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Niepokonani towszyscy ludzie
niepełnosprawni-potakichsło-
wachwoczachGrzegorzaMar-
kowskiegopokazałysięłzy.-Dziś
jestemzwami-powiedziałarty-
sta.
Spotkanie w Ergo Arenie to

kolejna już impreza zorganizo-
wanaprzez„SztukęŻycia”.Tym
razem sięgnęliśmy na „wyższą
półkę”. Rozmowy
zmenedżerkązespołubyłydłu-
gotrwałe, ponieważ trasa kon-
certowa Perfectu omijała Trój-
miasto kolejny już sezon. Lecz

udałosięzorganizowaćspotka-
nie w „garderobie”, w strefie
VIP-ów. Ten dzień nasze dzieci
zapamiętają na długo. Godzinę
przedkoncertemzostaliśmyza-
proszeni na spotkanie z zespo-
łem,wtrakciektóregoprzepro-
wadziliśmyszybką„niekontro-
lowaną” konferencję prasową.
Pytania spontanicznie i bez
cenzury zadawałydzieci. - Dla-
czego statyw Pana mikrofonu
jest krzywy, dlaczego Pan ma
długie włosy, czy zapomniał Pan
kiedyś słów swojej piosenki...
(wszystkiepytania iodpowiedzi
oraz zdjęcia na stronie
www.sztukazycia.wordpress.
com).
Zespół otrzymał od dzieci

wspaniałeprezenty, oczywiście
wykonane własnoręcznie. Pan
GrzegorzMarkowski osobiście
zapewnił, że stanąonewstudiu

nagrań zespołu. Myślę, że to
wspaniałapamiątka.
Pogorącymspotkaniuzostali-

śmy zaproszeni na prawdziwy
megakoncert. Tłum ludzi falo-
wał, a wśród nich nasi podo-
pieczni. Taki koncert todlanie-
których pierwsze spotkanie
zwielkąsceną.
Wtrakciebisów-ogromneza-

skoczenie.GrzegorzMarkowski
przerwałkoncert,bypowiedzieć
kilka ciepłych słów o naszych
dzieciach, apotemgłośno iwy-
raźniespecjalniedlanaszadedy-
kował swojąnajpiękniejsząpio-
senkę„Niepokonani”.

 

Nasi Przyjaciele
TUW SKOK, BałtykGaz,
Fotobank.pl/Karolina
Misztal, Agnieszka Jawor-
ska - menedżer zespołu,
Wagart Sp. z o.o.

Dariusz Wiliński
„Sztuka Życia”

 

Podczas koncertu pio-
senkę „Niepokonani”
Grzegorz Markowski
zadedykował specjalnie
naszym podopiecznym
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ieszkaszwGdańsku ipotrze-
bujeszpomocyStrażyMiej-

skiej? Za dniamożesz na nią li-
czyć,alenocązapomnij.Mundu-
rowi, choć dyżurny telefon
odbierają,topatrolinainterwen-
cjenocneniewysyłają,boichnie
mają. NataliaSzycpodalarmowy
numer986zadzwoniła kilkami-
nutprzedpółnocą.
-Poprosiłamdyżurnego,żebyko-
goś przysłał, bo tuż pod
drzwiamimieszkania spał bez-
domny,którywcześniej załatwił
się nakorytarzu-opowiadapani
Natalia.Jejzdziwieniebyłospore,
gdyusłyszała, że zwizyty straż-
nikówotejporzenici.-Odesłano
mniedopolicji.Strażnikpoinfor-
mowałmnie,żezmotoryzowany
patrol jużniepracuje.
Jejproblemostateczniezostał

rozwiązany,bopokilkunastumi-
nutachprzyjechałapolicja. Arka-
diusz Kulewicz z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
wGdańskupodpowiada, żegdy
przyjazdudoosobybezdomnej
odmawiazarównostraż, jakipo-
licja, trzeba o tym powiadomić
noclegownię. -Wtejprowadzo-

nej przezTowarzystwoPomocy
im.ŚwiętegoBrataAlberta działa
telefon całodobowy - mówi. -
Podnumerem583421314można
zgłaszać sygnały w sprawie
udzieleniapomocyosobombez-
domnym. Pracownik pełniący
tamdyżurudzieliwszelkich in-
formacjina tematmiejsc,wktó-
rych taka osoba może znaleźć
schronienie, awraziepotrzeby
poinformujewłaściwesłużby.

WTrójmieścietylkogdynianie
mogąspaćspokojnie,wiedząc,że
StrażMiejskaczuwa ażdoświtu.
W Sopocie, podobnie jak
w Gdańsku, nocnych patroli
strażników nie ma. - Biorąc
poduwagęzagrożenie, jakiewy-
stępuje w Sopocie, nie ma po-
trzeby utrzymywania patroli
nocnych.Niestaćnasnato,żeby
i nocne, i dzienne działały non
stop - tłumaczy Mirosław
Mudlaff, komendant sopockich
strażników.Dodajejednak,żewe
wszystkieweekendowenocepa-
trolepracujądogodz.2.
EmiliaSalach-Pezowiczz magi-
stratuinformuje,żenocnychpa-
troliwmieścienastałeniebędzie.
-PrzestępczośćwGdańskuma-
leje. Poza tymstawiamynabar-
dziej nowoczesne i bezpieczne
środkipatrolowaniaulicniżspa-
cerowanieponichdwóchstraż-
ników-wskazujeurzędniczka. -
Za700tys. zł stworzyliśmycen-
trum monitoringu podpięte
podpolicję.
Do 2012 rokuwGdańskuma

być1,3 tys.kamer.

 

Ewelina Oleksy

 

Straż Miejska w nocy nie przyjedzie

WGdańsku i Sopocie
strażnicy pracują tylko
wdzień. ARCHIWUM

 

„Niekontrolowana konferencja prasowa”, zorganizowanaprzez dzieci,wywołała
uśmiechy na twarzach

 

FOT. KAROLINA MISZTAL

Perfekcyjny Perfect

Członkowie zespołu chętnie rozdawali autografy
FOT. KAROLINA MISZTAL

GrzegorzMarkowski
zaśpiewał specjalnie dla
naszychdzieci FOT. K. MISZTAL

Eurotruck Sp. z o.o.,
ul. Starogardzka 24, 83-010 Straszyn, tel. 058 / 692 27 70 (80),

www.eurotruck.mercedes-benz.pl

REKLAMA 0925723/00
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GDAŃSKIE DZIELNICE
PIECKI - MIGOWO CHCĄ
MIEĆ RADĘWśrodę, 16 lute-
go, o godz. 18 odbędzie się
spotkanie wDomuKultury
przy ul. Nałkowskiej 3 w spra-
wie zbierania podpisów popar-
cia dla wyborów do rady osied-
la. Radni będą dbać o interesy
22 tys. mieszkańców.

WRZESZCZ TEŻ WYBIE-
RAJĄ RADY OSIEDLI
Wczwartek, 17 lutego, o godz.
18 odbędzie się kolejne spot-
kanie wrzeszczanw siedzibie
Komitetu Inicjatyw Lokalnych,
przy ul. Pileckiego 4. By pójść
do urn 8maja, do 21 lutego
trzeba zebrać po 2,5 tys. pod-
pisów z Dolnego i Górnego

Wrzeszcza. Rady
osiedli zatroszczą
się o podwórka,
ulice, kamienice, zad-
bają też o bezpieczeń-
stwo, tereny zielone
oraz Potok Strzyży.
Do dyspozycji rada
każdej z dzielnic
będziemiała
ponad 80 tys. zł
rocznie.

ŚRÓDMIEŚ-
CIE BIBLIOTEKA
ZAMKNIĘTA
Filia nr 13, przy ul.
Igielnickiej 5, będzie
nieczynna od 14 lutego
do 4marca z powodu przej-

ścia na system kompu-
terowy. Zmiana wiąże
się z wprowadzeniem
Karty do Kultury,
dającej możliwość

korzystania ze wszyst-
kich skomputeryzowa-
nych filii Wojewódz-
kiej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej
w Gdańsku. Do końca
2012 rokuw systemie
znajdzie się każda

z 30 filii. Karta do Kul-
tury umożliwia zakup
tańszych biletów
nawydarzenia kultural-

ne w Trójmieście. Koszt
Karty wynosi 1 zł.
Milena Starczewska
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dańska woda
donajgorszychnie
należy. Co do tego
zgodnisąibadający
jej stan specjaliści,

i korzystający z niej na co
dzieńmieszkańcy.Częśćwody,
która płynie z gdańskich kra-
nów,wydobywanajestzwarstw
powstałychkilkadziesiątmilio-
nówlat temu- wokresiekredy,
czyli w czasach, gdy na Ziemi
żyły dinozaury. Przyszła
kranówka,nimprzeciekniezpo-
wierzchniziemidopoziomukil-
kusetmetrówpodpowierzchnią
gruntu zostaje oczyszczona.
Możejednak,podrodze,wchło-
nąćniektórychsubstancji zbyt
dużo.
Najważniejszenaturalne fil-

trypowstałykilkanaścietysięcy
lat temu. Stworzył je lodowiec,
który przybył na Pomorze ze
Skandynawii.Tobowiemprzez
przyniesiony z północy grunt
izbudowaneprzeztenlodowiec
pagórki,warstwypiaskuczyka-
mieni przenikadzisiejszadesz-
czówka i pod ziemią dopływa

zpojezierzadoGdańska.Tujest
wydobywana i pompowana
dokranównaosiedlach.
Gdańsk zaopatrywany jest

wwodęzpięciuujęćwódgłębi-
nowych:Pręgowo,Lipce,Czarny
Dwór,ZaspaWodnaiDolinaRa-
dości.
- Podłączone są domiejskiej

sieciwodociągowejizaopatrują-
cychtzw.dolnytaras-informuje
GrażynaPilarczyk,rzecznikpra-
sowy spółki Saur Neptun
Gdańsk.- Dlamieszkańcówsto-
licywojewództwapomorskiego
pobierana jest teżod 1986 roku
woda powierzchniowa
w Straszynie z jeziora zaporo-
wego, zaopatrującego domy
nagórnymtarasiemiasta, czyli
namorenowychwzgórzach.
Układtenuzupełnia12lokal-

nych ujęć wód podziemnych.
Osowa,Matarnia,Smęgorzyno,
Złota Karczma, Klukowo,
Rębiechowo, Kalina, Jasień,
Łostowice, Oczyszczalnia
Wschód, Świbno i Sobieszewo
zaopatrująwydzieloneobszary
miasta, w tym Wyspę

Sobieszewską. Sobieszewo,
ŚwibnoiPłoniaMałatowłaśnie
ujęcia z pokładów powstałych
w okresie kredy, gdy na Ziemi
żyłydinozaury.W2013rokuWy-
spaSobieszewskazostaniepod-
łączonadowodociągucentral-
nego, a ujęcia w Świbnie
iSobieszewiezostanąwyłączone
zeksploatacji,gdyżzadużomają

fluorków.
Gdańsk ma też ujęcie

drenażowe - w Pręgowie.
Istnieje od 12 listopada
1869 roku! Woda zbiera
się tamwkanałachssą-
cych (drenażach).Znaj-
dują się od 2 do 5 m
pod powierzchnią,
są przysypane żwirem

i kamieniami. Przedostając się
przez tewarstwy,działające jak
filtr,woda spływado rur i dalej
domiasta.
Gdańskie wody słodkie sty-

kająsiępodziemiązwodamisło-
nawymi, pochodzącymi z Bał-
tyku.Łatwonaruszyćtęrówno-
wagę obydwu cieczy. Dlatego
pompowanie podziemnej
kranówki musi odbywać się
ostrożnie.Zbytgwałtownyjejpo-
bórmoże sprawić, że do ujęcia

wody pitnej przedostanie się
wodamorskaiczęśćgdańszczan
będziemiała... Bałtykw swych
domach.
Warto wiedzieć, że jednym

znajstarszychurządzeń,dopro-
wadzającychwodędoGdańska,
jest zbudowany przez Krzyża-
ków Kanał Raduni. Na nim,
wrejonieTargówSiennegoiRa-
kowego, istniał tzw. kunszt
wodny - mechanizm służący
dopompowaniawodydokana-
łów, rozprowadzających natu-
ralny napitek po ówczesnym
mieściedotzw. rząpi -miejsc
poboru. Na starych rysun-
kach można zobaczyć np.
żurawiedoczerpaniawody
zestudninaDługimTargu.
-WGdańskubyłokie-

dyświelepunktówpoboru
wodyzestudni,tzw.zdro-
jówulicznych- informuje
GrażynaPilarczyk.Dziśnie
ma już studni ani pomp
pozwalającychnawydoby-
waniewodybezpośrednioze
złóżpodziemnych.Nieliczne
punktypoboruwody,którepo-
zostały,sąpodłączonedomiej-
skiejsieciwodociągowej.

GDAŃSK

Stanisław Mikołajski - dyrektor ds.eksploatacji SNG - zmapąujęć
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Spotkanie z Grzegorzem
Markowskimizespołem
Perfect w gdańsko-

sopockiej Ergo Arenie to ko-
lejne jużmarzenie,któreudało
się spełnić dzięki „Sztuce Ży-
cia”.Zadaniebyłoniełatwe,po-
nieważ kolejna już trasa kon-
certowa zespołu omijała Trój-
miasto.Aleudało się!
Prywatnespotkaniezmuzy-

kami odbyło się w garderobie,
wstrefieVIPobiektu.Zaczęłosię
godzinęprzedkoncertem.Dzieci
iosobyniepełnosprawnezadali
muzykommnóstwo pytań,które
wywołaływiele radości, ale też
wpędziływnieladazaskoczenie.
GrzegorzMarkowskimusiałbo-
wiemwyjaśnić, dlaczegomadłu-
giewłosy, iprzyznaćsię, czyza-
pomniał kiedyś tekstu pio-
senki.Potej zaimprowizowanej
konferencjiprasowejprzyszedł

czas na autografy i wspólne
zdjęcia.Wreszciezespółzapro-
sił gości na swój występ.
W jego trakcie GrzegorzMar-
kowski zadedykował podo-
piecznym „Sztuki Życia” pio-
senkę „Niepokonani”.
ZzespołemPerfect spotkały

się dzieci ze Specjalistycznego
OśrodkaSzkolno-Wychowaw-
czego nr 2 w Gdańsku, podo-
pieczni fundacji „Cisza”
zGdyni oraz WTZzPomorza.
Więcejzdjęćipełnarelacjaze

spotkanianawww.sztukazyci
a.wordpress.com.

DWili

 

Dobra woda - dar lodowca
 

Ujęcia głębinowe,podziemne
idrenażowe...Skądpochodzi
gdańskawodaiczemuzawdzięcza
smak-pisze

 

Kazimierz Netka

TUW SKOK, Bałtykgaz,
Agnieszka Jaworska -
menedżer zespołu, Wagart
sp. z o.o.

NASIPRZYJACIELE

 

Spotkanie zGrzegorzemMarkowskim i zespołemPerfect
było kolejnymspełnionymmarzeniem
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SPEŁNIENIEMARZEŃ-KONCERTGWIAZDY

Niepełnosprawni
zPerfectem

Czy smakuje ci woda płynąca
z gdańskich kranów?
www.gdansk.naszemiasto.pl

SKOMENTUJ

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, tel. 58 341 20 41, fax 58 341 67 58,
http://www.zdiz.gda.pl

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
DZIAŁAJĄCY W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSK

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: sygn. akt
6/B/NI/2011 Rewitalizacja układu drogowego dzielnicy Letnica w Gdańsku
CPV 45.00.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.31.60.00-6,
45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 77.31.00.00-6.

W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uszcze-
gółowienie warunków uczestnictwa i sposób udokumentowania oceny ich spełnie-
nia przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu
dostępnym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej ZDiZ, www.zdiz.gda.pl

Termin realizacji zamówienia: 30.04.2012 r. Oferty należy składać
w Sekretariacie ZDiZ w terminie do dnia: 15.03.2011 r., godz. 9.00. Zamawia-
jący wymaga wniesienia wadium w wysokości: 110.000 zł w terminie do
15.03.2011 r. godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.03.2011 r. o godz.
10.00 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, bud.
B, pok. nr 03. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach for-
malnych jest Krystyna Siemińska tel. 58 52-44-622.

REKLAMA 0947222/00

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk, tel. 58 341 20 41, fax 58 341 67 58,
http://www.zdiz.gda.pl

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU
DZIAŁAJĄCY W IMIENIU GMINY MIASTA GDAŃSK

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia: sygn. akt
7/B/UZ/2011 Świadczenie usług związanych z administrowaniem, utrzyma-
niem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku w okresie
od 1.05.2011 r. do 30.04.2015 r. CPV: 98371111-5

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1.05.2011 r. do 30.04.2015 r.
W prowadzonym postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uszcze-
gółowienie warunków uczestnictwa i sposób udokumentowania ich spełnienia
przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu
dostępnym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej ZDiZ, www.zdiz.gda.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie ZDiZ (bud. B, pok. nr 25) w terminie
do 17.03.2011 r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.03.2011 r. o
godz. 10.00 w siedzibie ZDiZ w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, bud. B, pok. 03
(niski parter). Okres związania ofertą 60 dni. Pracownikiem uprawnionym do
kontaktów z wykonawcami i składania wyjaśnień na piśmie w sprawach formalno-
prawnych jest Elżbieta Elwart od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00
tel. 58 52-44-623

REKLAMA 0947079/00
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www.naszemiasto.pl goniec rumskiwww.rumia.naszemiasto.pl

Niepokonani towszy-
scy ludzie niepeł-
nosprawni - po ta-
kich słowach

woczachGrzegorzaMarkow-
skiego pokazały się łzy. - Dziś
jestemzwami - powiedział ar-
tysta.
Spotkanie w Ergo Arenie,

tokolejna już imprezazorgani-
zowana przez „Sztukę Życia”.
Tym razem sięgnęliśmy
na „wyższą półkę”. Rozmowy
zmenadżerkązespołubyłydłu-

gotrwałe, ponieważ trasa kon-
certowaPerfectuomijałaTrój-
miasto kolejny już sezon. Lecz
udałosięzorganizowaćspotka-
nie w „garderobie”, w strefie
VIP-ów.Tendzieńnaszedzieci
zapamiętająnadługo.Godzinę
przedkoncertemzostaliśmyza-
proszenina spotkanie z zespo-
łem,wtrakciektóregoprzepro-
wadziliśmyszybką„niekontro-
lowaną” konferencję prasową.
Pytaniaspontanicznieibezcen-
zury zadawały dzieci. - Dla-
czego statyw Pana mikrofonu
jest krzywy, dlaczego Pan ma
długiewłosy,czyzapomniałPan
kiedyś słów swojej piosenki...
(wszystkiepytaniaiodpowiedzi
oraz zdjęcia na stronie
www.sztukazycia.wordpress.
com).
Zespół otrzymał od dzieci

wspaniałe prezenty, oczywiś-
cie wykonanewłasnoręcznie.
PanGrzegorzMarkowski oso-
biście zapewnił, że staną one

w studio nagrań zespołu.My-
ślę, że towspaniała pamiątka.
Po „gorącym” spotkaniu zo-

staliśmy zaproszeni na praw-
dziwy “mega” koncert. Tłum
ludzi falował,awśródnichnasi
podopieczni. Taki koncert to
dla niektórych pierwsze takie
wielkie spotkanie ze sceną.
Wtrakciebisów-wielkieza-

skoczenie. GrzegorzMarkow-
skiprzerwałkoncert,bypowie-
dzieć kilka ciepłych słówona-
szych dzieciach, a potem
głośnoiwyraźniespecjalniedla
nas zadedykował swoją naj-
piękniejszą piosenkę „Niepo-
konani”.

Niepełnosprawni z Perfectem

Dariusz Wiliński

 

b

 

Grzegorz Markowski z zespołem spotkał się z osobami i dziećmi niepełnosprawnymi
z Pomorza . Jest to kolejna akcja „Sztuki Życia” - spełniającej marzenia

„Sztuka Życia”, TUW SKOK,
Bałtykgaz, Fotobank.pl -
Karolina Misztal, Agnieszka
Jaworska - menadżer
zespołu, Wagart Sp. zo.o.

 

Przyjaciele
« Grzegorz Mar-
kowski podczas
koncertu piosenkę
„Niepokonani”
zadedykował spe-
cjalnie dla naszych
podopiecznych »

Whali ErgoArenanagranicySopotu iGdańskaodbyło się „prywatne”spotkanieGrzegorzaMarkowskiego
i zespołuPerfect z dziećmi i osobaminiepełnosprawnymi
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GrzegorzMarkowski zaśpiewał
specjalnie dla naszychdzieci
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Członkowie zespołu chętnie rozdawali autografy
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„Niekontrolowanakonferencjaprasowa” zorganizowanaprzezdzieciwywołałauśmiechna twarzy
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www.perfect.art.pl


