemek Szaliński.
Licznie zgromadzona pu-
blika bawiła się wyśmie-
nicie, a  koncert trwał  
niemal cztery godziny.

– Cała impreza, a  przede 
wszystkim wielki finał z udzia-
łem wszystkich artystów to 
było jedne wielkie szaleń-
stwo. Prawdziwą furorę zrobił 
duet Al Bano i  Romina Po-
wer. W  rolę Rominy wcielił 
się Wojciech Solarz, a  ja wy-
stąpiłem jako Al Bano – infor-
muje nas organizator koncer-
tu i  prezes Fundacji Przemek 

  Koncert Przemka Szalińskiego (w środku) poprowadziła znakomita para radiowców Zygmunt Chajzer i Roman Czejarek

  W sali NOT zagrał także Jary Oddział Zamknięty
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Dzieciom. – Słyszałem, że już 
w roku ubiegłym bardzo wyso-
ko zawiesiłem sobie poprzecz-
kę, a w  tym roku – jak mówią 
obecni na koncercie – została 
ona ustawiona jeszcze wyżej.
W  czasie całego koncertu za-
brano ok. 12 tysięcy złotych. 
Pieniądze zostaną przekazane 
na zajęcia rehabilitacyjne Zuzi 
i  Kuby. Dodajmy przy okazji, 

że najdrożej wylicytowano bia-
ło-czerwoną miniaturową gita-
rę wraz z książką z autografem 
Lecha Wałęsy.
– Przede mną kolejny rok pracy. 
W  dalszym ciągu ze znanymi 
artystami odwiedzać będziemy 
dzieciaki w  trójmiejskich szpi-
talach. W  Zatoce Sztuki będę 
organizować kolejne spotkania 
z cyklu „Serca Gwiazd”. Mogę 

powiedzieć, że już teraz mam 
pełną listę artystów, którzy 
wystąpią na przyszłorocznym 
finale. Nie zdradzę oczywiście 
kto wystąpi, ale zapewniam, 
że nazwiska robią wrażenie – 
mówi Przemek Szaliński.

(lubek)

Flash

PATRONAT MEDIALNY

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

GDAŃSK

Nowe pojemniki na odpady
Gdańskie Usługi Komunalne 
od początku lutego rozpoczęły 
wymianę pojemników na od-
pady dla mieszkańców Gdań-
ska z sektora 6, czyli dzielnic: 
VII Dwór, Brętowo, Piecki-
-Migowo, Suchanino, Siedlce, 
Ujeścisko-Łostowice. 
Jak informuje Bartosz Pio-
trusiewicz, prezes spółki 
Gdańskie Usługi Komu-
nalne, w  pierwszej kolejno-
ści nowe pojemniki otrzy-
mają mieszkańcy domków 
jednorodzinnych.
–To około 4600 punktów. 
Warto dodać, że poza pojem-
nikami mieszkańcy domków 

jednorodzinnych otrzymają od 
nas zestawy worków na trzy 
frakcje: papier, metale i tworzy-
wa sztuczne oraz szkło. Zestawy 
powinny wystarczyć do końca 
roku, ale jeśli komuś zabraknie 
wcześniej, to będziemy uzupeł-
niać według zapotrzebowania – 
mówi Bartosz Piotrusiewicz.
Wymiana pojemników nastę-
puje już teraz, aby ułatwić ich 
przejęcie i  obsługę przez nową 
firmę od 1 kwietnia, kiedy zo-
stanie wprowadzony poszerzo-
ny system segregacji odpadów. 
 – Chcemy, aby mieszkańcy 
nie odczuli żadnej uciążliwo-
ści w związku ze zmianą firmy 

  Pojemniki są odpowiednio oznakowane, a potem trafiają na posesje mieszkańców

odbierającej odpady w  tym 
sektorze, a  wręcz przeciwnie 
– dołożymy wszelkich starań, 
aby jakość usługi była lep-
sza – dodaje prezes Bartosz 
Piotrusiewicz. 
Nowe pojemniki są nie tylko 
estetyczne, ale także bardzo 
praktyczne. Specjalne do-
datkowe klapy zamontowane 
w  pokrywach bardzo ułatwią 
mieszkańcom codzienne użyt-
kowanie. Dodajmy jeszcze 
tylko, że pod koniec lutego 
rozpocznie się wymiana po-
jemników w zabudowie wielo-
rodzinnej w sektorze 6.

(GR)
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W PULI NAGRÓD 50 TYSIĘCY

BĘDZIE KOMUNIKACYJNY PARALIŻ?

Wybiorą najładniejszą elewację

Rondo usprawni ruch w Kowalach

Do 13 kwietnia zgłaszać 
można kandydatury w  kon-
kursie „Najładniejsza Ele-
wacja Roku 2017”, który or-
ganizowany jest w  Gdańsku. 
Zwycięzca poza tytułem 
otrzyma również nagrodę 
pieniężną.
– To już gdańska tradycja, 
że z  początkiem kolejnego 
kalendarzowego roku szuka-
my i  typujemy najpiękniejsze 
elewacje budynków miesz-
kalnych, które przeszły me-
tamorfozę w ciągu minionych 
12 miesięcy. Konkurs jest ad-
resowany do wspólnot miesz-
kaniowych, których budynki 
zostały wybudowane przed 
rokiem 1990 oraz w  okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 przeprowadziły remont 
lub modernizację elewacji – 
mówi Alicja Bittner z  gdań-
skiego magistratu.
Komisja konkursowa doko-
na oceny zgłoszeń w  opar-
ciu o  kryteria wyglądu bu-
dynku, biorąc pod uwagę: 

Leszek Grombala – wójt gmi-
ny Kolbudy i  Lech Sokołowski 
– prezes spółki „Budros” podpi-
sali umowę na budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulic Glazurowej, 
Zeusa i  Apollina w  Kowalach. 
Inwestycja ma być zakończona 
do września.
Wraz z nowym rondem wyko-
nana zostanie instalacja oświe-
tleniowa, chodniki oraz odwod-
nienie. Realizacja tego drogowe-
go przedsięwzięcia w znacznym 
stopniu usprawnić ma ruch w tej 
części Kowal. Rondo jest pierw-
szym zadaniem, które prowadzi 
do budowy nowej ulicy Glazuro-
wej z dojazdem do ronda.
– Na razie nawierzchnia ul. Gla-
zurowej i dojazd wykonane będą 
w podbudowie z kruszywa. Jed-
nak nawet takie rozwiązanie po-
winno znacznie usprawnić ruch 
w  tym miejscu i  ułatwić życie 
mieszkańcom – mówi Adam 
Babkiewicz, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji i Remontów Urzę-
du Gminy Kolbudy.
Budowa ronda w  tym miejscu 
wiąże się oczywiście z  urucho-
mieniem Szkoły Metropolitalnej 
w  Kowalach. Inwestycja prze-
biega zgodnie z planem i zgod-
nie z  zapowiedziami jej otwar-
cie odbędzie się 1 września. Do 

oryginalność projektu, atrak-
cyjność formy i  kolorystyki, 
estetykę wykonania, wpisy-
wanie się w  otoczenie i  kon-
tekst przestrzenny. 
Tegoroczna pula nagród do 
podziału wynosi 50.000 zł. 
Zgłoszenia wraz z  załączni-
kami należy składać do 13 
kwietnia w  Urzędzie Miej-
skim w  Gdańsku, ul. Nowe 
Ogrody 8/12, w  zamknię-
tych kopertach opisanych: 
Konkurs pt. „Najładniejsza 
elewacja roku 2017”. Wszel-
kich szczegółowych informa-
cji związanych z  konkursem 
udzielą pracownicy Referatu 
Rozwoju Lokalnego Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Szczegóły, regulamin i  for-
mularz zgłoszeniowy są do-
stępne na stronie: http://bip.
gdansk .pl /urzad-miejsk i /
Konkurs-pt-Najladniejsza-
-Elewacja-Roku,a,81922 

(GR)

oświatowej placówki uczęszczać 
będą nie tylko dzieci z  Kowal, 
ale również z Gdańska i gminy 
Pruszcz Gdański, co spowodu-
je, że znacznie wzrośnie – i  tak 
już duży – ruch samochodowy. 
Jak na razie tylko gmina Kolbu-
dy zajęła się realizacją inwestycji 
drogowych, aby Kowale nie sta-
nęły w  jednym wielkim korku. 
Miejmy nadzieję, że również 
Gdańsk i  pruszczańska gmina 
podejmą podobne kroki, bo pro-
blem sam się nie rozwiąże.
Leszek Grombala już od dawna 
sygnalizował, że budowa szkoły 
metropolitalnej grozi paraliżem 
komunikacyjnym w  okolicach 
placówki.
– Opinię tę podzielało wielu 
mieszkańców sołectwa, któ-
rzy już dziś mają problemy, aby 
wyjechać ze swoich osiedli. 
Budowa ronda nie rozwiązu-
je oczywiście problemu, ale na 
pewno usprawni ruch pojazdów 
w  Kowalach. Naszym miesz-
kańcom łatwiej będzie dojechać 
do drogi wojewódzkiej 221 czy 
dowieźć dziecko do szkoły. 
Z niecierpliwością czekam więc 
na realizację przedsięwzięcia –  
mówi Leszek Grombala.

(GR)

STOWARZYSZENIE ROZWINĘŁO SKRZYDŁA

Wszystkie drogi prowadzą 
do „Jasia i Małgosi”
Gdańskie Stowarzyszenie „Jaś i Małgosia” obchodziło niedawno 10. urodziny. 
Jednak dopiero teraz może rozwijać skrzydła. Wszystko dzięki siedzibie, która 
znajduje się w samym centrum miasta. Dotychczas stowarzyszenie mieściło się 
w mieszkaniu jej szefowej – Katarzyny Rogalskiej.

Mimo że stowarzyszenie mia-
ło siedzibę w mieszkaniu, to na 
swoim koncie ma wiele działań 
i  sukcesów. Członkom organi-
zacji pomysłów nigdy nie bra-
kowało, lecz do ich realizacji 
potrzebny był lokal z  prawdzi-
wego zdarzenia. W końcu plany 
udaje się realizować, a  Stowa-
rzyszenie „Jaś i  Małgosia” swój 
„dom” znalazło w budynku przy 
ulicy Gdyńskich Kosynierów 
11 (w  sąsiedztwie popularnego 
w Trójmieście „zieleniaka”).
– Wszystkie drogi prowadzą 
do „Jasia i  Małgosi”. Dotarcie 
do nas nie powinno nastręczać 
problemów, ponieważ nasza sie-
dziba znajduje się w samym cen-
trum, które jest bardzo dobrze 
skomunikowane ze wszystkimi 
dzielnicami Gdańska – mówi 
nam Katarzyna Rogalska, prezes 
Stowarzyszenia „Jaś i Małgosia”.
Do tej pory stowarzyszenie zaj-
mowało się realizacją projektów 
muzycznych. Od niedawna jego 
oferta jest znacznie bogatsza, 
a skorzystać z niej mogą wszyscy 
gdańszczanie.
– Organizujemy zajęcia sporto-
we fit mama dla pań w ciąży oraz 
mam z dziećmi do 18. miesiąca 
życia, a  także zajęcia sportowe 
dla seniorów. Odbywać się będą 
również zajęcia szermierki, któ-
re poprowadzi wicemistrzyni 
olimpijska i mistrzyni świata we 
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florecie Anna Rybicka – infor-
muje Katarzyna Rogalska.
W „Jasiu i Małgosi” będzie rów-
nież okazja na odkrycie swojej 
artystycznej duszy. Nadarzy się 
ona chociażby na zajęciach z pi-
sania ikon lub komiksów, ma-
lowania albo florystki. Chętni 
będą mogli spróbować swoich sił 
w  tworzeniu kostiumów (Craft 
Stop) lub warsztatach mixme-
diowych. Prowadzone będą tak-
że zajęcia muzyczne, podczas 
których będzie można nauczyć 
się grać na wybranym przez sie-
bie instrumencie.
– Nie możemy pozwolić sobie 

na to, aby wszystkie zajęcia były 
darmowe, dlatego za niektó-
re pobieramy opłaty. Koszt nie 
jest jednak wygórowany, po-
nieważ chcemy, aby były do-
stępne dla każdego – mówi 
Katarzyna Rogalska. – Ma to 
być miejsce, które ma speł-
niać albo rozwijać sportowe  

  Zdjęcie budynku wspólnoty, która została laureatem 
w ubiegłym roku – Wspólnota Mieszkaniowa Alfa Liczmańskiego 1 

  W czasie ferii mali gdańszczanie przychodzili do „Jasia i Małgosi” na warsztaty „Z Wenecją w tle”. 
Podczas nich nie mogło oczywiście zabraknąć balu karnawałowego 

lub artystyczne marzenia.
Szczegóły dotyczące zajęć pro-
wadzonych w  „Jasiu i  Małgosi” 
znaleźć można na stronie www.
jasimalgosia.org.pl albo też 
dzwoniąc pod numery 501 487 
037 lub 698 404 505.

(lubek)

REKLAMA
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 Programiści to w ostatnim czasie bardzo poszukiwani fachowcy

QLOC OTWIERA BIURO W GDAŃSKU

Poszukiwani fachowcy od programowania
Kolejny międzynarodowy potentat otwiera swoje biuro w Gdańsku. Tym razem jest to QLOC – firma, 
która od lat pomaga twórcom i wydawcom gier, szczególnie z USA i Japonii, w przygotowywaniu 
najwyższej jakości produktów.

 – Kolejnym krokiem w rozwoju 
QLOC ma być otwarcie biura 
w Gdańsku. Firma zdecydowa-
ła się na to jako pierwszy repre-
zentant branży gier komputero-
wych z Polski. O wyborze zde-
cydowały atrakcyjne położenie 
Trójmiasta oraz kwalifikacje tu-
tejszych specjalistów IT – mówi 
Katarzyna Kaperska z  Agencji 
Rozwoju Pomorza.
Początkowo spółka zajmowa-
ła się testami jakości gier oraz 
tłumaczeniami i  nagraniami 
audio na ponad 30 języków, ale 
bardzo szybko zorientowała się, 
że branża gier wideo potrzebuje 
szerszego wsparcia. Dlatego do 
swojego portfolio zdecydowa-
ła się dodać usługi portingowe 
(konwersje gier pomiędzy plat-
formami np. przeniesienie gry 
z konsoli PS4 na PC), a następ-
nie usługi graficzne.
Obecnie QLOC współpracu-
je z  takimi firmami jak: War-
ner Bros. Interactive, Bandai 
Namco Entertaiment, Capcom, 

Six Foot czy IO Interactive, 
przygotowując takie tytuły jak 
Dragon’s Dogma: Dark Arisen 
(wersja PC), Tales of Zestiria 
(PS4 oraz PC), seria Devil May 

Cry (Xbox One i PS4), Resident 
Evil 4 i 6 (PC), RiME (PC oraz 
Xbox One), Injustice 2 (PC).
– QLOC na swoją siedzibę 
obrał kompleks biurowy Al-
chemia. Do Gdańska został 
wydelegowany zespół eksper-
tów, którzy wdrożą nowych 

pracowników w  projekty firmy 
i jej kulturę pracy. Poszukiwani 
są programiści C++ mający bar-
dzo solidne podstawy programi-
styczne. Na początku QLOC 
zatrudni około piętnastu osób, 
ale firma planuje podwojenie 
kadr i ciągły rozwój. Za każdym 

z  nowych projektów stoi gra, 
której tytuł wzmocni portfolio 
każdego programisty – dodaje 
Katarzyna Kaperska.
Małgorzata Tusk z  Invest in 
Pomerania uważa, że wejście 
QLOC otwiera nowe możliwo-
ści na pomorskim rynku pracy.
 – Młodzi twórcy, programiści 
i developerzy, pokolenie wycho-
wane na grach komputerowych, 
mają szansę na pracę w  tej dy-
namicznej branży. Wiedza i do-
świadczenie przywiezione przez 
QLOC wzbogacą całe trójmiej-
skie środowisko IT – dodaje 
Małgorzata Tusk.
Adam Piesiak, prezes QLOC 
podkreśla, że firma wybrała 
Trójmiasto ze względu na atrak-
cyjność lokalizacji i  łatwość re-
lokacji pracowników z  innych 
miast Polski i zagranicy.
– Kolejne kryteria to dostęp-
ność cenionych profesjonali-
stów w Trójmieście. Nowi pra-
cownicy w  całości zasilą nasz 
dział Development, dla którego 
utworzyliśmy filię w Gdańsku – 
dodaje Adam Piesiak.

(GR)
NIE WYŚMIEWAJ UCZUĆ

Porozmawiajmy 
z dziećmi o miłości
Walentynki to dzień, w  jakim 
okazujemy miłość tym, których 
kochamy. Obdarowujemy się na-
wzajem drobnymi upominkami 
i czułymi gestami. Jest to też do-
bry moment, aby o miłości poroz-
mawiać z naszymi dziećmi, które 
właśnie przeżywają swoje pierw-
sze zauroczenia lub rozstania.
Czas, kiedy nasze dzieci mają 
naście lat, to okres wielu prze-
mian fizycznych i psychicznych. 
Nastoletnie fascynacje drugą 
osobą mogą być bardzo silne, ale 
jednocześnie charakteryzują się 
przemijalnością. Dziecko może 
skrywać swoje uczucia, dlate-
go nie należy wywierać na nim 
presji. Najlepiej być bacznym ob-
serwatorem, toteż naszą uwagę 
powinno zwrócić, kiedy dziecko 
zaczyna częściej mówić o  jed-
nej konkretnej osobie, z  którą 
spędza więcej czasu niż przed-
tem. Symptomem zakochania 
może być także przywiązywa-
nie większej uwagi do swojego 
wyglądu zewnętrznego. Kiedy 
wiemy już, że ,,ta’’ osoba znaczy 
coś więcej, powinniśmy zacho-
wać dyskrecję, a przede wszyst-
kim nigdy nie wyśmiewać uczuć 
naszych dzieci. Darujmy więc 
sobie komentowanie wyglądu 
wybranka serca czy krytyczne 
wypowiadanie się na temat tej 
osoby. Zawsze należy być wspar-
ciem dla dziecka, a najlepiej osią-
gnąć to wysłuchując tego, co ma 
do powiedzenia, pytając o  jego 

uczucia, a  nawet odwołując się 
do własnych doświadczeń. Nasze 
dzieci będą potrzebować wspar-
cia szczególnie wtedy, gdy do-
świadczą odrzucenia i poczują, że 
ktoś nie odwzajemnia ich uczuć. 
Jeśli stan przygnębienia u nasto-
latka utrzymuje się zbyt długo, 
gdy zauważymy, że traci apetyt 
i  zainteresowanie otoczeniem, 
skorzystajmy z fachowej pomocy.
Okres przedszkolny i  wcze-
snoszkolny to czas intensywnych 
zabaw. Popularna zabawa w dom 
stanowi okazję do naśladowa-
nia naszych postaw – także tych 
związanych z  okazywaniem 
uczuć. Pierwszą przedszkolną 
czy szkolną miłość dziecka na-
leży potraktować jako lekcję na-
wiązywania i budowania relacji. 
Można wytłumaczyć synowi, 
że ciągnięcie za włosy koleżan-
ki, którą lubi raczej nie wzbudzi 
jej sympatii. Małe dzieci nie ro-
zumieją jeszcze emocji, jakie im 
towarzyszą, a czasem bywają one 
bardzo silne – szczególnie jeśli są 
one negatywne.
Pamiętajmy, aby nigdy nie na-
śmiewać się z  dziecka, tylko 
spróbować wytłumaczyć mu 
to, co się dzieje. Ważne jest, co 
dziecku o  miłości mówimy, ale 
najważniejsze, jak tę miłość oka-
zujemy. Dzieci same odkrywają, 
czym jest miłość, więc pielęgnuj-
my ją w nich i sprawmy, by czuły 
się kochane, nie tylko od święta.

(pau.)

ZAMKNIĘTY DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Dwór Artusa w remoncie
Muzeum Gdańska zamyka 
Dwór Artusa do odwołania. 
Wszystko przez remont Sieni 
Domu Ekonomistów w jednej 
z największych atrakcji tury-
stycznych stolicy Pomorza, 
który potrwać ma do końca 
czerwca.
 – Przywracanie blasku Dro-
dze Królewskiej w  Gdańsku 
to ponad 6 milionów złotych 
przeznaczonych na odrestau-
rowanie zabytków ul. Długiej 
i Długiego Targu. Z tej kwo-
ty blisko połowa, czyli ponad 
3 miliony złotych, to unijne 
dofinansowanie. Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska 
zakończyło niedawno prace 
konserwatorskie oraz moder-
nizacyjne Galerii Palowej, 
natomiast do końca kwietnia 
zostaną zakończone remonty 
przedproży Ratusza Głów-
nego Miasta i Dworu Artusa. 
Do realizacji pozostał ostatni 
element – remont Sieni Domu 
Ekonomistów Dworu Ar-
tusa w  Gdańsku – informu-
je nas Andrzej Gierszewski, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
muzeum.
Sień Domu Ekonomistów, 
dawniej zwanego Starym 
Domem Ławy, pełni funk-
cję wejścia do Dworu Artusa 
od strony Długiego Targu. 

Ogłoszony przez muzeum 
przetarg na remont jego wnętrz 
wygrała firma Budkon, która 
wyceniła prace na nieco ponad 
2,1 miliona złotych.
 – Duża część z  tej kwoty zo-
stanie przeznaczona na moder-
nizację instalacji wodnej, sani-
tarnej, grzewczej i wentylacyj-
no-klimatyzacyjnej. Wszystkie 
z  elementów wykonano po II 
wojnie światowej, gdy odbudo-
wywano zniszczony budynek – 
dodaje rzecznik muzeum.
Waldemar Ossowski, dyrek-
tor Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, podkreśla, 
że najważniejszym elementem 
remontu Sieni Domu Ekono-
mistów jest wymiana systemu 

klimatyzacyjnego, który za-
pewnia stałe i  korzystne wa-
runki w Wielkiej Hali Dworu 
Artusa, czyli tam, gdzie znaj-
duje się Wielki Piec i wiele in-
nych zabytkowych dzieł sztuki.
 – Stary system jest już nieefek-
tywny i wymaga zastąpienia go 
nowszym. Zmodernizujemy 
także sieć grzewczą, dosto-
sowując ją do współczesnych 
standardów. Te zmiany zapew-
nią bezpieczeństwo, ciepło, 
a  także obniżą koszty – mówi 
Waldemar Ossowski.
Prace modernizacyjne będą 
trwać do końca czerwca. Mu-
zealnicy odwołali już wszyst-
kie zajęcia edukacyjne w  tym 
oddziale.

– Skuwana jest posadzka 
w  Domu Ekonomistów, roz-
poczęto także prace przy 
schodach przedproża przy 
ul. Kramarskiej. Warunki 
panujące w  Dworze Artusa 
nie pozwolą turystom w  ci-
szy i  spokoju zapoznać się 
z  zabytkami tego obiektu. 
Z  tego względu podjęliśmy 
decyzję o zamknięciu oddzia-
łu. Jeśli w ciągu najbliższego 
miesiąca prace nie będą pro-
wadzone tak intensywnie, 
Dwór Artusa zostanie po-
nownie otwarty –  deklaruje  
Waldemar Ossowski.

(KL)

 Trwają prace przy remoncie Domu Ekonomistów

nie mam czasu bać 
się ciebie a tęsknota 
nie pozwala 
zasnąć nocą 
niebo o kolorze 
oceanu ma w sobie 
purpurę to dla 
ciebie wszystkie 
świty i spacery 
w botanicznym 
i wiersze niektóre 
wszystkie pieśni 
wyśpiewane 
o nastroju 
złota z marsa 
o lirycznym 
przytuleniu 
czystym piasku 
śnie na plaży 
cóż lepszego się 
przydarzy

Piotr  
Szczepański
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ANTOLOGIA „ASPEKTY 2017”

Promocja w  
Bibliotece Oliwskiej
Gdański Klub Poetów to 
jedna z  najprężniej działają-
cych organizacji literackich 
na Pomorzu. Już dziś, 16 lu-
tego, wszystkich miłośników 
dobrej poezji zapraszamy do 
Biblioteki Oliwskiej, gdzie 
o  godzinie 18.00 rozpocznie 
się promocja książki „Aspek-
ty 2017”.
– „Aspekty 2017” to druga 
antologia członków naszego 
poetyckiego klubu. Przypo-
mnę, że pierwsza antologia 
ukazała się w roku ubiegłym. 
W  książce, którą będziemy 
promować, znalazło się miej-
sce na wiersze 72 osób sku-
pionych wokół Gdańskiego 
Klubu Poetów – mówi Piotr 
Szczepański z  Gdańskiego 
Klubu Poetów.
Uroczysta promocja odbędzie 
się 16 lutego (piątek), o godz. 
18.00 w Bibliotece Oliwskiej, 
która mieści się przy ul. Opa-
ta Jacka Rybińskiego 9. Swój 
udział zapowiedzieli m.in. 
posłowie Małgorzata Chmiel 

i Jerzy Borowczak. Spotkanie 
poprowadzą Gabriela Szub-
starska i Piotr Szczepański.
Gdański Klub Poetów tylko 
z  nazwy jest „gdański” – tu 
ma swoją siedzibę.
– Skupiamy poetów nie tylko 
z Pomorza, a nawet nie tylko 
z  Polski, ale z  całego świata, 
by wspomnieć chociażby o li-
teratach z  USA, Wietnamu, 
Szwecji, Norwegii, Francji 
czy Niemiec – mówi Piotr 
Szczepański.
Antologia „Aspekty 2017” 
nie będzie dostępna na rynku 
wydawniczym. Otrzymają ją 
jedynie poeci, których wier-
sze znalazły się w  publikacji 
oraz osoby, które pojawią się 
dziś w  Bibliotece Oliwskiej. 
Książka trafi także do naj-
ważniejszy bibliotek w Polsce.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
obie antologie sfinansował 
Urząd Miejski w Gdańsku.

(KL)

  Piotr Szczepański po raz pierwszy promuje antologię 
„Aspekty 2017” w „Panoramie Pomorza”.

W BIBLIOTECE PRZY OPOLSKIEJ

Promocja biografii Anny Przybylskiej
Wielu z nas pamięta aktorkę Annę Przybylską, którą choroba zbyt szybko zabrała 
nam do filmu kręconego w niebie. O pochodzącej z Trójmiasta aktorce przypomina 
książka „Ania. Biografia Anny Przybylskiej”.

W Filii nr 14 Wojewódzkiej 
i  Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w  Gdańsku, która 
mieści się przy ul. Opolskiej 
3 na Przymorzu, odbędzie 
się 16 lutego spotkanie z au-
torami książki.
– Piątkowe spotkanie roz-
pocznie się o godzinie 17.00, 
a  obecni na nim będą auto-
rzy wydawnictwa – Maciej 
Drzewicki i  Grzegorz Ku-
bicki. Spotkanie będzie po-
łączone z  promocją książ-
ki „Ania. Biograf ia Anny 
Przybylskiej”, która ukaza-
ła się pod koniec września 
ubiegłego roku. Warto wie-
dzieć, że jest to pierwsza 

autoryzowana przez rodzinę 
książka o  Annie Przybyl-
skiej – informuje nas Kata-
rzyna Dettlaff-Lubiejewska, 
kierownik Filii nr 14.
Dodajmy, że nad publikacją 
czuwała mama aktorki, Kry-
styna Przybylska.
– W książce o Annie wypo-
wiadają się członkowie jej 
rodziny, przyjaciele i  bli-
scy znajomi. Za pośrednic-
twem „Panoramy” zapra-
szam na piątkowe spotkanie. 
Wstęp jest oczywiście dar-
mowy – zachęca Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska.

(GR)

JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

40-lecie Polskiego Chóru Kameralnego
Istniejący od 1978 roku Polski 
Chór Kameralny w Gdańsku 
obchodzi w tym roku swoje 
40. urodziny. Jubileusz świę-
towany będzie na różne spo-
soby, a pierwsza urodzino-
wa impreza odbędzie się już  
dziś, 16 lutego.
 – Mam ogromną przyjem-
ność zaprosić wszystkich mi-
łośników muzyki na inaugu-
rację obchodów 40-lecia Pol-
skiego Chóru Kameralnego. 
Świętowanie urodzin zespołu 

zaczniemy w piątek, 16 lutego, 
o godz. 20.00 w Archikatedrze 
Oliwskiej, gdzie w doborowej 
międzynarodowej obsadzie pod 
dyrekcją Jana Łukaszewskiego 
wykonamy Stabat Mater Jo-
sepha Haydna – zaprasza Łu-
kasz Zdancewicz, specjalista 
ds. promocji Polskiego Chóru 
Kameralnego. 
Ponad tydzień później, w 
niedzielę, 25 lutego, rów-
nież o godz. 18.00 w Ratuszu 
Staromiejskim Polski Chór 

Kameralny zaśpiewa utwory 
swojego założyciela i pierw-
szego dyrygenta, Ireneusza 
Łukaszewskiego, który tego 
dnia świętować będzie 80. 
urodziny.
Gdański chór założony w 
1978 roku przez Ireneusza 
Łukaszewskiego, a od 1983 
prowadzony przez jego brata 
Jana, składa się z 24 zawo-
dowych muzyków. Chór daje 
rocznie około 80–100 koncer-
tów, przygotowując ponad 50 
różnych programów. Reper-
tuar Polskiego Chóru Kame-
ralnego jest niezwykle obszer-
ny – od muzyki a cappella po 
duże formy oratoryjne, opero-
we i symfoniczne. Zespół cie-
szy się opinią niezrównanego 
wykonawcy muzyki współ-
czesnej, dokonał niemal 600 
prawykonań, w tym dzieł ta-
kich kompozytorów jak m.in. 

Henryk Mikołaj Górecki czy 
Krzysztof Penderecki. Swoje 
utwory dedykowali chórowi 
m.in. Wojciech Kilar, Augu-
styn Bloch, Krzysztof Meyer, 
Andrzej Koszewski czy Paweł 
Łukaszewski.
Od 2016 roku zespół jest 
członkiem TENSO – Eu-
ropejskiego Stowarzysze-
nia Profesjonalnych Chórów 
Kameralnych.
Polski Chór Kameralny był 18 
razy nominowany do nagrody 
Fryderyka, a pięciokrotnie 
ją zdobył. Ostatnią nagrodę 
Fryderyk Polski Chór Kame-
ralny otrzymał w 2014 roku 
za płytę Marian Borkowski 
Choral Works w kategorii 
Najwybitniejsze Nagranie 
Muzyki Polskiej. 

(GR)

  Ireneusz Łukaszewski, 
założyciel Polskiego Chóru Kameralnego
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NAJLEPSZA Z POLAKÓW

Karolina z Pucharem Świata
Karolinie Tałach z  Pruszcza 
Gdańskiego portugalskie Odi-
velas z pewnością na długo za-
pisze się w pamięci. Właśnie na 
Półwyspie Iberyjskim w  pierw-
szy weekend lutego odbyły się 
zawody Pucharu Świata, w któ-
rych zawodniczka gdańskiego 
Wybrzeża okazała się bezkon-
kurencyjna w kategorii do 63 kg.
Młoda mieszkanka naszego 
miasta do Portugalii jechała jako 
42. zawodniczka światowego 
rankingu. Kolejny raz okazało 
się jednak, że rankingi nie zna-
czą tak naprawdę zbyt wiele. 
Karolina Tałach w Odivelas nie 
miała sobie równych. W pierw-
szej rundzie miała wolny los, 
by potem z kwitkiem odprawić 
kolejno: Angeles Lopez Aguil-
lerę z Hiszpanii i  Japonkę Ho-
nokę Araki, a  w  półfinale 16. 

zawodniczkę świata, Katharinę 
Haecker z Australii. W ostatnim 
pojedynku portugalskiego pu-
charu Polka zmierzyła się z ko-
lejną reprezentantką Hiszpanii 
– Cristiną Perez Cabaną, która, 
tak samo jak jej rodaczka, oka-
zała się tego dnia zbyt słaba dla 
Karoliny Tałach. Warto dodać, 
że spośród wszystkich repre-
zentantów naszego kraju to wła-
śnie mieszkanka naszego miasta 
osiągnęła najlepszy wynik.
Dodajmy przy okazji, że Ka-
rolina Tałach ma już na swoim 
koncie drużynowe mistrzostwo 
(2016 rok) i  wicemistrzostwo 
Europy (2017 rok, Warszawa).
Poczynaniom naszej judoczki 
będzie się bacznie przyglądać, 
a o jej sukcesach oczywiście in-
formować na naszych łamach.

(KL)

HALOWE GRANIE OLDBOJÓW

Gedania wygrała w Kolbudach
Zwycięstwem faworytów, drużyny gdańskiej Gedanii, zakończył się turniej oldbojów 
w Kolbudach. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy Oldboys Kolbudy.

Piłkarskie zmagania oldbojów, 
czylizawodników, którzy ukoń-
czyli 35. rok życia, odbywały 
się w  hali Zespołu Kształcenia 
Podstawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach. Zawodnicy walczy-
li o puchar wójta gminy Kolbudy. 
Na starcie stanęło pięć zespołów 
z  Gdańska, Starogardu Gdań-
skiego, Skarszew oraz gospoda-
rze. Każdy miał możliwość za-
grania z każdym, a o zwycięstwie 
zdecydowała największa liczba 
punktów.
Bezkonkurencyjna okazała się 
Gedania, która wygrała trzy me-
cze i jeden zremisowała. Na dru-
gim miejscu znalazła się ekipa ze 
Skarszew, a na najniższym stopniu 
podium zameldowali się Oldboys 
Kolbudy.
 – W turnieju wystąpili nasi przy-
jaciele. Na boisku grali raczej 
amatorzy, chociaż nie brakowało 
zawodników, którzy mają za sobą 
chociażby III-ligową przeszłość 

– mówi nam Tomasz Płotka, który 
wspólnie z Piotrem Janca zorgani-
zował turniej oldbojów.
– Myślę, że impreza jest dobrze 
odbierana przez uczestników, dla-
tego chcielibyśmy w  przyszłości 
nieco rozszerzyć jej formułę i za-
prosić do Kolbud nieco więcej ze-
społów – dodaje Piotr Janca.
Rywalizacja była zacięta, a druży-
ny dawały z  siebie wszystko. Za-
wody w Kolbudach poprowadzili 
sędziowie Paweł Jóźko i  Arka-
diusz Łangowski.
 – Praktycznie co tydzień 
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KOWALE NA RAZIE BEZ PŁYWALNI

Stogi mają już swój basen
Pod koniec stycznia odbyła 
się na Stogach uroczystość, 
podczas której dokonano 
symbolicznego otwarcia ko-
lejnej pływalni w  Gdańsku. 
Jeszcze w  tym roku z  nowe-
go basenu będą się cieszyć 
mieszkańcy Oruni.
Jeszcze kilka lat temu na pal-
cach jednej ręki mogliśmy 
policzyć wszystkie miejskie 
pływalnie. Najnowszy obiekt, 
który powstał na Stogach, 
przypomina niedawno odda-
ne do użytku pływalnie na 
Osowie i Kokoszkach. Jak za-
powiada Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Gdańskie-
go Ośrodku Sportu, niemal 
identycznie wyglądać będzie 
basen na Oruni.
– Jest to nowoczesna, kryta 
pływalnia z urządzeniami do 
masażu, atrakcjami wodnymi, 
sauną oraz zapleczem socjal-
nym. Z  obiektu będzie mógł 
korzystać każdy, pływalnia 
została dostosowana do po-
trzeb osób z  niepełnospraw-
nościami. Na basen swobod-
nie będą mogli chodzić rów-
nież uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 11, ponieważ od 
budynku placówki oddalony 
jest o długość tylko o długość 
szklanego łącznika – mówi 
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Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska. Prezydent przypo-
mina jednocześnie, że posia-
dacze Karty Mieszkańca mogą 
skorzystać z  jednorazowej dar-
mowej wizyty na jednej z miej-
skich pływalni.
Z  kolei jak informuje Grze-
gorz Pawelec do końca lutego 
w godzinach 16.00– 22.00 (po-
niedziałek–piątek) oraz 7.00–
22.00 (weekendy) promocyjne 
wejście na zasadach ogólnodo-
stępnych będzie kosztowało 5 
zł od osoby.
– W  tym okresie wejściówki 
będzie można nabyć wyłącznie 
w  kasie obiektu. Szczegółowe 
informacje dostępne będą na 
stronie plywalniegdansk.pl – 
dodaje rzecznik Gdańskiego 
Ośrodka Sportu. – Po przerwie 
zimowej w  ciągu dnia z  za-
jęć będą korzystali uczniowie 
szkół. Od godzin popołudnio-
wych będzie można korzystać 
z  pływalni na zasadach ogól-
nodostępnych. Funkcjonować 
będą również komercyjne szko-
ły pływania.
Na Stogach także można bę-
dzie kupić bilet lub karnet bez 
wychodzenia z  domu. Służyć 
temu będzie dedykowany pa-
nel sprzedażowy dostępny na 
stronie plywalniegdansk.pl. 

  Pamiątkowe zdjęcie uczestników halowego turnieju w Kolbudach

sędziujemy halowe zmagania pił-
karzy. W turnieju wystąpili oldbo-
je, a więc zawodnicy już doświad-
czeni, dzięki czemu zawody pro-
wadziło się dość dobrze, bo piłka-
rze byli skupieni na grze, a nie na 
eliminowaniu z gry rywali – mówi 
„Panoramie” Paweł Jóźko.
Turniej udało się zorganizować 
dzięki pomocy dyrekcji kolbudz-
kiej szkoły oraz Referatowi Kul-
tury i  Sportu Urzędu Gminy 
Kolbudy.

(lubek)
  Karolina Tałach wygrała zawody Pucharu Świata w por-

tugalskim Odivelas
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Tam też znaleźć można szcze-
gółowy cennik wejść. Karnety 
będą obowiązywały od 1 mar-
ca, a  ich sprzedaż została już 
uruchomiona.
– System został zbudowany 
tak, by maksymalnie upro-
ścić cały proces zakupu bile-
tu, dzięki czemu ogranicza się 
on do zaledwie kilku kliknięć. 
Wystarczy jednorazowo zało-
żyć konto, które później będzie 
służyło do każdej operacji za-
kupu i podglądu historii wcze-
śniejszych operacji. Następnie 

należy wybrać datę i  godzinę, 
kiedy chcemy skorzystać z pły-
walni, wybrać rodzaj biletu 
i kliknąć „kup teraz”. Po opła-
ceniu biletu informacja z  ko-
dem kreskowym upoważniają-
ca do wejścia na pływalnię zo-
stanie przesłana na adres e-ma-
il podany przy rejestracji. Kod 
kreskowy w  formie wydruku 
lub pobrany na urządzenie mo-
bilne, takie jak telefon lub ta-
blet, okazujemy w  kasie przed 
wejściem na basen – tłumaczy 
Grzegorz Pawelec.

Do tej beczki miodu musimy 
jednak dołożyć łyżkę dzie-
gciu. Pierwszego września 
zaplanowano otwarcie nowej 
szkoły w  Kowalach, gdzie 
również miał zostać oddany 
do użytku nowy basen. Jed-
nak już teraz wiadomo, że 
pływalnia nie zostanie wy-
budowana do końca sierpnia  
(jak początkowo zakładano). 
Nie jest również znany termin 
rozpoczęcia prac.

(lubek)

PIŁKA RĘCZNA

Mistrzowie
z Gimnazjum 33

W  Szkole Podstawowej nr 
92 na Zaspie rozegrano fi-
nał mistrzostw Gdańska 
w  piłce ręcznej. Do osta-
tecznej rozgrywki przystą-
piły zespoły SP 35 i  G 33 
oraz SP 92 z G 3.
Najpierw rozegrano dwa 
półfinały, w  których SP 35 
przegrała z  Gimnazjum nr 
33, a  „trójka” okazała się 
lepsza od gospodarzy tur-
nieju. W  finale zwycię-
stwem pocieszyć się mogli 
szczypiorniści z SP 92, któ-
rzy zdobyli brązowe meda-
le. Tytuł mistrzów Gdań-
ska wywalczyli w tym roku 
piłkarze ręczni z  Gimna-
zjum 33, a  ich przeciwnicy 
z „trójki” musieli zadowolić 
się srebrnymi medalami.

(GR)

KADRA ZWYCIĘZCÓW

Dariusz Osiniak – 
Jarosław Wojdaś, 

Mariusz Witkowski, 
Wojciech Kłos, 

Marcin Gąsiorowski, 
Grzegorz Dziadek, 

Jacek Szreder, 
Marek Meszczyński, 
Marcin Ruszewski 

i Mariusz Klimkiewicz




