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Misja gospodarcza do Chin  
Pomorskie firmy z branży stoczniowej, 
chemicznej i spożywczej wezmą udział w Misji 
Gospodarczej Województwa Pomorskiego do 
Chin, która planowana jest na 18 – 24 listopada.

9 września weszła w życie Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 

wniosła ona wiele zmian. Już teraz interpretacje przepisów są różne 

i w wielu przypadkach nie obejdzie się bez orzecznictwa sądowego. 

o nowych przepisach z tadeuszem dorobkiem, prezesem spółdzielni 

mieszkaniowej „orunia” rozmawia krzysztof lubański.

moim zdaniem dąży się do tego, aby 
spółdzielnie działały tak jak wspólnoty 
mieszkaniowe. mamy być tylko 
administratorami, a nie zarządcami – 
tadeusz dorobek, prezes sm „orunia”.

17 milionów na rowery 
14 pomorskich samorządów, w tym Gdańsk, 
Sopot i Pruszcz Gdański, otrzymają pienią-
dze, dzięki którym będzie można wprowadzić 
w życie projekt roweru metropolitalnego. 

101 projektów w ramach BO 
101 projektów zostanie zrealizowanych w 
przyszłym roku w ramach Budżetu Obywa-
telskiego w Gdańsku. Pięć z nich to zadania 
ogólnomiejskie, a 96 to projekty dzielnicowe.

100. urodziny Aliny Kołakowskiej    
W minionym tygodniu do zacnego grona 
100-latków dołączyła mieszkanka Gdańska – 
Alina Kołakowska. Swoje urodziny obchodziła w 
gronie najbliższych. 
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ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE
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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     92 88

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• apteka dyżurna sopot, tadeusza kościuszki 7  (58) 551 32 89

• apteka dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• apteka dyżurna Gdańsk, kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NuMERy ALARMOWE

uRZęDy I INStytuCjE

tELEfONy INfORMACyjNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium

• 19 października (czwartek), Future3 –  
Targi pracy IT, godz. 12.00, AmberExpo  
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 21 – 22 października (sobota – niedziela), 
II Festiwal Masażu, godz. 8.00, Dom 
Kultury Młyniec w Gdańsku, ul. Pilotów 3

• 22 października (niedziela), IX edycja 
Gdańsk Biega, godz. 12.00,  
molo w Brzeźnie

• 25 października (środa), Hania Rani,  
godz. 21.00, Teatr BOTO w Sopocie,  
ul. Bohaterów Monte Casino 54B

• 26 października (czwartek), Earl Thomas, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9

• 27 października (piątek), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena

• 27 października (piątek), Łąki Łan, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 28 października (sobota), Arrested 
Development, godz. 20.00,  
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 30 października (poniedziałek), Lechia 
Gdańsk – Korona Kielce, godz. 18.00, 
Stadion Energa Gdańsk

• 3 listopada (piątek), The Stubs, godz. 
20.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 4 listopada (sobota), Archive, godz. 20.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 5 listopada (niedziela), AmberExpo 
Półmaraton Gdańsk, godz. 9.00, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 

• 10 listopada (piątek), The Dumplings 
Orkiestra, godz. 19.00, Stary Maneż 
 w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 11 listopada (sobota), Coma, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 18 listopada (sobota), Supercross – King 
of Poland, godz. 18.00, Ergo Arena

• 22 listopada (środa), Harlem Gospel 
Choir, godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), 
Gdańska Ska Jamboree, godz. 19.00, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B

• 25 listopada (sobota), Luxtorpeda, godz. 
20.00, klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, Ergo Arena 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 14 lutego, Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena
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ZAMACH NA SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE

Ustawa gwoździem do trumny?
9 września weszła w życie Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 
wniosła ona wiele zmian. Już teraz interpretacje przepisów są różne i w wielu 
przypadkach nie obejdzie się bez orzecznictwa sądowego. o nowych przepisach 
z tadeuszem dorobkiem, prezesem spółdzielni mieszkaniowej „orunia”  
rozmawia krzysztof lubański.

– Nasza gazeta przez kilka 
lat informowała o pracach 
nad Ustawą o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Jak to się 
stało, że tak potężne zmiany 
wprowadzono bez żadnego 
rozgłosu i nic nie wiedzieli 
o nich nawet sami zaintere-
sowani, a więc spółdzielnie 
mieszkaniowe?
– Wszystkie dotychczasowe 
zmiany w Ustawie o spółdziel-
niach mieszkaniowych były ni-
czym w porównaniu z tym, co 
spotkało nas teraz. Ustawa zo-
stała przegłosowana w cieniu 
walki o polskie sądy. Kiedy całe 
społeczeństwo zajęte było tym 
tematem, senatorowie, a do-
kładniej mówiąc główny wróg 
polskich spółdzielni mieszka-
niowych – Lidia Staroń, kie-
dyś posłanka, a obecnie senator 
wprowadziła wiele poprawek 
do ustawy przyjętej przez sejm. 
Można powiedzieć, że przyjęcie 
tej ustawy jest zamachem sta-
nu. Wszystkie poprawki zapro-
ponowane przez senator Lidię 
Staroń zostały przegłosowane 
właściwie w ciągu nocy. Za-
pisy w tym dokumencie są tak 
skomplikowane, że osoba, która 
nie ma choćby odrobiny wiedzy 
prawniczej, może mieć problem 
z interpretacją nowej ustawy. Jej 
przełożenie na prosty język jest 
zadaniem karkołomnym. 
– Najwięcej dyskusji wy-
wołuje punkt dotyczący 
nadawania członkostwa w 
spółdzielniach mieszkanio-
wych.
– Ustawa z mocy prawa nadaje 
członkostwo wszystkim tym, 
którzy mają tytuł prawny do 
lokalu. Z tego zapisu wynikać 
może, że ustawodawca premiu-
je odrębne własności lokali, a 
spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu traktuje jako pra-
wo zanikające. 
Jak się mają natomiast nowe 
przepisy do osób, które wcze-
śniej zrezygnowały z członko-
stwa w spółdzielniach miesz-
kaniowych? W którym mo-
mencie nabywają one ten tytuł? 
Interpretacje tych przepisów są 
różne. Większość prawników 
uważa, że osoby, które posiadają 
własnościowe prawo do lokalu 
członkami spółdzielni miesz-
kaniowej stały się w momencie 
wejścia w życie nowej ustawy. W 
naszym przypadku jest to około 
90 osób. Do tej pory nie byli oni 
członkami spółdzielni i nie ko-
rzystali z pożytków, a więc pła-
cili większą o np. 40 groszy za 

metr kwadratowy opłatę eksplo-
atacyjną. Teraz będą mogli oni 
korzystać z naszych pożytków. 
Lista uprawnionych do przywi-
lejów się powiększa. Jeśli komuś 
damy, to drugim należy odjąć 
i dlatego „starzy” członkowie 
płacić będą mniej nie o 40, a na 
przykład o 30 groszy. Nie wie-
my również od kiedy stosować 
ten przepis – od 9 września, czy 
od nowego planu finansowego 
spółdzielni? 
Ustawodawca mówi też, że nie 
stosuje się żadnych przepisów 
o udziałach i wpisowym, czy-
li dotychczasowych atrybutów 
bycia spółdzielcą. Odpowie-
dzialność finansowa każdego 
członka spółdzielni nie przekra-
czała wysokości udziału, który 
wniósł. Po zmianie przepisów 
mieszkańcy odpowiadać będą 
za zobowiązania spółdzielni ca-
łym swoim majątkiem. W ten 
sposób dzieli się spółdzielców 
na dwie grupy, co prowadzić 
będzie do niesnasek. Nasuwa 
się jeszcze inne pytanie. Jak 
nowe przepisy mają się do osób, 
które mają tytuł prawny do lo-
kalu, a nie chcą być członkiem 
spółdzielni?
– Czy to jedyne wątpliwości 
związane z przyznawaniem 
członkostwa?
– Nie. Wiąże się to również z 
Walnym Zgromadzeniem, w 
którym prawo ma uczestniczyć 
tylko członek spółdzielni. Usta-
wa wprowadza dodatkowo zapis 
o pełnomocnikach. Dotychcza-
sowe przepisy traktowały już o 
pełnomocnikach, ale w nowej 
ustawie mówi się jeszcze o rosz-
czeniu członkostwa. Uzyskują 

je osoby posiadające odrębną 
własność lokalu. Spółdziel-
nia posiada rejestr członków i 
wiemy, kto może uczestniczyć 
w Walnym Zgromadzeniu. A 
jak rozstrzygnąć kwestię osób, 
które mają roszczenia członko-
stwa? Wszystko to może nieco 
zdezorganizować Walne Zgro-
madzenie. Moim zdaniem usta-
wa ta w sposób pośredni skłóca 
członków spółdzielni.
– Z naszych informacji wyni-
ka, że ustawa daje większe 
prawa dłużnikom, którzy 
zalegają z opłatami czynszo-
wymi.
– Nowe przepisy dają więcej 
praw osobom, które zalegają z 
płaceniem czynszu. Jeśli ktoś 
ma zaległości powyżej 6 mie-
sięcy, to pozbawienie go człon-
kostwa może nastąpić jedynie w 
trybie sądowym. Jest to prawo 
dla tych, co nie płacą, a poszko-
dowani są pozostali mieszkań-
cy, płacący rzetelnie comiesięcz-
ne opłaty.
– Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych wprowadza 
również zmiany dotyczące 
kontroli, a więc lustracji. Co 
tu Wam „zafundowano”?
– Przepisy mówią, że lustra-
cji nie może dokonywać osoba 
związana z władzą spółdzielni – 
członek zarządu i rady nadzor-
czej, ani ktoś im podporządko-
wany. W ten sposób zawęził się 
krąg lustratorów, bo wielu poli-
tyków uważa, że spółdzielnia to 
jedna wielka sitwa i kolesiostwo. 
Dzięki takim zapisom ustawy 
lustrację przeprowadzać będą 
osoby, które nie znają się na 
spółdzielczości mieszkaniowej. 

– W środowisku słyszę, że 
nowa ustawa jest pierwszym 
gwoździem do trumny spół-
dzielni mieszkaniowych. Czy 
faktycznie jest to pierwszy 
krok w celu zlikwidowania 
polskiej spółdzielczości 
mieszkaniowej?
– Takie są też i nasze opinie. Jak 
wspominałem wcześniej, pre-
miowane są odrębne własności, 
a jak wiemy, jest to wspólnota 
mieszkaniowa. Odrzucono – 
jak wiemy – sugestie, aby two-
rzyć wspólnoty mieszkaniowe z 
mocy prawa. Znaleziono za to 
inny sposób. 
Spółdzielnie mieszkaniowe to 
ponad 3,5 miliona mieszkań w 
całym kraju. Jest to olbrzymi 
majątek do zarządzania. Po-
dejrzewamy, że za ustawą stać 
może lobby zarządców nieru-
chomościami z zagranicznym 
kapitałem. A powiem jeszcze 
tylko, że roczne obroty w spół-
dzielniach mieszkaniowych 
szacowane są na ponad 20 mi-
liardów złotych. Spółdzielnia 
zarządza bez zysku, ale już fir-
ma, która przejmie tę rolę, osią-
gać będzie zysk, a tym samym 
odprowadzać będzie podatek do 
budżetu państwa. Ta ustawa za-
myka także spółdzielniom moż-
liwość budowy nowych miesz-
kań, które budowane były rów-
nież bez żadnego zysku i sprze-
dawane były jak świeże bułecz-
ki. Moim zdaniem dąży się do 
tego, aby spółdzielnie działały 
tak jak wspólnoty mieszkanio-
we. Mamy być tylko admini-
stratorami, a nie zarządcami. 
– dziękuję za rozmowę.

  ciężkie chwile nastały dla polskich spółdzielni mieszkaniowych
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StyPENDIuM DLA ZDOLNyCH 
Ponad 130 tys. zł przeznaczył Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego na stypendia dla zdolnych studentów w roku 
akademickim 2017/2018. Miesięcznie można otrzymywać nawet 
380 zł. Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy. Mogą się o nie 
ubiegać osoby kontynuujące studia pierwszego i drugiego stopnia 
oraz studia magisterskie, zarówno na uczelniach publicznych, jak 
i prywatnych.
Wnioski można składać do 27 października. Więcej informacji 
oraz generator wniosków na stronie Departamentu Rozwoju Go-
spodarczego www.drg.pomorskie.eu.

ZAPRASZAMy NA „WINDOWISKO”
IX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji „Windo-
wisko” odbędzie się w Teatrze Wybrzeże 20 i 21 października. Do 
konkursu zostało zakwalifikowanych dziewięć teatrów niezależ-
nych z całej Polski. 
Wśród przedstawień zobaczymy trzy monodramy. Twórczość te-
atrów oceni jury w składzie: Anna Kociarz-Konopińska – aktor-
ka, Małgorzata Oracz – aktorka oraz Michał Derlatka – reżyser. 
Na zakończenie festiwalu gościnnie wystąpi Aleksandra Lis (Teatr 
Muzyczny w Toruniu) w spektaklu „Jutro będzie za późno”. Jest to 
kreacja aktorska nagrodzona na ubiegłorocznym „Windowisku”.

25000 CEBuLEK DLA gDAńSZCZAN
„Gdańsk w tulipanach. Ukwiecamy balkony i ogródki przydo-
mowe” – to nazwa projektu edukacyjnego Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w ramach którego urzędnicy prze-
kazali w ubiegłym tygodniu (bezpłatnie po raz trzeci!) mieszkań-
com blisko 25 tysięcy cebulek 20 odmian tulipanów, krokusów, 
narcyzów i lilii ogrodowych. 

NOCNy KOCHANEK W ERgO ARENIE
Nocny Kochanek zagra 1 grudnia w Ergo Arenie jako support 
Scorpions. Bez wątpienia będzie to jeden z najważniejszych wy-
stępów dla polskiego zespołu. Fani, którzy przybędą tego dnia na 
pogranicze Gdańska i Sopotu, mogą spodziewać się mocnego me-
talowego uderzenia. 

WRÓCą BRAKująCE DZIEŁA
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska podpisało umowę z Brac-
twami Ławami Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece, dzięki któ-
rej do Dworu Artusa powrócą kolejne brakujące elementy jego wy-
stroju. Ostateczny termin realizacji umowy pozostaje nieznany, ale 
na wiosnę przyszłego roku do obiektu trafi część brakujących dzieł.

NOWE SygNALIZAtORy 
Rozpoczęły się prace związane z montażem nowych sygnalizato-
rów ostrzegawczych na dwóch przejściach dla pieszych przez toro-
wisko. Sygnalizację świetlną zastąpi komunikat głosowy „uwaga, 
tramwaj”. Zmiany mają na tym odcinku upłynnić przejazd tram-
wajów. Prace mają zakończyć się do 31 października. Koszt inwe-
stycji to 75328 zł.

ZgŁOś ARtyStę DO NAgRODy 
Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza do zgłaszania kan-
dydatur młodych twórców gdańskich, którzy – odznaczając się 
osiągnięciami kulturalnymi – zasługują na szczególne wyróżnienie. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października. Więcej informacji 
na ten temat znaleźć można na stronie www.gdansk.pl.

DRuDZy W KRAju
W rankingu czasopisma „Wspólnota”, dotyczącym wydatków jed-
nostek samorządu terytorialnego na ochronę zdrowia, Pomorze za-
jęło drugie miejsce w kategorii województw. Wyprzedziło nas tylko 
Mazowsze. Trzecią lokatę zajęło województwo dolnośląskie. 

SOPOt W MONACHIuM
Sopot, wspólnie z województwem pomorskim, w ramach inicjaty-
wy Invest in Pomerania, po raz kolejny przedstawił wspólną ofertę 
inwestycyjną podczas targów Expo Real w Monachium.

POWStAjE CENtRuM OPIEKI
Przy ul. Przemyskiej 21 w Gdańsku odbyła się uroczystość wmuro-
wania kamienia węgielnego nowo powstającego Centrum Opieki 
„Serenus”. 
Centrum Opieki „Serenus” oferować będzie ok. 140 miejsc dla osób 
starszych, potrzebujących profesjonalnej opieki i godnych warun-
ków bytowych. W kompleksie znajdować się będzie również przy-
chodnia lekarska oraz przedszkole. 

(gR)

W skrÓCiE
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PODARuj DZIECKu SERCE

Warto zostać 
rodziną zastępczą!
– spróbuj, może ty też jesteś komuś potrzebny – zachęcają pani beata i pan paweł, którzy 
od 11 lat pełnią funkcję rodziny zastępczej zawodowej dla dwójki sopockich dzieci. Jak 
podkreślają rodzice zastępczy, dzieci nie tylko od nich czerpią, ale również wiele im dają. 
Uczą cierpliwości i pokory, dają radość i uczą cieszyć się z małych rzeczy.

– „Dziecko dla pełnego i har-
monijnego rozwoju swojej oso-
bowości powinno wychowywać 
się w środowisku rodzinnym w 
atmosferze szczęścia, miłości i 
zrozumienia” – tak mówi Kon-
wencja o prawach dziecka. Jed-
nak wiele dzieci z różnych po-
wodów nie może wychowywać 
się w swoich biologicznych ro-
dzinach. Szansą na bezpieczne 
i spokojne dzieciństwo jest dla 
nich rodzina zastępcza – mówi 
Andrzej Czekaj, zastępca dy-
rektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie. 
– W zastępczej rodzinie dzie-
ci mają zapewniony nie tylko 
„dach nad głową” i godziwe 
warunki życia, lecz także opie-
kę, ciepło i miłość. 
Do rodziny zastępczej dzieci 
trafiają na określony czas, po-
trzebny rodzicom biologicz-
nym na rozwiązanie swoich 
problemów (np. podjęcia te-
rapii uzależnień, znalezienia 
pracy, polepszenia warunków 
mieszkaniowych). Przebywając 
w rodzinie zastępczej, dziecko 
ma zagwarantowaną możli-
wość utrzymywania kontaktu 
ze swoją rodziną biologiczną. 
W wypełnianiu swoich funk-
cji, rodzina zastępcza kieruje 
się dobrem przyjętego dziecka i 
poszanowaniem jego praw.
– Zachęcamy osoby, którym 
nie jest obcy los dziecka, mają 
dużo cierpliwości i wyrozu-
miałości, aby stworzyły rodzinę 
zastępczą i przyjęły do swojego 
domu dziecko, które z różnych 
przyczyn nie może mieszkać z 
własnymi rodzicami – mówi 
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BuDŻEt OByWAtELSKI

rekordowa frekwencja
Na początku października 
poznaliśmy projekty, które 
będą realizowane w ramach 
sopockiego Budżetu Obywa-
telskiego. W tym roku pobita 
została frekwencja wyborów. 
– Dzięki wdrożeniu mobil-
nych punktów do głosowa-
nia w różnych rejonach mia-
sta oraz ciekawym projektom 
mieszkańców, frekwencja 
była rekordowa i wyniosła 
15,3 procent uprawnionych 
do głosowania – informu-
je Magdalena Czarzyńska-
-Jachim, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Sopotu.
Była to już 7. edycja BO w 
Sopocie, a – jak podkreśla 
gospodarz miasta Jacek Kar-
nowski – mieszkańcom trój-
miejskiego kurortu w dal-
szym ciągu nie brakuje cieka-
wych pomysłów. 
– Cieszymy się z faktu, że 
zainteresowanie Budżetem 
Obywatelskim jest coraz 
większe. Tegoroczna wysoka 
frekwencja to także efekt lep-
szego dotarcia do mieszkań-
ców w różnych rejonach mia-
sta oraz ciekawych projek-
tów zaproponowanych przez 
wnioskodawców – mówi Ja-
cek Karnowski.
Jak informuje rzecznik so-
pockiego magistratu, podczas 
15 dni głosowania aż 43 razy 
został rozstawiony mobilny 

punkt do głosowania w 13 
różnych lokalizacjach. 
– Radni, urzędnicy oraz 
wolontariusze czekali na 
mieszkańców przy centrach 
usługowych, w miejscach 
uczęszczanych przy codzien-
nych spacerach, punkty do 
głosowania otwierane były 
również przy okazji pikni-
ków na rozpoczęciu budo-
wy szpitala geriatrycznego, 
na Sopockich Błoniach oraz 
przy Szkole Podstawowej nr 
1. Mieszkańcy mogli składać 
wypełnione karty do gło-
sowania w Urzędzie Miasta 
Sopotu oraz głosować przez 
internet – dodaje Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.
Mieszkańcy Sopotu zdecy-
dowali, że w przyszłym roku 
kontynuowana będzie rewi-
talizacja sopockich Błoni. 
W ramach Budżetu Obywa-
telskiego powstać ma zieleń 
na Placu Przyjaciół Sopotu. 
Trzecim zadaniem ogólno-
miejskim będzie kontynuacja 
rewitalizacji sopockich ka-
mienic. To nie jedyne zada-
nia, które będą realizowane 
w ramach Budżetu Obywa-
telskiego. Są jeszcze projekty 
dzielnicowe, a listę wszyst-
kich zadań znaleźć można na 
stronie www.sopot.pl w za-
kładce „Budżet Obywatelski”.

(gR)

Urszula Szymańska, kierownik 
Działu Pieczy Zastępczej so-
pockiego MOPS. – Poszuku-
jemy osób, które mają stabilną 
sytuację życiową, zawodową 
i mieszkaniową. Opieka nad 
dziećmi, które przychodzą z 
bagażem doświadczeń, wyma-
ga otwartego serca, wyrozu-
miałości i zaangażowania, ale 
przynosi satysfakcję i ogromną 
radość. 
Rodziny zastępcze mogą liczyć 
na wiele form pomocy ze stro-
ny ośrodka, wsparcia udzielają 
m.in. specjaliści ds. rodziny, 
pracownicy socjalni, pedago-
dzy, psycholodzy i prawnicy. 
W przygotowaniu się na przy-
jęcie dziecka pomaga rodzinie 
koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, który wspiera rodzi-
nę również w późniejszym wy-
pełnianiu powierzonej funk-
cji. Rodzice zastępczy mogą 
uczestniczyć w bezpłatnych 
szkoleniach, grupach wsparcia 
oraz otrzymać dofinansowanie 
do wypoczynku dzieci, bądź 
remontu lokalu. Dla rodzin 
zastępczych przewidziana jest 
ustawowa comiesięczna pomoc 
pieniężna na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka, a rodziny 
zastępcze zawodowe otrzymują 
ponadto comiesięczne wyna-
grodzenie na podstawie umowy 
z MOPS.
– Nasze życie wywróciło się 
do góry nogami, ale jesteśmy 
zadowoleni z takiego życia i 
nie wyobrażamy sobie innego 
– zapewniają rodzice zastęp-
czy. Cieszymy się, kiedy wi-
dzimy pozytywne zmiany w 

zachowaniu dziecka, jesteśmy 
wzruszeni, kiedy dostajemy 
własnoręcznie wykonaną przez 
dzieci kartkę z podziękowania-
mi i słowami: kocham ciocię i 
wujka – mówi pani Beata. – Je-
śli macie w sobie dużo ciepła i 
miłości – podzielcie się tym z 
dziećmi, które tego potrzebują. 
Podarujcie dziecku serce – zo-
stańcie rodziną zastępczą.

Osoby, które chciałyby stwo-
rzyć rodzinę zastępczą, zachę-
camy do kontaktu z Działem 
Pieczy Zastępczej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie, al. Niepodległości 
759 a, tel. 58 555 10 22, 
dpz@mopssopot.pl.

(AN)

gRuPA PSyCHOEDuKACyjNA 

dla kobiet doświadczających przemocy
Jeśli doświadczasz jakiejkol-
wiek formy przemocy, nie 
czekaj, skorzystaj z bezpłat-
nej konsultacji z psycholo-
giem oraz przyjdź na zajęcia 
grupy psychoedukacyjnej 
dla kobiet doświadczających 
przemocy.
Punkt Interwencji Kryzyso-
wej działający w strukturach 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie organi-
zuje grupę psychoedukacyjną 
dla kobiet doświadczających 
przemocy. Oferta skierowa-
na jest do wszystkich kobiet, 

które znalazły się w trudnej 
sytuacji związanej z przemo-
cą, chcą zdobyć wiedzę, jak 
sobie radzić w takich sytu-
acjach, potrzebują wsparcia i 
zrozumienia. 
Głównym celem grupy psy-
choedukacyjnej jest udzielanie 
wsparcia psychologicznego i 
edukacja dotycząca zjawiska 
przemocy. W trakcie jej trwania 
uczestniczki mają szansę prze-
zwyciężyć wstyd, jakiego do-
świadczają w roli ofiary, mogą 
wymieniać swoje doświadcze-
nia związane z radzeniem sobie 

w sytuacji przemocy oraz po-
przez budowanie nowych re-
lacji, przerwać izolację towa-
rzyszącą traumie wynikającej z 
doznawanej przemocy. Grupa 
ma charakter zamknięty i trwa 
6 miesięcy (25 spotkań). Zaję-
cia są bezpłatne i rozpoczną się 
16 listopada. Odbywać się będą 
w czwartki, w godzinach 17.30 
– 19.00, w siedzibie Punktu 
Interwencji Kryzysowej w So-
pocie przy al. Niepodległości 
759 a. 
Udział w spotkaniach możliwy 
jest po uprzedniej konsultacji 

z osobą prowadzącą. Osoby 
chętne prosimy o kontakt pod 
numerem tel. 58 550 14 14 w 
godzinach 8.00 – 20.00.
Punkt Interwencji Kryzyso-
wej w Sopocie świadczy bez-
płatną, profesjonalną pomoc 
psychologiczną i prawną dla 
osób i rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji (prze-
moc, uzależnienia, choroba 
psychiczna). 

(AN)

 dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 – to tam będzie realizowany 
zwycięski projekt zielona przystań
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tEAtR WyBRZEŻE POSZuKujE

Casting dla dzieci
Teatr Wybrzeże poszukuje staty-
sty – chłopca w wieku 12 lat do 
spektaklu „Do komina murzyna! 
Murzyna!” w reżyserii Zbigniewa 
Brzozy.
– Premiera zaplanowana jest na 4 
listopada na Scenie Kameralnej w 
Sopocie, próby prowadzone będą 
w systemie wtorek-sobota w godz. 
10.00 – 14.00 i 18.00 – 22.00. 
Udział w wybranych próbach 
ustalany jest na bieżąco z reżyse-
rem – informuje Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże. – Wszystkich zainte-
resowanych prosimy o składanie 

pisemnych zgłoszeń wraz z po-
daniem wieku, adresu i wzrostu 
dziecka oraz jego zdjęciem.
Zgłoszenia można wysyłać drogą 
elektroniczną na adres marta.ni-
kel@teatrwybrzeze.pl do 23 paź-
dziernika do godz. 12,00.
– Kolejny etap to spotkanie z re-
żyserem w Gdańsku lub Sopocie, 
a wybranych kandydatów z rodzi-
cami będziemy zapraszać na nie 
telefonicznie – dodaje Grzegorz 
Kwiatkowski.

(gR)
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PAPIEROWE INSPIRACjE

aktywne „sprawne ręce”

 Grupa „sprawne ręce” pracuje nad kolejnym projektem 

Seniorzy z Przymorza skupili 
się w klubie osiedlowym „Bo-
lek i Lolek” i pod przewodnic-
twem Joanny Boużyk założyli 
grupę „Sprawne ręce”. Przy-
morscy seniorzy są bardzo 
aktywni. Na początku paź-
dziernika rozpoczęli realizację 
kolejnego projektu „Papierowe 
inspiracje”, na który otrzyma-
li dofinansowanie z Funduszu 
Senioralnego. 
– Wystartowaliśmy 2 paź-
dziernika. Spotykamy się 
w każdy poniedziałek mię-
dzy godziną 16.00 a 18.00. 
Dwa spotkania poświęco-
ne są origami i dekoracjom 

papierowym na każdą okazję, 
a pozostałe dwa dotyczą bibuł-
karstwa. Ostatnie nasze spotka-
nie odbędzie się 23 październi-
ka – mówi nam Joanna Boużyk.
Lista uczestników nie jest za-
mknięta, więc chętne osoby 
mogą skorzystać z propozycji 
grupy „Sprawne ręce”. Warszta-
ty są otwarte, więc uczestniczyć 
w nich mogą osoby w każdym 
wieku.
Dodajmy przy okazji, że gru-
pa „Sprawne ręce” przy klubie 
„Bolek i Lolek” działa już od 5 
lat. Cyklicznie organizowane 
są zajęcia rękodzielnicze. Przy-
pomnijmy, że to grupa była 

inicjatorem dwóch dużych 
happeningów w tej dzielni-
cy: „Anielskie Przymorze” i 
„1000 żurawi – szczęście dla 
Przymorza”.
– Warto w tym miejscu dodać, 
że nasze papierowe żurawie 
wsparły działalność Hospi-
cjum „Pomorze dzieciom”. 
Podczas happeningu zorga-
nizowanego przez nasz klub 
wolontariusze z hospicjum 
prowadzili charytatywną ak-
cję „zaopiekuj się żurawiem”. 
Cały dochód z akcji przekaza-
ny został na hospicjum – do-
daje Joanna Boużyk.

(KL)

WIEśCI Z „MACIuSIA I”

gOśCINNE PROgI „PIAStuSIA”

inaugurują rok kulturalny 

Na ukraińską nutę

Jak co miesiąc garścią infor-
macji uraczyła nas Urszula 
Lisowska, kierownik Osie-
dlowego Klubu „Maciuś I” na 
Przymorzu.
Jak co roku klub był organiza-
torem Ulicznego Biegu Przy-
morskiego. Na zapoznanie się 
ze szczegółowymi wynikami 
odsyłamy naszych Czytelni-
ków na str. 15.
– Za nami konkurs plastycz-
ny „Barwy jesieni” oraz tur-
niej tenisa stołowego. Mi-
łośnicy planszówek spotkali 
się zaś na „Planszówkarium”, 
którego organizatorem był 
Gdański Klub Fantastyki. Z 
kolei 19 października, a więc 
już w czwartek, o godzinie 
15.30 zapraszamy na impre-
zę „Dzień Seniora”. Upomi-
nek muzyczny przygotowali 
wokaliści ze Studia Piosenki 
prowadzonego przez Mał-
gorzatę Szczepańską-Stan-
kiewicz – informuje Urszula 
Lisowska.
20 października (piątek) o 
godz. 9.30 odbędzie się „Je-
sienna Dyskoteka” dla dzie-
ci, natomiast tydzień później 
– 27 października, zaplano-
wano na godz. 17.00 inau-
gurację roku kulturalnego 
20017/2018.

Klub Osiedlowy „Piastuś” 
działa 5 dni w tygodniu, ale 
również w soboty i niedziele, 
kiedy organizowane są impre-
zy kulturalne. Plan zajęć klubu 
skierowany jest do bardzo róż-
norodnych odbiorców. 
– Możemy w nim znaleźć za-
jęcia przeznaczone dla dzieci, 
młodzieży, dorosłych oraz se-
niorów. Proponujemy: gim-
nastykę rehabilitacyjną dla 
seniorów, a ogólnorozwojową 
dla dorosłych. W „Piastusiu” 
odbywają się też spotkania 
koła seniora, nauka flamenco, 
hapkido. Chętni mogą zaży-
wać kąpieli w dźwiękach, czyli 
misach tybetańskich. Prowa-
dzone są zajęcia manualne dla 
seniorów, spotkania Polskiego 
Związku Niewidomych, kursy 
na prawo jazdy i zajęcia infor-
matyczne – informuje nas Ewa 
Abramowska, kierownik klu-
bu „Piastuś”.
W klubie organizowane są 
zajęcia plastyczne dla dzieci, 
warsztaty ceramiczne, „ryt-
mika dla smyka”, zajęcia ba-
letowe, nauka gry na gitarze i 
keyboardzie, zajęcia wokalne i 
taneczne (taniec nowoczesny) 
dla wszystkich grup wieko-
wych. Odbywają się także za-
jęcia z języka angielskiego dla 
dzieci i młodzieży szkolnej.

– Zainteresowanie imprezą jest 
tak duże, że będą mogły w niej 
uczestniczyć osoby, które po-
siadać będą zaproszenia. W 
trakcie imprezy zostaną wrę-
czone nagrody uczestnikom 
biorącym udział w konkursie 
na najładniejszy balkon i ogró-
dek przy bloku, organizowa-
nym przez Radę Osiedla nr 1 
„Przymorze – Śląska” – dodaje 
Urszula Lisowska.
Miłośników gier karcianych 

– W ramach współpracy ze 
szkołami prowadzimy warsz-
taty plastyczne i muzyczne dla 
uczniów klas pierwszych. Raz w 
miesiącu organizujemy koncerty 
dla mieszkańców. Korzystając z 
okazji, chciałabym już dzisiaj 
zaprosić wszystkich kochają-
cych muzykę na koncert pieśni 
ukraińskich w wykonaniu Vo-
lodymyra Bilokura, który odbę-
dzie się 28 października o godz. 
17.00. Wstęp jest darmowy – 
zaprasza Ewa Abramowska.

zapraszamy 7 listopada (wto-
rek) o godz. 13.00 na Turniej 
Brydżowy. Więcej wiado-
mości na temat działalności 
przymorskiego klubu uzy-
skać można telefonicznie (tel. 
58 556 41 51), na facebooku 
i stronie internetowej www.
k lubumacius1.przymorze.
gda.pl.

(gR)

25 października zapraszamy 
do klubu dzieci na przedsta-
wienie „Sówka mądra główka” 
w wykonaniu Teatru Duet. 
Wstęp również jest darmowy.
– Zainteresowanych działal-
nością klubu zapraszany do 
odwiedzenia naszej strony na 
Facebooku. Zamieszczamy na 
niej bieżące informacje i rela-
cje z naszych imprez – dodaje 
Ewa Abramowska.

(gR)

  inauguracja roku kulturalnego to dla każdego młodego artysty 
ważne wydarzenie

 Volodymyr bilokur ponownie wystąpi w klubie „piastuś”
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KONCERtOWA śLąSKA 66B

Zapraszamy do domu kultury

 sala koncertowa domu kultury jak zwykle wypełniła się do ostatniego miejsca

Październik to miesiąc im-
prez, które organizowane są 
przede wszystkim z myślą o 
seniorach. Również w Domu 
Kultury przy Śląskiej 66B 
odbył się w miniony weekend 
wieczorek taneczny w Klubie 
Seniora „Przymorze”.
Także w miniony weekend 
mieszkańcy Przymorza mogli 
wysłuchać koncertu Jerzego 
Aniszewskiego, członka ze-
społu „Trzy Korony”.
– Nasza publiczność jak zwy-
kle dopisała. Podczas kon-
certu mogliśmy wysłuchać 
piosenek Krzysztofa Klen-
czona, Seweryna Krajew-
skiego czy też „Czerwonych 
Gitar” – mówi nam Barbara 

Imianowska, kierownik przy-
morskiego Domu Kultury. 
Miłą niespodziankę mamy dla 
miłośników historii. Już w naj-
bliższy czwartek, 19 paździer-
nika, odbędzie się „spotkanie 
z historią” (początek o godz. 
17.30).
– Korzystając z gościnności ła-
mów „Panoramy”, zapraszam 
wszystkie chętne dzieci w wie-
ku 6-10 lat do sekcji plastycz-
nej, natomiast dla dorosłych i 
młodzieży mam zaproszenie do 
pracowni plastycznej oraz tkac-
kiej. Klub seniora spotyka się w 
każdy wtorek od godz. 17.00. 
Osoby, które chciałyby działać 
w kole hafciarskim i robótek 
ręcznych, zapraszamy w środy o 

godz. 17.15 – zaprasza Barbara 
Imianowska. 
W przymorskim Domu Kul-
tury działają również: Pra-
cownia Językowa „Maryland”, 
„Amadeus” – nauka gry na 
gitarze, fortepianie i keyboar-
dzie, Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców „Alfa”, „Logolingua” 
– pracownia logopedyczna i 
neurologopedyczna, biuro ra-
chunkowe „Honest”. 
– Mieszkańcy mogą u nas wy-
najmować sale na uroczystości 
rodzinne z pełnym zapleczem 
kuchennym i nagłośnienio-
wym. Serdecznie zapraszamy 
– mówi Barbara Imianowska.

(gR)
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ROZDySPONOWALIśMy 14 MILIONÓW

101 projektów w ramach 
Budżetu obywatelskiego 
101 projektów zostanie zrealizowanych w przyszłym roku w ramach 
budżetu obywatelskiego w Gdańsku. pięć z nich to zadania ogólnomiejskie, 
a 96 to projekty dzielnicowe. na ich realizację przeznaczono 14 mln, za 
to w kolejnej edycji do wydania będzie już 18 mln zł. 

Jak informował nas Michał 
Piotrowski (do 6 października 
związany z biurem prasowym 
gdańskiego magistratu), na 
projekty dzielnicowe przezna-
czono 11,2 mln zł, a 2,8 mln zł 
na projekty ogólnomiejskie. 
– Łącznie zagłosowało 44655 
osób, czyli 11 procent miesz-
kańców uprawnionych do 
głosowania – dodaje Michał 
Piotrowski.
Mimo to prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz frekwencję 
uznał za bardzo dobrą, ale za-
uważył przy okazji, że zdecy-
dowaną większość głosów od-
dały panie.
– Widać, że to one mają w 
Gdańsku więcej do powiedze-
nia – stwierdził Paweł Ada-
mowicz. – Cenne jest to, że 
każda kolejna edycja Budże-
tu Obywatelskiego to zmiany, 
pewna ewolucja w myśleniu o 

  z oruni Górnej rozciąga się panorama Żuław Gdańskich
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potrzebach naszej społeczno-
ści. Zdarzają się wśród pomy-
słów wnioski stricte inwesty-
cyjne – remont chodnika, dro-
gi, ale coraz więcej jest też pro-
jektów śmiałych, nietypowych, 
dotyczących np. rekreacji, róż-
nych form wspólnej aktywno-
ści, ale też kultury.
My skupimy się tylko na pro-
jektach ogólnomiejskich i 

poinformujemy o najciekaw-
szych. Najwięcej głosów uzy-
skał projekt, który zakładał 
zakup 26 defibrylatorów w róż-
nych punktach naszego miasta. 
Sporym zainteresowaniem cie-
szył się również projekt, któ-
ry zakłada budowę wieży wi-
dokowej na Oruni Górnej. Z 
niej będzie można podziwiać 
Gdańsk, Żuławy Gdańskie, a 

przy dobrej pogodzie zapew-
ne i część Kociewia. Z jednego 
projektu szczególnie ucieszą się 
młodzi mieszkańcy naszego 
miasta. W pięciu dzielnicach 
naszego miasta (Kokoszkach, 
Zaspie, Przymorzu, Morenie i 
Osowej) powstaną linaria. 

(lubek)

O MIŁOśCI I NIE tyLKO

poetycko w „Bolku i Lolku”
Wszystkich miłośników po-
ezji zapraszamy do klubu 
„Bolek i Lolek” na gdańskim 
Przymorzu (ul. Kołobrze-
ska 57), gdzie 20 paździer-
nika o godz. 17.00 odbę-
dzie się promocja specjalnej 
antologii „Kochaj albo…”, 
która powstała przy okazji 
walentynek.
– W antologii znalazły się 
wiersze „za” i „przeciw” mi-
łości – nie tylko między męż-
czyzną a kobietą – mówi nam 
Piotr Szczepański z Gdań-
skiego Klubu Poetów, który 

jest także kierownikiem klu-
bu „Bolek i Lolek”. – Zaraz 
po promocji książki, odbę-
dzie się o godzinie 18.00 spo-
tkanie literackie „Błękit jako 
podstawa” z Dominiką Le-
wicką-Klucznik. Jest to wy-
bitna działaczka poetycka z 
niedalekiego Elbląga, która 
prowadzi chociażby Stowa-
rzyszenie Alternatywni. 
W imieniu organizatorów 
serdecznie zapraszamy.

(gR)
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WyjątKOWy juBILEuSZ gDAńSZCZANKI

100. urodziny aliny kołakowskiej
w minionym tygodniu do zacnego, ale za to niezbyt licznego grona 
100-latków dołączyła mieszkanka Gdańska – alina kołakowska. swoje 
urodziny obchodziła w gronie rodziny oraz przyjaciół i współmieszkańców 
domu seniora „kalina”, gdzie z zadowoleniem przebywa.

Wiekowa jubilatka pochodzi 
z obecnych terenów Ukrainy. 
Urodziła się 9 października 
1917 roku w Brzeżanach koło 
Stanisławowa w wojewódz-
twie tarnopolskim. Rodzina 
przeniosła się jednak na Pomo-
rze. Ojciec – Wiktor pracował  
w tczewskim ratuszu, a mat-
ka – Józefa zajmowała się pro-
wadzeniem domu. Pani Alina 
ukończyła miejscowe żeńskie 
gimnazjum, a potem kontynu-
owała naukę w toruńskim Semi-
narium Nauczycielskim, by już 
po wojnie ukończyć Państwowe 
Pedagogium w Poznaniu, dzięki 
czemu została nauczycielką geo-
grafii i pracowała w gdańskich 
szkołach aż do 1978 roku.
Praca zawodowa nie wypeł-
niała jej całego życia. Wspól-
nie z mężem Zbigniewem,  
z którym przeżyła 60 lat, wy-
chowała córkę Ewę. Docze-
kała się wnuczki Oli z mężem 
Nusretem oraz prawnuczki 
Emilki. A rodzinne drzewo ge-
nealogiczne uzupełnia Sylwester 

  alina kołakowska na pamiątkowej fotografii z najbliższą rodziną
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– głowa rodziny, ojciec Oli i 
dziadek Emilki. Recepta ju-
bilatki na długowieczność za-
wiera się ponoć w liczbie 100…  
1 litr mleka dziennie, 0 używek  
i 0 sportu.
– Nigdy nie myślałam o recep-
cie, dzięki której mogłabym 
przeżyć aż 100 lat. Niektórzy 
mówią, że mam dobrą pamięć. 
Uważam, że każdy ma pamięć 
do wielu wydarzeń, szczegól-
nie tych ważnych. O wielu jed-
nak bardzo szybko zapomi-
nam. Żyłam w okresie wojen  
i okupacji, więc trudno było co-
kolwiek planować. Człowiek 
marzył wtedy o wolności i spo-
koju. Marzyłam, żeby moje życie 
nie było trudne, ale nie do końca 
się to spełniło. Teraz marzę, aby 
moi bliscy mówili, że można ze 
mną normalnie żyć, abym nie 
była dla nich żadnym ciężarem 
– mówi nam Alina Kołakowska.
Do wszystkich życzeń  
i serdeczności złożonych  
także przez panią premier  
Beatę Szydło, dołącza się również 

redakcja „Panoramy Pomorza”, 
życząc zacnej jubilatce kolejnych 
lat życia spędzonych w zdrowiu i 

dobrym samopoczuciu.

(gR, KŻ)

POMORZE

działa rada seniorów
Swoją działalność zainaugu-
rowała Pomorska Rada ds. 
Seniorów. W jej skład wcho-
dzą przedstawiciele instytucji 
i organizacji reprezentujących 
i aktywizujących osoby star-
sze w naszym regionie. 
– Rada ma pełnić rolę konsul-
tacyjną, opiniującą i doradczą, 
a tym samym – ma wzmac-
niać i rozwijać regionalną po-
litykę senioralną – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.
Do zadań rady należeć bę-
dzie m.in. współtworzenie 
głównych kierunków poli-
tyki senioralnej na Pomo-
rzu, ale także inicjowanie, 

opiniowanie propozycji roz-
wiązań na rzecz środowiska 
seniorów oraz wymiany i ko-
munikacji międzypokolenio-
wej województwa, w tym pro-
gramów działań dotyczących 
osób starszych. Poza tym rada 
ma wspierać rozwój, współ-
pracę i aktywizację środowisk 
działających na rzecz osób 
starszych w celu zwiększenia 
efektywności ich działań oraz 
tworzyć płaszczyzny wymia-
ny doświadczeń i dobrych 
praktyk w obszarze polityki 
senioralnej i promować sta-
rzenia się w dobrym zdrowiu.

(gR)

 paweł orłowski, przedstawiciel zarządu województwa 
pomorskiego jest przewodniczącym pomorskiej rady 

ds. polityki senioralnej

reklama

PROjEKt DLA gDAńSKA I SOPOtu

ochronić mieszkańców przed powodzią
– Wdrażane są kolejne działa-
nia, które mają ochronić miesz-
kańców naszego miasta przed 
ewentualnymi powodziami i 
podtopieniami. Rozpoczyna się 
montaż urządzeń pomiarowych 
wielkości opadu i poziomu wody, 
które pozwolą na właściwą oce-
nę zagrożenia, a w konsekwen-
cji odpowiednią reakcję służb i 
ostrzeżenie ludności. Niebawem 
ruszą także prace, które w sytu-
acjach nadzwyczajnych pozwolą 
na zwiększoną retencję Zbiornika 
Kiełpinek – informuje Agnieszka 
Kowalkiewicz, rzecznik prasowy 
spółki Gdańskie Wody.
Nie od dziś wiadomo, że Gdańsk 
w czasie potężnych nawałnic na-
rażony jest na powodzie i podto-
pienia. Jednak nieustannie roz-
budowywany jest system hydro-
logiczno-meteorologicznej sieci 
pomiarowej przede wszystkim po 
to, by móc właściwie zarządzać 
akcją przeciwpowodziową i mieć 
pełną wiedzę o aktualnym zagro-
żeniu: wielkości opadów, wypeł-
nieniu zbiorników, przepływie 
wody w ciekach i prognozowa-
nych zjawiskach. Pozwala to na 
bardziej efektywne wykorzysta-
nie systemu odwodnieniowego, 
który już funkcjonuje. 
– Gdańsk cechuje się bardzo silną 
zmiennością przestrzenną opadu 
– jedną z największych w Polsce. 

Niemal w każdej zlewni gdańskich 
potoków ten sam epizod opadowy 
potrafi przebiegać zupełnie inaczej. 
Podczas akcji przeciwpowodzio-
wej swoje decyzje musimy zatem 
opierać na wnioskach z obserwacji 
całego systemu odwodnieniowego 
i jednoczesnej analizie informacji 
o zmianach natężenia opadów – 
wyjaśnia Ryszard Gajewski, prezes 
spółki Gdańskie Wody. 
Do tej pory Gdański System Mo-
nitoringu Hydrologicznego zbudo-
wany był z 34 elementów. W ubie-
głym tygodniu podpisano umowę 
na jego rozbudowę.
– W wyniku realizacji projektu, 
zostanie on zwiększony o 19 stacji 

pomiarowych z deszczomierza-
mi, 55 stacji z sondami pomiaru 
wody oraz stację meteo do obser-
wacji warunków meteorologicz-
nych. Jednocześnie powstanie, 
składający się z 70 syren elek-
tronicznych, system wczesnego 
ostrzegania i alarmowania miesz-
kańców przed zagrożeniami 
atmosferycznymi, utrzymujący 
sprawność działania przy braku 
zasilania. Projekt obejmuje swo-
im zasięgiem Gdańsk oraz Sopot. 
Planowane są także działania 
edukacyjne – dodaje Agnieszka 
Kowalkiewicz.

(gR)

  niebawem ruszą także prace, które w sytuacjach 
nadzwyczajnych pozwolą na zwiększoną 

retencję zbiornika kiełpinek
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KuLtuRA

„sopockie Muzy” 

przyznane!

Nagrody Prezydenta Mia-
sta Sopotu w dziedzinie na-
uki, kultury i sztuki zostały 
przyznane. Na gali Nagrody 
Prezydenta Sopotu w po-
szczególnych kategoriach 
otrzymali:
– „Sopocka Muza dla Mło-
dych Twórców” – Kamil Cie-
ślik, kompozytor,
– „Sopocka Muza” w dzie-
dzinie nauki – dr n. med. 
Magdalena Górska-Poni-
kowska, specjalistka w za-
kresie gerontologii ekspery-
mentalnej oraz onkologii,
– „Sopocka Muza” w dzie-
dzinie kultury i sztuki – Ja-
cek Krawczyk, choreograf i 
tancerz, współtwórca Sopoc-
kiego Teatru Tańca,
– tytuł „Mecenasa Kultu-
ry Sopotu” – Grupa NDI, 
nagrodzona za działania 
wspierające rozwój kultury 
w Sopocie, a w szczególności 
za sponsorowanie Między-
narodowego Festiwalu NDI 
Sopot Classic oraz przed-
sięwzięć artystycznych re-
alizowanych przez Fundację 
Teatru Atelier im. Agnieszki 
Osieckiej.

(gR)

ANONIMOWy PRZyjACIEL

pół wieku telefonu zaufania
Gdański telefon zaufania „anonimowy przyjaciel” właśnie skończył 50 lat. na uroczystej sesji, przy 
obecności władz samorządowych i krajowych, gratulowano założycielom i wszystkim dyżurnym. 

Współczesny człowiek spra-
gniony jest rozmowy, prosi 
o jałmużnę poświęcenia mu 
uwagi. Osoby, które dzwonią 
do telefonu zaufania, nie mają 
tego Drugiego, przed którym 
mogliby wypowiedzieć samych 
siebie, powiedzieć co ich boli, z 
czym sobie nie radzą. Potrze-
bują kogoś, kto wysłucha ich z 
życzliwością. 
Epoka nasza jest jedną z naj-
bardziej hałaśliwych, mówimy 
bardzo dużo, ale często pozo-
stajemy niemi. Słyszenie kosz-
tuje nas niewiele, ale słuchanie 
sporo. W telefonie zaufania 
można rozmawiać szczerze, 
powiedzieć, co naprawdę się 
myśli i czuje, można zdjąć swo-
ją maskę bez lęku, nic nie wyj-
dzie na zewnątrz. Dyżurny TZ 
czeka na tych, co może stracili 
sens życia, nie mogą odnaleźć 
swojego miejsca w społeczeń-
stwie, pogubili się, przeżywają 
stratę kogoś bliskiego, jednym 
słowem cierpią. „Anonimowy 
Przyjaciel” niesie uzdrawiającą 
moc nadziei. Pokazuje, że waż-
ny jest drugi człowiek i nie-
ważne kim jest, ile posiada, co 

osiągnął w życiu. 
To dla niego wolontariusz TZ 
przyjeżdża w nocy na dyżur 
i czuwa, czekając po drugiej 
stronie. Telefon zaufania leczy 
zranione serca. Nocne rozmo-
wy podnoszą na duchu, dają 
pokrzepienie, pomagają wy-
chodzić z samotności, wyjść ku 
Drugiemu z ciemnego tunelu 
lęku przed spotkaniem. Jose 
Luis Martin Descalzo pisał, że 
„nie ma piękniejszej pracy niż 
zajmowanie się budowaniem 
mostów ku ludziom. Zwłaszcza 
w czasach, w których często 
można spotkać budowniczych 
zapór”. Błogosławiona Mat-
ka Teresa z Kalkuty dodaje, 
że „życzliwe słowa mogą być 
krótkie i łatwe do powiedze-
nia, ale ich echa są prawdziwie 
bezkresne”. 
Rozmowy uratowały niejedną 
osobę przed tragedią odebrania 
sobie życia i otarły niejedną łzę. 
Pomogły dźwignąć się i spoj-
rzeć na życie z innej perspekty-
wy i nadać nowy sens trudnym 
wydarzeniom. „Anonimowy 
Przyjaciel” jest tym Bliskim, 
którego potrzebuje człowiek, 

który jest w kryzysie. Obecnie 
wszystko przelicza się na pie-
niądze, jak ich nie masz, to nic 
nie znaczysz i nic nie załatwisz. 
W TZ nie liczy się pieniędzy, 
gdyż człowiek jest bezcenny. 
Dla niego człowiek jest warto-
ścią samą w sobie, a rozmowa 
z nim może sprawić, że życie 
stanie się warte przeżycia. Pod-
stawą wolontariatu jest postawa 

tolerancji i szacunku dla dzwo-
niącego, przyjęcie tego Drugie-
go takim, jaki jest, z jego biedą 
i słabością. Osoby, które dzwo-
nią do telefonu zaufania, często 
są w kryzysie. Szukają drogi 
wyjścia z niego. 
Czy dużo można zrobić pod-
czas jednej rozmowy? Czy 
można pomóc? Uważam, że 
tak. Obecność tego Drugiego, 

jego otwarte ucho i serce może 
być lekarstwem życia, które do-
staje się bez recepty, bez stania 
w kolejce i bez pieniędzy.
Gdański Telefon Zaufania 
„Anonimowy Przyjaciel” 
58 301 00 00 
www.tz-gdansk.org.pl.

Danuta Szemrowicz
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ŁAPINO BęDZIE MIAŁO MuZEuM

Na urodzinach w starej papierni
Niedawno mieliśmy oka-
zję świętować 140. urodziny 
Starej Papierni w Łapinie. 
Na gości czekało mnóstwo 
atrakcji: zwiedzanie Starej 
Papierni, czerpanie papieru, 
warsztaty papiernicze, warsz-
taty u kowala oraz wycieczki 
drezynami. Oczywiście nie 
zabrakło urodzinowego tortu 
i zabawy tanecznej z zespo-
łem „Dudi Band”. Urodziny 
organizowało Stowarzysze-
nie Stara Papiernia, Tomasz 
Kroll, sołtys wsi z Radą So-
łecką oraz drezyny.pl.
Skąd pomysł na taką 
imprezę?
– Nawiązujemy do tradycji 
– odpowiada Paweł Jawor-
ski, właściciel Starej Papier-
ni i prezes stowarzyszenia. 
– Po II wojnie światowej 
pracownicy bezinteresownie, 
nie oglądając się na wyna-
grodzenie, zaczęli odbudo-
wywać zakład, który uległ 
zniszczeniu, ponieważ przez 
papiernię przebiegała linia 
frontu i toczyły się zacięte 
boje. Problemem było wów-
czas wykarmienie ponad 
100-osobowej załogi. W tym 
celu wybudowano świetlicę. 
Z biegiem czasu stała się ona 
centrum kulturalnym Łapina 
i okolic. 

W papierni działał zespół wo-
kalno-taneczny, odbywały się 
potańcówki. 
– Łapino nie posiada teraz 
wiejskiej świetlicy i wspólnie z 
Tomaszem Krollem cyklicznie 
organizujemy imprezy nie tyl-
ko dla mieszkańców. W Starej 
Papierni odbywają się także 
dzięki „Komukulturce” przed-
stawienia teatralne – kontynu-
uje Paweł Jaworski.
Goście odwiedzający Łapino 
mogą zapoznać się z historią 
papierni i okolic podczas zwie-
dzania przygotowanej wysta-
wy. Stara Papiernia przesiąk-
nięta jest historią. Papiernic-
two w Łapinie zaczyna się w 
roku 1807. 
– Z ówczesnego obiektu pozo-
stał zabytkowy kompleks pała-
cowy z parkiem. Przed rokiem 
1927 papiernia została roze-
brana z powodu budowy elek-
trowni wodnej w Łapinie, dla-
tego jej pozostałości znajdują 
się pod wodą. Pierwsze bu-
dynki obecnej papierni wybu-
dowano w 1877 roku. Pierwot-
nie produkowano tutaj tylko 
celulozę do produkcji papieru. 
Zakład rozbudowano w 1925 
roku i przeniesiono do niego 
maszyny papiernicze. Od 1983 
roku produkowano tu tektu-
rę uszczelkarską do produkcji 

uszczelek. Dlatego papiernia 
posiada wystawę Polskiej Mo-
toryzacji – motorowery, moto-
cykle, samochody i ciągniki – 
wyjaśnia Paweł Jaworski.
Co ciekawe, w piwnicach i 
magazynach zachowało się 
dużo eksponatów z tamtego 
czasu, dlatego powstała także 
wystawa PRL-u. 
Zwiedzający mogą obejrzeć 
linię do produkcji papieru, 
zabytkowe holendry i ma-
szynę papierniczą. W starym 
piecu w papierni służby bez-
pieczeństwa paliły akta oraz 
narkotyki.
– Jeszcze nie jesteśmy muzeum. 
Czekamy na uzgodnienie z 

ministerstwem regulaminu 
„Muzeum w Starej Papier-
ni”. Prowadzimy tu także 
warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży. Tu rozpoczynają się 
i kończą rajdy drezynami. 
W przyszłym roku zostaną 
uruchomione wyremonto-
wane pokoje gościnne w re-
mizie. Korzystając z okazji, 
zapraszamy dzieci i młodzież 
na szkolne wycieczki. Doro-
słych na imprezy integracyj-
ne w wyjątkowym miejscu. 
Szczegóły na stronie starapa-
piernia.eu oraz drezyny.pl – 
zaprasza Paweł Jaworski.

(Pj)
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gDAńSK

pierwsze umowy 
podpisane
Podpisano umowy na wynajem 
mieszkań w pierwszym domu 
ekologicznym, jaki został wy-
budowany przy ul. Dolne Mły-
ny w Gdańsku. 
– Realizacja projektu ma na celu 
zaspokojenie potrzeb mieszka-
niowych gdańszczan, którzy 
nie są w stanie samodzielnie 
ich zapewnić, przy jednocze-
snym wdrożeniu wsparcia tych 
osób oraz kształtowania ich 
umiejętności do samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeń-
stwie – tłumaczy Alicja Bittenr 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Wsparciem objętych zostało 
25 rodzin, które zamieszkają 
w domu ekologicznym przy ul. 
Dolne Młyny. Uczestnicy zo-
stali wyłonieni przez Zespół 
Zarządzający Gdańskim Pro-
gramem Mieszkalnictwa Spo-
łecznego, na podstawie zgło-
szeń złożonych przez kandyda-
tów na uczestników oraz reko-
mendacji uzyskanych od pra-
cownika podmiotu świadczą-
cego dotychczasowe wsparcie. 
– Mieszkania wynajmowa-
ne będą uczestnikom na dwa 
lata z możliwością przedłu-
żania o kolejne dwa lata aż do 

uzyskania umowy beztermi-
nowej. Czynsz będzie rosnący: 
przez pierwsze 2 lata najemcy 
będą płacić 4 zł za metr kw., na-
stępnie co dwa lata opłata wzra-
stać będzie o 2 zł do kwoty 10,20 
zł, czyli podstawowej stawki 
obowiązującej w lokalach ko-
munalnych w Gdańsku – do-
daje Alicja Bittner. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
dom przy ul. Dolne Młyny 
ma bardzo dogodną lokali-
zację. Usytuowany jest w prze-
strzeni zapewniającej dobry 
dostęp do usług komunalnych 
i społecznych, z uwzględnie-
niem potrzeb wszystkich grup 
beneficjentów. 

(gR)

Flash

MIEjSCE NA 
tWOją REKLAMę!

tel. 790 486 988
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spółdzielnia mieszkaniowa to nic innego, jak organizacja skupiająca jej członków, którzy maja wpływ na jej funkcjonowanie. 
w robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” w Gdańsku członkowie mogą również decydować o podziale 
środków z funduszu remontowego. właśnie w tym celu odbędą się w listopadzie spotkania z mieszkańcami.

Jesienne spotkania z mieszkań-
cami, w których uczestniczy 
zarząd RSM „Budowlani”, od-
bywają się już od kilku lat. 
– Jest to okazja, aby mieszkań-
cy powiedzieli nam, na jakich 
pracach remontowych najbar-
dziej im zależy. Ich realizacja 
zależy oczywiście od tego, czy 
konkretna nieruchomość posia-
da odpowiednie środki na ten 
cel – mówi Zbigniew Kopiński, 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Tego roku spotkania zapla-
nowano w połowie listopada, 
ponieważ na początku grud-
nia zarząd spółdzielni będzie 
przedstawiał radzie nadzorczej 
plan rzeczowo-finansowy na 
przyszły rok. Dokładna infor-
macja o terminie i miejscu ze-
brania zostanie wywieszona 
co najmniej na dwa tygodnie 
przed spotkaniem, w klatkach 
schodowych poszczególnych 
budynków. Informacje pojawią 
się również na stronie interne-
towej spółdzielni www.rsm-bu-
dowlani.com.pl.

– Z doświadczenia wiem, że 
zainteresowanie tymi spotka-
niami jest większe niż walnym 
zgromadzeniem. Są nierucho-
mości, w których frekwen-
cja oscyluje nawet wokół 25 
procent. Zebrania odbędą się 
oczywiście z mieszkańcami 
wszystkich naszych budynków 
– dodaje Zbigniew Kopiński.
Prace remontowe, a właściwie 
ich rozliczanie, od przyszłego 
roku będzie nieco ograniczone, 
a to z powodu nowej Ustawy 
o spółdzielniach mieszkanio-
wych, która weszła w życie 9 
września (więcej na ten temat 
na str. 3). 
– Główne zadania remontowe 
mamy już zaplanowane, ponie-
waż są to przedsięwzięcia, któ-
re kontynuujemy od kilku lat. 
Mam tu chociażby na myśli re-
monty klatek schodowych. Dla 
nas jest to priorytetowa sprawa. 
Poważnym, ale zarazem bardzo 
kosztownym przedsięwzięciem 
jest modernizacja sieci instala-
cji ciepłej wody, a w niektórych 
przypadkach nawet jej budowa. 

Na terenie naszej spółdzielni 
jest jeszcze około 20 budyn-
ków, w których mieszkańcy 
wodę podgrzewać muszą za 
pomocą piecyków gazowych – 
informuje prezes spółdzielni.
Władze RSM „Budowlani” ro-
bią wszystko, aby likwidować 
niebezpieczne piecyki gazowe, 
ale wszystko rozbija się nieste-
ty o pieniądze. Ze wstępnego 
kosztorysu budowy sieci ciepłej 
wody wynika, że inwestycja 
kosztować może nawet 100 ty-
sięcy złotych. Mowa tu o jed-
noklatkowym wieżowcu. Co 
ciekawe, w budynkach niskich, 
gdzie klatek schodowych jest 
więcej, zadanie to może po-
chłonąć jeszcze więcej środków 
finansowych (około 200 tysięcy 
złotych).
– Mieszkańcy zdają sobie spra-
wę, jak drogie jest to zadanie. 
Dlatego też jest wśród naszych 
członków grupa, która jest za-
interesowana zaciągnięciem 
kredytu na budowę sieci ciepłej 
wody, ponieważ trzeba byłoby 
czekać kilka lat, aż uzbierałyby 

MIESZKAńCy ZDECyDują O PRZySZŁOROCZNyCH REMONtACH

Nowa ustawa wiąże ręce spółdzielcom 

się środki ze składek na fundusz 
remontowy. Gdyby tak dużych 
zmian nie wprowadzono do 
nowej ustawy, to piecyki gazo-
we w pozostałych budynkach 
byłyby zlikwidowane w prze-
ciągu 5 lat. Teraz nie jestem w 
stanie określić, kiedy to może 

nastąpić, ponieważ ręce wiążą 
nam nowe przepisy – tłumaczy 
Zbigniew Kopiński. 
Dokładny plan remontów na 
przyszły rok znany będzie na 
początku grudnia. Rada nad-
zorcza będzie nad nim deba-
tować w połowie miesiąca. My 

zaś poinformujemy o nim na-
szych Czytelników w stycznio-
wym wydaniu gazety.

Krzysztof Lubański

Grupa sympatyków podróżowania na dwóch kołach wyruszyła na wyprawę, aby poznać losy i działalność polaków na 
terenie wolnego miasta Gdańska. 

II HIStORyCZNy RAjD ROWEROWy 

Śladami polaków na Gdańskich Wyżynach

Rajd rozpoczął się przed dwor-
cem w Pruszczu Gdańskim, w 
którym w latach 30. minionego 
wieku mieściła się ochronka – 
przedszkole dla polskich dzieci. 
Polscy kolejarze na terenie Wol-
nego Miasta Gdańska odgrywali 
wielką rolę, szerzyli polskość oraz 
krzewili wartości patriotyczne 
w swoim otoczeniu. Jednym z 
polskich kolejarzy okresu lat 30. 
minionego wieku w Pruszczu 
Gdańskim był Paweł Bobrowski.
Bojanowo to kolejny przystanek 
na trasie rajdu. Ta osada na terenie 
gminy Pruszcz Gdański słynęła z 
kompleksu pałacowego, który zo-
stał zniszczony w 1945 roku pod-
czas działań wojennych. Kom-
pleks należał do rodziny Tiede-
mannów. Jeden z przedstawicieli 
rodu był wziętym architektem i 
zaprojektował m.in. kościół gar-
nizonowy w Sopocie. 
Po pokonaniu kolejnych kilome-
trów uczestnicy wycieczki za-
trzymali się by podziwiać wieś 
Arciszewo i poznać dzieje jed-
nego z jej mieszkańców, Krzysz-
tofa Arciszewskiego. To barwna 
postać, która żyła na przełomie 

XVI i XVII wieku. Generał 
wojsk holenderskich, zdobywca 
Brazylii, walczył w obronie pol-
skich kresów podczas powstania 
Chmielnickiego. Zafascynowa-
ny budownictwem wojskowym i 
twórca wielu fortyfikacji w Eu-
ropie. Oddany wierze Jana Kal-
wina, pozostawił po sobie spory 
dorobek literacki i pamiętnikar-
ski. Ostatnie dni spędził w swoim 
majątku w Arciszewie. 
W Bielkówku członkowie Sto-
warzyszenia Traugutt.org 

przypomnieli postać Brunona 
Gregorkiewicza – zawiadowcy 
stacji i zasłużonego działacza Po-
lonii w Wolnym Mieście Gdań-
sku, twórcy polskiej świetlicy i 
ochronki. Dzisiaj jego imię nosi 
główna ulica wsi i miejscowa 
szkoła.
W Pręgowie rowerzyści odda-
li cześć i hołd pochowanym na 
miejscowym cmentarzu 41 ofia-
rom „marszu śmierci” z 1945 
roku. To nieludzki pochód więź-
niów obozu Stutthof, których 

Niemcy w zimowych warunkach 
pędzili na zachód, aby ukryć wła-
sne zbrodnie i mordy. Miejscowy 
kościół to najstarsza na Pomorzu 
Gdańskim gotycka budowla z 
XIV wieku. Skrywa wiele zabyt-
ków i pamiątek, ostatnio odkry-
to w jej murach średniowieczne 
freski.
Pokonując tereny gminy Kolbudy, 
uczestnicy rajdu poznali również 
Górę Zamkową, gdzie znajduje 
się wczesnośredniowieczne gro-
dzisko z X-XII wieku, położone 
na 30-metrowym wzniesieniu, 
otoczone głębokimi i szerokimi 
dolinami.
Dworzec PKP w Kolbudach to 
kolejny przystanek na trasie raj-
du historycznego. Linia kolejowa 
oddana do użytku w roku 1886 
była czynna do 1994 roku. W 
czasie Wolnego Miasta Gdańska 
jej zawiadowcą był Jan Hallman, 
który otworzył w niej świetlicę 
Związku Polaków. Odbywały się 
tam zebrania miejscowych Pola-
ków, spotkania z polskimi działa-
czami i uroczystości patriotyczne.
W Łapinie rowerzyści pozna-
li dzieło Alfonsa Hoffmana, 

polskiego inżyniera i hydrologa, 
twórcy elektrowni wodnej. Bu-
dowla powstała w 1925 roku, a jej 
moc wynosi 2,3 MW. Hoffman 
był również działaczem komi-
sji wytyczającej granicę pomię-
dzy Polską i Wolnym Miastem 
Gdańskiem w 1920 roku. Gra-
nicę wytyczały tory kolejowe, a 
osada i jej mieszkańcy znaleźli się 
w państwie polskim. Uczestnicy 
rajdu poznali również historię i 
teraźniejszość Starej Papierni w 
Łapinie. Jej właściciel Paweł Ja-
worski opowiedział o produkcji 
papieru i kartonów w dawnych 
czasach. Podczas wykładu pre-
legentów z Muzeum Poczty 
Polskiej w Gdańsku, które jest 
częścią Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, przedstawiono 
dzieje gdańskiej Polonii. Janusz 
Trupinowski i Marek Adamkie-
wicz opowiedzieli o działalności 
Edmunda Bellwona, zawiadow-
cy stacji w Łapinie, sportowca 
i organizatora polskiego życia 
kulturalno-społecznego. Był on 
jednym z inicjatorów powołania 
polskiego klubu sportowego KS 
„Gedania” w 1922 roku. W tym 

roku obchodzimy 95. rocznicę 
jego istnienia. W latach 1934-
1938 w ramach klubu działała 
również sekcja kolarska.
Po tej lekcji historii gdańskiej Po-
lonii uczestnicy wycieczki uda-
li się do Czapielska, by poznać 
historię miejscowej świątyni. 
Po przejeździe brzegiem Jeziora 
Przywidzkiego rowerzyści do-
tarli do Przywidza – mety II Hi-
storycznego Rajdu Rowerowego 
Śladem Polaków na Wyżynach 
Gdańskich. 
Wspólne ognisko oraz konkurs 
historyczny były podsumowa-
niem tego udanego dnia. 
– Zwiedzanie terenu Gdańskich 
Wyżyn, połączone z poznaniem 
ich historii, to ciekawa i skutecz-
na forma propagowania odkry-
wania przeszłości – mówi Daniel 
Czerwiński, jeden z uczestników 
rajdu. 
– Cieszymy się z takiego dużego 
zainteresowania i już planujemy 
trasę wycieczki na kolejny rok – 
podsumowuje Jacek Świst, prezes 
Stowarzyszenia Traugutt.org i or-
ganizator przedsięwzięcia. 

tomasz jagielski

 wielu miłośników turystyki i historii wzięło udział w iii 
historycznym rajdzie rowerowym
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i N F o r M a C J a
Zarządu spółdzielni 

Mieszkaniowej „sUCHaNiNo”

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SUCHANINO” uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 września 
2017 roku na wniosek Zarządu Spółdzielni, zatwierdziła zmiany stawek opłat do planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 
rok 2018. 

Biorąc pod uwagę wykonanie kosztów działalności Spółdzielni za I półrocze 2017 r konieczna okazała się  regulacja niektórych 
stawek opłat wnoszonych przez użytkowników lokali z tytułu utrzymania  i eksploatacji lokali, wprowadzona Uchwałami Nr 27/
RN/2017 dla lokali mieszkalnych oraz Nr 26/RN/2017 dla lokali użytkowych.

Od dnia 1 stycznia 2018 roku 
ulegają zmianie stawki 
opłat miesięcznych:

Pozostałe składniki opłaty 
czynszowej zależne od Spół-
dzielni nie ulegają zmianie.

Zmiana odpisu na fundusz re-
montowy w nieruchomościach 
podyktowana jest konieczno-
ścią dalszej realizacji robót re-
montowych takich jak: konty-
nuacja wymiany instalacji gazowych  i remonty dachów, w wykonanie  których zaangażowane są znaczne środki finansowe.

Regulamin Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali SM „Suchanino” dostęp-
ny jest do wglądu w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Gdańsk, dnia 29 września 2017 r

juBILEuSZOWy BAL NA SuCHANINIE

10. urodziny klubu seniora „koniczynka”
kluby i koła seniorów to bardzo prężne i potrzebne organizacje, które działają na terenie całego miasta. na suchaninie 
od 10 lat działa klub seniora „koniczynka”, którym od samego początku steruje wanda rożnowska. „koniczynka” znana 
jest z organizacji wieczorków tanecznych. Jubileuszowy bal zorganizowano w Gimanzjum nr 29 na gdańskim suchaninie.

Klub Seniora „Koniczynka” 
nie ma niestety swojego domu, 
dlatego jego działalność jest 
teraz nieco ograniczona. 
– Skupiliśmy się przede 
wszystkim na organizacji 
wieczorków tanecznych, któ-
re odbywają się w niedzielne 
popołudnia. Mieszkańcy na-
szej dzielnicy są coraz starsi, 
ale za to bardzo chętnie ko-
rzystają z proponowanych im 
zajęć. Mimo że osiedle liczy 
sobie już kilkadziesiąt lat, to 
klubu seniora nie ma, a starsi 
ludzie również lubią się dobrze 
pobawić – mówi nam Wanda 
Rożnowska.
Taneczne wieczorki z „Koni-
czynką” to również dobry spo-
sób na znalezienie… małżon-
ka. W ciągu 10-letniej dzia-
łalności klubu właśnie na tych 
balach poznało się 5 par, które 
potem wzięły ślub.
– Teraz korzystamy z gościn-
ności gimnazjum. Wiem, że 
spółdzielnia przymierza się do 
inwestycji, dzięki której mo-
glibyśmy otrzymać lokum dla 

naszego klubu – dodaje Wanda 
Rożnowska.
Inwestor czeka na warun-
ki zabudowy i pozwolenie 
na budowę. Chodzi o budy-
nek znajdujący się w sąsiedz-
twie hydroforni przy ulicy 

Paderewskiego. – Jeśli otrzy-
mam zgodę, to Klub Seniora 
„Koniczynka” będzie miał tam 
swoją siedzibę – mówi „Pano-
ramie” Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”. – Dzia-
łalność tego klubu na naszym 
osiedlu jest bardzo niezbędna 
i potrzebna. Jako jedna z nie-
licznych spółdzielni w Gdań-
sku nie mamy możliwości po-
wierzenia klubowi pomiesz-
czenia, które mogłoby być jego 
domem. Wieczorki taneczne 
są znakomitym pomysłem na 
spędzenie niedzielnego po-
południa przez osoby starsze, 
które siedzą w czterech ścia-
nach i nie wiedzą, jak zago-
spodarować swój wolny czas.
Wśród osób, którzy przy-
szły świętować urodziny 

„Koniczynki” spotkaliśmy Lu-
cynę i Zygmunta Gardynik
– Klub jest potrzebny, ponie-
waż na Suchaninie jest coraz 
więcej osób starszych. Bale są 
znakomitą rozrywką dla se-
niorów. Staramy się bywać na 
tych wieczorkach. Uważa-
my, że trochę ruchu podczas 
tańca jeszcze nikomu nie za-
szkodziło. Jest to odskocznia 
od szarości dnia codziennego, 
szczególnie w ponure, jesien-
ne dni. Właśnie w tym okre-
sie działalność klubu powinna 
być jeszcze szersza, ale dopóki 
„Koniczynka” nie będzie miała 
swojej siedziby, to na dodat-
kowe atrakcje nie mamy co li-
czyć. Liczymy, że klub zyska 
niebawem swój dom – mówią 
małżonkowie. 

(lubek)
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RODZINNE gRANIE

o siatkarski puchar sM „suchanino”
Już po raz piąty rozegrano siatkarski turniej o puchar zarządu spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”. w zawodach, 
które rozegrano w gościnnych progach szkoły podstawowej nr 42 na suchaninie, wystartowało osiem zespołów.

– W tym roku postanowili-
śmy utworzyć dodatkową ka-
tegorię, w której rywalizowa-
li najmłodsi miłośnicy siat-
kówki. Dzięki temu również 
i maluchy mogły spróbować 
swoich sił pod siatką. Taką 
formułę zawodów będziemy 
kontynuować również w la-
tach kolejnych. Trzeba jednak 
pamiętać, że w naszym tur-
nieju wyniki nie są tak waż-
ne jak miła atmosfera i dobra 
zabawa – mówi „Panoramie” 
Krzysztof Jankowski z UKS 
„Suchanik”, który był organi-
zatorem rodzinnych potyczek 
siatkarskich.
W kategorii „białej”, w której 
grali rodzice z dziećmi i wnu-
kami, udział wzięło 8 drużyn, 
zaś w kategorii „czerwonej”, 
składającej się z dowolnych 
członków rodzin, zagrało 5 ze-
społów. W obu grupach grano 
systemem „każdy z każdym”. 
– W kategorii „białej” graliśmy 
jednego seta do 15 punktów, 
zaś w czerwonej do dwóch wy-
granych setów. Korzystając z 

okazji powiem jeszcze tylko, 
że w zorganizowaniu imprezy 
pomagali sympatycy klubu i 
zawodnicy, którzy sędziowali 
zawody. Wszystkim uczestni-
kom gratulujemy i dziękujemy 
za dobrą zabawę. Już za rok 

kolejna edycja. Zapraszamy 
już teraz – dodaje Krzysztof 
Jankowski.
W grupie „białej” bezkonku-
rencyjna okazała się ekipa Pta-
szyńskich (Maciej, Marcin, 
Bartosz Ptaszyńscy), którzy w 
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pokonanym polu pozostawi-
li drużyny „Przybole Team” i 
„Królowie Żmudzi”. Z kolei 
w grupie „czerwonej” wygrał 
zespół „Migas Trio” (Szymon 
Migas, Bartosz Migas, Jędrzej 
Migas). Miejsca na podium 

zajęły jeszcze drużyny „Nie 
wiem” i „4F”.
Puchary, medale i dyplo-
my najlepszym zawod-
nikom wręczała Bożena 

Błaszak – pełnomocnik zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”. 

(lubek)

uWAgA NA utRuDNIENIA

POKONALI KRAjOWyCH RyWALI

remont al. Niepodległości

Clipster walczy o nagrodę 

Zarząd Dróg i Zieleni w So-
pocie informuje, iż 21 i 22 paź-
dziernika planowane są roboty 
drogowe polegające na wykona-
niu nowych warstw bitumicz-
nych jezdni al. Niepodległości 
w kierunku Gdańska, na wyso-
kości skrzyżowania z ulicą Ar-
mii Krajowej i Jana z Kolna.
Na czas prac wprowadzona zo-
stanie następująca organizacja 
ruchu:
– całkowite zamknięcie jezdni 
w kierunku Gdańska na odcin-
ku od skrzyżowania z ulicą Reja 
do skrzyżowania z ulicą Armii 
Krajowej,

Gdański Clipster to pierwszy 
w Polsce dom dla startupow-
ców, który wspólnie stworzyli: 
Gdański Inkubator Przedsię-
biorczości STARTER oraz 
Alfabeat. Innowacyjny projekt, 
wspierany od początku przez 
gdański samorząd, doceniło 
jury i polskie środowisko star-
tupowe, przyznając w głosowa-
niu nagrodę podczas polskie-
go finału Central European 
Startup Awards. Clipster, jako 
krajowy laureat, będzie teraz 

– ruch w kierunku Gdańska skie-
rowany zostanie na przeciwną 
jezdnię i odbywać się będzie jed-
nym pasem ruchu przy zachowa-
niu jednego pasa ruchu w kierun-
ku Gdyni,
– zamknięcie wlotu ul. Armii 
Krajowej na wysokości remon-
towanego skrzyżowania – ruch 
z tej ulicy zostanie skierowany 
objazdem przez ulicę Reja do al. 
Niepodległości,
– nakaz jazdy w prawo z ulicy Jana 
z Kolna na al. Niepodległości,
– sygnalizacja świetlna na tym 
skrzyżowaniu funkcjonować bę-
dzie w trybie żółte pulsujące.

walczył o kolejne laury podczas 
europejskiego finału konkursu w 
Bułgarii. Zwycięzców wybierze 
międzynarodowe jury oraz inter-
nauci. Głosy można oddawać na 
stronie: www.centraleuropean-
startupawards.com/vote. 
Gdański coliving, jako laureat 
krajowego finału CESA, będzie 
teraz reprezentował polskie in-
nowacje podczas europejskiego 
finału konkursu, który odbędzie 
się 23 listopada w Bułgarii. We-
zmą w nim udział przedstawiciele 

Sopocki ZDiZ zaleca, aby pla-
nując podróż korzystać z ulic 
stanowiących alternatywę dla 
głównego ciągu, a więc Bitwy 
pod Płowcami lub Władysła-
wa Łokietka. Warto zaznaczyć, 
że przed rozpoczęciem robót 
oddany do użytku zostanie za-
mknięty obecnie odcinek ulicy 
Władysława IV, co pozwoli na 
sprawny przejazd z pominię-
ciem głównego ciągu, jakim jest 
Aleja Niepodległości.

(At)

środowisk startupowych z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. 
Zwycięzców w licznych katego-
riach wybierze jury, ale zostanie 
także przyznana nagroda pu-
bliczności. Jej laureatem będzie 
projekt, który otrzyma najwięcej 
głosów internautów. 
Więcej informacji o konkursie 
i głosowaniu można znaleźć na 
stronie: www.centraleuropean-
startupawards.com/vote.

(At)
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POjEDZIEMy MIEjSKIM ROWEREM

17 milionów na metropolitalny 
projekt
14 pomorskich samorzą-
dów, w tym Gdańsk, Sopot 
i Pruszcz Gdański, otrzy-
mają pieniądze, dzięki któ-
rym będzie można wprowa-
dzić w życie projekt roweru 
metropolitalnego. 
– Rower miejski to codzien-
ność kilkudziesięciu miast 
w Polsce. Czas najwyższy 
na Pomorze. W lipcu Sto-
warzyszenie Obszar Metro-
politarny Gdańsk-Gdynia-
Sopot złożyło w urzędzie 
marszałkowskim wniosek 
o dofinansowanie projektu 
metropolitalny rower. Prze-
szedł już on pozytywną we-
ryfikację pod względem 
formalnym, dlatego zarząd 
województwa pomorskiego 
zatwierdził jego realizację. 
Dzięki temu pierwsi rowe-
rzyści przejadą się rowerami 
miejskimi jesienią przyszłego 
roku – wyjaśnia Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
Do podziału między 14 gmi-
nami jest ponad 17 mln zł. 
To 85 proc. wartości całego 
projektu, który oszacowano 

na ponad 20 mln zł. Pieniądze 
przeznaczone będą na niezbęd-
ną infrastrukturę, czyli stacje 
dokowania, rowery, system in-
formatyczny, na który składa 
się m.in. moduł geo-lokaliza-
cji, wypożyczeń, rezerwacji, 
moduł serwisowy i integrujący 
system rowerowy z informacją 
pasażerską.
Na terenie 14 gmin urucho-
mionych zostanie prawie 4 tys. 
rowerów (w tym 10 proc. ro-
werów elektrycznych) oraz po-
nad 7,5 tys. stacji rowerowych. 
Ich lokalizacje uzgadnianie 
były w ramach konsultacji 
społecznych.
– Rowery metropolitarne na 

Pomorzu są najnowocześniej-
szym systemem IV generacji, 
drugim w Polsce i dostępnym 
tylko w kilku krajach Euro-
py. Jest on oparty o rowery z 
aktywnym GPS-em i wbu-
dowanym terminalem, który 
pozwala na łatwiejsze i szyb-
sze wypożyczanie. Pomorskie 
rowery dadzą także możli-
wość pozostawienia ich przy 
dowolnym stojaku, wyszu-
kania najbliższego wolnego 
pojazdu z poziomu aplikacji 
oraz umożliwią wcześniejszą 
rezerwację – dodaje Michał 
Piotrowski.

(gR)

  rower to bardzo popularny na pomorzu środek transportu
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ODNOWIą jACHt KuKLIńSKIEgO

rekonstruują „strażnika poranka”
Za nami oficjalne przeniesie-
nie jachtu pułkownika Ry-
szarda Kuklińskiego – „Straż-
nik Poranka” do siedziby fir-
my Activ Yachts w Błotniku. 
Przez wiele miesięcy jacht 
„tułał” się po Trójmieście 
aż trafił do Błotnika, gdzie 
przejdzie renowację. Pracami 
zajmie się Activ Yachts.
Podjęcie decyzji o pomo-
cy przy remoncie jednostki 
związane jest ze współpracą 
nawiązaną pomiędzy gminą, 
firmą Activ Yachts a Chrze-
ścijańską Szkołą pod Żagla-
mi – o której pisaliśmy już 
wcześniej.
Przypomnijmy, że szkoła 
otrzymała jacht jako prezent 
od pułkownika Ryszarda Ku-
klińskiego. Został zbudowa-
ny w 1965 roku przez stocz-
nię w Gdańsku, jako pierwsza 
jednostka serii „Opal”. W li-
stopadzie 1980 roku jednost-
kę kupił od Marynarki puł-
kownik Kukliński. Po jego 
ucieczce do USA jacht został 
skonfiskowany wyrokiem z 
1984 roku i przekazany Cen-
tralnemu Muzeum Morskie-
mu. W 1998 roku, w czasie 
wizyty pułkownika w Polsce, 
jacht został zwrócony właści-
cielowi. Jednostkę pobłogo-
sławił ks. infułat Stanisław 

Bogdanowicz, nadając jej imię 
„Opal II”. Pułkownik Kukliń-
ski nie zabrał jachtu do USA 
i podarował Chrześcijańskiej 
Szkole pod Żaglami. Nowy 
armator zmienił w 2002 roku 
nazwę jednostki na „Strażnik 
Poranka” i umiejscowił ją jako 
stacjonującą na chorwackiej 
wyspie Iż, gdzie prowadzo-
no szkolenia dla młodzieży. 
W lipcu jednostka trafiła na 
przystań żeglarską w Błotniku. 
Umiejscowienie tej jednostki 

na przystani w Błotniku nie 
jest przypadkowe, a wynika 
z zawiązanej współpracy po-
między gminą Cedry Wiel-
kie a Chrześcijańską Szkołą 
Pod Żaglami, którą repre-
zentuje ks. prałat Andrzej 
Jaskuła. Pierwszym krokiem 
w ramach podjętej współpra-
cy było podpisanie listu in-
tencyjnego świadczącego o 
partnerstwie.

(AN)

  “strażnik poranka” znajduje się teraz na przystani w błotniku

NIE WStyDŹCIE SIę, PROśCIE O POMOC

o alzheimerze z poetą i ekspertami
– chorzy na niepamięć – tak mówi o osobach z demencją michał zabłocki, poeta, 
autor piosenek m.in. w repertuarze Grzegorza turnaua i wierszy o matce, znanej 
aktorce alinie Janowskiej, która od kilku lat zmaga się z chorobą alzheimera.

Wzruszające, pełne emocji, ale 
i humoru spotkanie z Micha-
łem Zabłockim oraz eksperta-
mi, którzy na co dzień zajmują 
się osobami z demencją i zabu-
rzeniami pamięci odbyło się w 
Sopotece. Gości oraz uczestni-
ków spotkania przywitała Jo-
anna Cichocka-Gula, wicepre-
zydent Sopotu. Licznie przy-
byli seniorzy, opiekunowie oraz 
osoby zainteresowane tematy-
ką, wysłuchali wierszy z no-
wego tomiku „Janowska”, które 
przeczytał aktor Kuba Kornac-
ki. Całość prowadziła Beata 
Szewczyk z Radia Gdańsk.
Organizatorzy – Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w So-
pocie oraz Gdańskie Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom z 
Chorobą Alzheimera, wybrali 
do zaprezentowania wiersze, 
w których poeta opisuje swoje 
przeżycia związane z chorobą 
mamy. Autor opowiadał jak 
zmienia się sytuacja całej ro-
dziny, kiedy choruje bliska oso-
ba. O tym, że opieka nie jest 
łatwa i trzeba przeorganizować 
całe życie. Podkreślał, że po-
czucie humoru często pomaga 
przetrwać trudne chwile. „… 
Będzie radość i zabawa z tego 
Alzheimera. Nie ma mowy 
o rozpaczy, płaczu, przygnę-
bieniu … obśmiejemy to cho-
róbsko …” pisze w jednym z 
wierszy.
W debacie, która była ważnym 
punktem spotkania, uczestni-
czyli przedstawiciele instytu-
cji i organizacji wspierających 
osoby z demencją oraz ich opie-
kunów: Mirosława Józefowicz 
(Gdańskie Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom z Chorobą Al-
zheimera), Małgorzata Chrza-
nowska (psycholog, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Sopocie), Roksana Kaczmarek 
(kierownik Środowiskowego 
Domy Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami pamięci, Fun-
dacja Niesiemy Pomoc), Wero-
nika Wańska (psycholog, Dom 
Pomocy Społecznej w Sopocie) 
oraz Michał Zabłocki.
Uczestnicy debaty podkreślali, 
jak ważne jest przygotowanie 
zarówno osoby chorej, jak i jej 
rodziny, do życia z przewlekłą, 
postępującą chorobą, jaką jest 
Alzheimer oraz inne demencje. 
– Nie wstydźcie się, proście 
o pomoc, pytajcie, szukajcie 
wsparcia – apelowała Pani Zo-
fia, której mąż zmagał się z tą 
chorobą. 
– Edukacja opiekuna na temat 
choroby i zmian, jakie zacho-
dzą wraz z jej postępem, po-
zwala opiekunowi lepiej zro-
zumieć i poradzić sobie z de-
strukcyjnym czasem zachowa-
niem chorego, który niekiedy 

diametralnie zmienia swoje 
zachowanie i osobowość – pod-
kreśla Małgorzata Chrzanow-
ska, prezes Gdańskiego Sto-
warzyszenia Pomocy Osobom 
z Chorobą Alzheimera. 
Ważne jest, aby znaleźć klucz 
do osoby z demencją. Szukać 
w niej tego, co jest zachowane 
i na tym pracować. Bazować 
na tym, kim był ten człowiek, 
czym się zajmował, co lubił ro-
bić. Ważne jest również odcią-
żenie rodziny, wsparcie opieku-
na. Większość chorych, w mia-
rę rozwoju choroby, wymaga 
stałej obecności opiekuna, pie-
lęgnacji i konieczności stałego 
czuwania nad jego bezpieczeń-
stwem, co często prowadzi do 
przewlekłego zmęczenia i wy-
palenia opiekuna. Niezbędne 

jest więc czasowe odciążenie 
w sprawowaniu bezpośredniej 
opieki domowej. Taką możli-
wość dają np. usługi opiekuń-
cze świadczone przez opiekun-
kę środowiskową lub dzienny 
pobyt w ośrodku wsparcia.
– Zapewnienie kompleksowe-
go, specjalistycznego wsparcia 
choremu i jego rodzinie może 
znacząco pomóc w ich wzajem-
nym, lepszym funkcjonowaniu 
i poprawić jakość ich życia. 
Warto rozejrzeć się w swoim 
otoczeniu i skorzystać z róż-
nych form wsparcia, jakie ofe-
rują instytucje i organizacje po-
mocowe – dodaje Anna Jarosz, 
dyrektor sopockiego MOPS.

(AN)

  artyści ze sztalugami zdominowali sopockie skwery i parki
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ZAPROSZENIE NA KONCERt 

Juan diego Flóreza w Gdańsku
Operowe wydarzenie roku w 
Gdańsku. Gwiazda światowe-
go formatu – Juan Diego Flórez 
– zaśpiewa na Ołowiance. Do-
chód z koncertu przeznaczony 
zostanie na rzecz zakupu sprzę-
tu medycznego dla potrzeb le-
czenia dzieci.
Koncert odbędzie się 29 listopa-
da w Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance. Udział artysty tej 
klasy oznacza, że wydarzenie 
ma szansę stać się największym 
operowym hitem sezonu 2017 
w Polsce.
– Podobnie jak w latach 

ubiegłych, cały zysk z koncertu 
przeznaczony będzie na zakup 
aparatury medycznej dla pacjen-
tów Kliniki Chirurgii i Urologii 
Dzieci i Młodzieży Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
– mówi główny organizator wy-
darzenia, profesor Piotr Czau-
derna. – W tym roku planujemy 
zakupić m.in. przenośne głowi-
ce USG, pozwalające w łatwy i 
szybki sposób wykonywać USG 
przy łóżku chorego za pomocą 
telefonu komórkowego.

(gR)

AKCjA tESCO

decydujesz, pomagamy
Do 31 października klienci 
sklepów Tesco będą decydo-
wać jaka inicjatywa prospo-
łeczna powinna otrzymać 
dofinansowanie w programie 
„Decydujesz, pomagamy”.
Na potrzeby programu mapa 
Polski została podzielona na 
125 mikroregionów. W każ-
dym z nich Komisja Granto-
wa wybrała 2 lub 3 najlepsze 
pomysły. Teraz mieszkań-
cy danego regionu wyłonią 
zwycięzców wśród autorów 
projektów, które dotyczą 
edukacji, promocji zdrowego 
stylu życia, rewitalizacji prze-
strzeni miejskich, aktywizacji 
osób starszych i wielu innych.
Każdy może wziąć los w swo-
je ręce i oddać głos na ini-
cjatywę, która jego zdaniem 
najlepiej wesprze lokalne spo-
łeczności. Zasady głosowania 
są bardzo proste. W każdym 
sklepie Tesco klienci sieci 
za każde dokonane zakupy 
otrzymają specjalny żeton, 
który będą mogli wrzucić do 
urny konkursowej z trzema 
przegrodami. W ten sposób 
oddadzą głos na projekt, któ-
ry ich zdaniem jest najlepszy i 
to właśnie on powinien otrzy-
mać dofinansowanie na reali-
zację. Zwycięży ten pomysł, 
który otrzyma najwięcej gło-
sów. Już w trakcie głosowania 

na stronie internetowej pro-
gramu będzie można obser-
wować, jak radzą sobie fina-
liści w poszczególnych regio-
nach. Finałowe wyniki i lista 
zwycięzców programu zosta-
nie opublikowana po 13 listo-
pada na stronie www.tesco.pl/
pomagamy.
To już trzecia edycja progra-
mu organizowanego przez 
Tesco i Fundację Tesco. Do 
31 października potrwa gło-
sowanie na najlepsze projekty 
nadesłane do programu „De-
cydujesz, pomagamy”. Spo-
śród prawie pięciuset zgło-
szeń z całej Polski jurorzy 
wyłonili 339 finalistów, któ-
rzy powalczą o 125 grantów. 
W programie biorą udział or-
ganizacje pozarządowe, spół-
dzielnie socjalne oraz grupy 
nieformalne, które za pomo-
cą internetowego formularza, 
przedstawiły swój pomysł na 
wspieranie lokalnych społecz-
ności i zmianę najbliższego 
otoczenia. Lista finalistów, 
którzy biorą udział w głoso-
waniu dostępna jest na stronie 
internetowej programu.
Uczestnicy programu z ca-
łej Polski powalczą o gran-
ty o łącznej sumie 625000 
złotych. 

(At)
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WARSZtAty DLA KAŻDEgO

Zaprasza klub sąsiedzki 13

 spotkania biznesowe odbyły się już podczas misji Gospodarczej województwa pomorskiego  
do chin w 2014 roku

Klub Sąsiedzki 13, mieszczą-
cy się w budynku Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy ul. 
Tysiąclecia 13 A w Gdańsku, 
działa od marca 2017 roku. 
Jest odpowiedzią na potrze-
by mieszkańców osiedla Ty-
siąclecia, głównie seniorów, 
którzy bardzo chętnie korzy-
stają, na razie z ubogiej oferty 
klubu. 
– Do tej pory skupili-
śmy się na warsztatach 

rękodzielniczych, które od-
bywają się w każdy czwartek 
między godziną 15.30 a 17.00 
– mówi Krzysztof Skrzypski, 
inicjator powołania klubu są-
siedzkiego. – Korzystamy ze 
wsparcia finansowego Rady 
Dzielnicy Żabianka-Wejhera-
Jelitkowo-Tysiąclecia.
Właśnie trwają zajęcia z wy-
twarzania papieru czerpane-
go, a już w listopadzie orga-
nizatorzy zajęć zapraszają na 

warsztaty „technik miesza-
nych i ozdób świątecznych”. 
– Zapraszamy również w co 
drugi wtorek na godzinę 17.00 
na spotkania w ramach klu-
bu gier planszowych. W tym 
roku zaplanowane spotkania 
odbędą się jeszcze 7 i 21 listo-
pada oraz 5 grudnia - zapra-
sza Krzysztof Skrzypski. 

(gR)
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obudziłem 
się bez 
ciebie w śnie 
zdarzają 
się tragedie 
potem trzeba 
oprzytomnieć 
żeby nie 
mieć podłych 
wspomnień 
obudziłem 
się bez ciebie 
zaplątany 
w negliż 
nocny a na 
prześcieradła 
skraju spał 
beztrosko 
blichtr po 
raju

Piotr  
Szczepański

NAWIąZAĆ WSPÓŁPRACę BIZNESOWą

Misja gospodarcza do Chin
pomorskie firmy z branży stoczniowej, chemicznej i spożywczej wezmą udział w misji Gospodarczej 
województwa pomorskiego do chin, która planowana jest na 18 – 24 listopada. Udział przedsiębiorców 
z naszego regionu w wydarzeniu gospodarczym będzie możliwy dzięki wsparciu w ramach projektu 
„pomorski broker eksportowy”. 

– Celem wyjazdu naszych 
przedsiębiorców do Chin w 
ramach Pomorskiego Bro-
kera Eksportowego jest nie 
tylko promocja gospodarcza 
naszego regionu, pokazanie 
potencjału firm z branży che-
micznej, spożywczej i stocz-
niowej, ale przede wszystkim 
nawiązanie współpracy bizne-
sowej – podkreśla Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
Jak informuje Katarzyna Ka-
parska z Agencji Rozwoju Po-
morza, wizyta pomorskich 
firm w Chinach rozpocznie się 
otwarciem Biura Pomorskiego 
w Pekinie, które odpowiedzial-
ne będzie m.in. za pomoc w 
nawiązywaniu kontaktów mię-
dzy podmiotami chińskimi i 
pomorskimi przedsiębiorcami, 
organizację spotkań bizneso-
wych dla firm z naszego regio-
nu, pomoc w organizacji poby-
tu na terenie Chin (np. transfer 

z i do lotniska, pomoc w zor-
ganizowaniu transportu, rezer-
wacji hoteli, środków transpor-
tu), a także pomoc w zakłada-
niu działalności gospodarczej 
i prowadzeniu jej w tym kraju. 
Pomorscy przedsiębiorcy we-
zmą ponadto udział w spotka-
niach B2B, wizytach studyj-
nych oraz seminarium gospo-
darczym, które wprowadzi po-
morskie firmy w rynek chiński 
i przybliży przedsiębiorcom z 
Chin specyfikę naszego regio-
nu i naszego biznesu. Uczest-
nicy misji udadzą się także do 
Qingdao – drugiego najwięk-
szego portu w Chinach, ośrod-
ka przemysłowego i biznesowe-
go, gdzie odbędą się spotkania 
B2B przedstawicielami wszyst-
kich branż, jakie wezmą udział 
w delegacji. 
– To kolejna szansa przed 
przedsiębiorcami z naszego 
regionu, jaką zapewne wy-
korzystają podczas pobytu w 

Chinach. To bardzo ważne, 
że pomorski potencjał jest co-
raz bardziej dostrzegany na 
świecie, nie tylko w kontekście 
inwestycyjnym, ale również 

biznesowym – mówi Mieczy-
sław Struk. – Liczę na to, że 
wspólna misja gospodarcza, 
na której będziemy mieli oka-
zję zaprezentować potencjał 

biznesowy naszego regionu, 
zaowocuje wieloma kontrakta-
mi w przyszłości.

(gR)
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Gabriela 
Szubstarska

reklama

ponad 10 tys. aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego do końca 2020 roku skorzysta m.in. z 
kolonoskopii i cytologii. będzie też prowadzona działalność edukacyjno-informacyjna promująca badania profilaktyczne, 
a personel medyczny zostanie przeszkolony.

Marszałkowie Mieczysław Struk 
oraz Paweł Orłowski 22 wrze-
śnia br. podpisali z prezesem 
Dariuszem Kostrzewą umowy 
na dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
dwóch projektów leczniczych, 
prowadzonych przez Coperni-
cus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. 
w Gdańsku (Szpital Wojewódz-
ki im. Mikołaja Kopernika). Ich 
wartość to ponad 11 mln zł, z cze-
go ponad 10 mln zł to dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ponad 6 mln zł zo-
stanie przeznaczone na profilak-
tykę raka jelita grubego, a prawe 5 
mln zł na profilaktykę raka szyjki 
macicy. Działania będą realizo-
wane do 31 grudnia 2020 roku.
– To są dwie bardzo ważne umo-
wy, ukierunkowane na profilak-
tykę leczenia raka szyjki macicy 
u kobiet i jelita grubego u kobiet 
i mężczyzn. Z projektu łącznie 
skorzysta ponad 10,5 tys. osób, 
przede wszystkim z terenów 
oddalonych od dużych szpitali 

– mówi marszałek Mieczysław 
Struk. – Chcielibyśmy poprzez 
kampanię medialną, za pośred-
nictwem lekarzy, lokalnych auto-
rytetów, ale także ludzi doświad-
czonych chorobą nowotworową, 
które wygrały walkę z rakiem, 
dotrzeć do osób zainteresowa-
nych – dodaj marszałek Struk.
 
jAK ZAPOBIEgAĆ 
NOWOtWOROM?
Wczesne wykrycie raka zwiększa 
szanse na wyleczenie. Dlatego 
aktywni zawodowo mieszkańcy 
województwa pomorskiego będą 
korzystać z bezpłatnych badań. 
W ramach projektów kolonosko-
pia może zostać wykonana u 3450 
pacjentów, a cytologia u 7056 ko-
biet. Wzrost liczby Pomorzan 
korzystających z badań profilak-
tycznych ma przyczynić się do 
wydłużenia ich aktywności za-
wodowej. Chodzi też o zwiększe-
nie dostępu do diagnostyki u osób 
niepełnosprawnych oraz miesz-
kańców terenów oddalonych od 

ośrodków medycznych, szczegól-
nie z obszarów wiejskich.
Istotną rolę w projektach odgry-
wa promocja zachowań prozdro-
wotnych. Zostaną przeprowa-
dzone szkolenia dla edukatorów 
z placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ). Będą punk-
ty informacyjne. Planowane są 
akcje informacyjno-promocyjne 
dla społeczności lokalnych, żeby 
uświadomić mieszkańcom, jak 

ZRÓB ZA DARMO KOLONOSKOPIę I CytOLOgIę 

ponad 11 mln zł na profilaktykę 
onkologiczną na pomorzu

ważne jest wykonywanie badań 
profilaktycznych. Powstanie spe-
cjalna strona internetowa. Orga-
nizowane będą spotkania oraz 
wizyty u pracodawców, w akcje 
zaangażowane będą placówki 
POZ.
Badania cytologiczne realizowa-
ne będą w siedzibie beneficjenta 
(Szpital Wojewódzki im. Miko-
łaja Kopernika) oraz w placów-
kach z nim współpracujących, 

m.in. NZOZ MEDERI z Mal-
borka, Medpharma S.A. ze Sta-
rogardu Gdańskiego, NZOZ 
Baltimed oraz placówkach zre-
krutowanych przez PZPOZ po-
siadających kontrakt na badania 
w ramach NFZ. 
Dla osób spoza miast, szczególnie 
mieszkańców terenów wiejskich, 
dostępny będzie transport na ba-
dania i z powrotem. 
Badania kolonoskopowe 

realizowane będą również w sie-
dzibie beneficjenta (Szpital Woje-
wódzki im. Mikołaja Kopernika) 
oraz w placówkach z nim współ-
pracujących, m.in. w Szpitalu 
Specjalistycznym w Kościerzy-
nie oraz w placówce Medpharma 
S.A. ze Starogardu Gdańskiego. 
W tym przypadku pacjenci z te-
renów wiejskich również mogą 
liczyć na transport na badania i z 
powrotem.
Partnerami projektu dotyczącego 
profilaktyki raka jelita grubego 
są:
Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Fundacja Onkorejs – Wybieram 
Życie
Przychodnia Baltimed 

Partnerami projektu dotyczącego 
profilaktyki raka szyjki macicy są:
Pomorski Związek Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Fundacja Onkorejs – Wybieram 
Życie
Przychodnia Aksamitna
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PuCHAR POLSKI

Nasi wciąż grają
18 października rozegrana zo-
stanie V runda piłkarskiego 
Pucharu Polski. Na tym etapie 
rozgrywek mamy trzech swo-
ich przedstawicieli: Sopocką 
Akademię Piłkarską, Jaguara 
Gdańsk i Portowca. 
W ciągu minionego miesią-
ca zespoły z niższych szczebli 
rozgrywek walczyły nie tylko 
o ligowe punkty, ale walczyły 
również w kolejnych etapach 
Pucharu Polski. W ciągu czte-
rech tygodni odbyły się aż dwie 
rundy PP. W III rundzie w der-
bach Gdańska Portowiec ograł 
rezerwy Gedanii (5:1). Nieco 
niżej, bo 1:4 pierwszy garni-
tur Gedanii poległ w Pruszczu 
Gdańskim z Czarnymi, nato-
miast Orzeł Trąbki Wielkie 
5:4 pokonał pierwszą drużynę 
gdańskiej Polonii. Pozostali 
nasi reprezentanci jeszcze ra-
dzili sobie na tym etapie roz-
grywek. Sopocka Akademia 
Piłkarska 9:0 pokonała Soko-
ła Ełganowo, juniorzy Lechii 
3:0 pokonali Orła Subkowy, a 
rezerwy Polonii 4:2 pokonały 
ekipę Webera Szprudowo, zaś 
Jaguar Gdańsk 5:3 ograł Ka-
mionkę Sopot.
W IV rundzie PP Sopoc-
ka Akademia Szóstek, któ-
ra wyrasta na czarnego konia 

rozgrywek, 3:0 ograła Orkan 
Rumia. Rezerwy Polonii nie 
sprostały na własnym boisku 
tczewskiej Wiśle, przegrywając 
2:7, a juniorzy Lechii przegra-
li 2:3 z Wierzycą Pelplin. Do 
dalszych gier awansował za to 
Portowiec, który 2:0 pokonał 
Potok Pszczółki i Jaguar, który 
w Pruszczu Gdańskim 3:2 wy-
grał z Czarnymi.
18 października o godzinie 
15.00 rozpocznie się spotkanie 
Jaguara Gdańsk z rezerwami 
gdyńskiej Arki. W tym samym 
czasie o przepustki do kolejnej 
fazy rozgrywek pucharowych 
Sopocka Akademia Piłkar-
ska podejmować będzie MKS 
Władysławowo, natomiast 
Portowiec podejmować będzie 
inny zespół z Gdyni – Bałtyk.
Wyniki naszych drużyn po-
damy oczywiście w kolejnym 
wydaniu „Panoramy Pomorza”. 
Liczymy na to, że nasi repre-
zentanci w całości awansują 
do kolejnej rundy piłkarskiego 
Pucharu Polski.

(KL)

DRuŻyNÓWKę WygRAŁy SP 79 I SP 80

40. Uliczny Bieg przymorski
Już po raz 40. odbył się Uliczny bieg przymorski o puchar przewodniczącego 
rady osiedla przymorze-Śląska. w imprezie wystartowali reprezentanci 
przymorskich szkół podstawowych. nagrody przyznawano w 16 kategoriach.

Przymorski bieg to impreza 
znana i długo wyczekiwana 
przez najmłodszych miłośni-
ków sportowej rywalizacji.
– Każdego roku liczba uczest-
ników jest coraz większa, 
mimo że w biegu uczestniczą 
zazwyczaj uczniowie przymor-
skich szkół. Fakt ten bardzo 
nas cieszy. Widać, że dzieciaki 
lubią w sportowym stylu spę-
dzać wolny czas – mówi „Pa-
noramie” Urszula Lisowska, 
kierownik klubu „Maciuś I”, 
który był organizatorem ulicz-
nych potyczek na Przymorzu.
Dzieci walczyły w 16 kate-
goriach o nagrody i statuetki. 
Prowadzona była także kla-
syfikacja drużynowa, na wy-
nik której składały się wyniki 
poszczególnych zawodników. 
I tak w kategorii klas O – III 
bezkonkurencyjna okazała 
się reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 79. Dwa kolejne 
miejsca na podium zajęły dru-
żyny broniące barw SP 80 oraz 
SP 44. Z kolei w kategorii klas 

IV-VII pierwsze miejsce zdo-
była Szkoła Podstawowa nr 80, 
na 2. miejscu sklasyfikowano 
ekipę z SP 79, a trzecim SP 44. 
– Po raz drugi zorganizowa-
liśmy również parabiegi. W 
kategorii klas O – III bezkon-
kurencyjny okazał się Fabian 
Matlak. Amelia Smoliniec wy-
grała grupę klas IV – VII wśród 
dziewcząt, a wśród chłopców 
zwyciężył Kacper Jurczyk – 
dodaje Urszula Lisowska.

(lubek)
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ZWyCIęZCy
Malwina Lewandowska i Julek Janeczek,

Julia Czaja i Piotr Ichnatowicz,
Weronika Janeczek i Jakub Juralewicz,

Julia Makowska i Adam Potempa,
Aleksandra Woźniak i Julian Woźniak, 

Roksana Maluszycka i Mieszko Zlagowski, 
Zofia Rożyńska i Kamil Ellwardt, 
Hanna Rzepka i Mateusz Babiński

oraz
Fabian Matlak, Amelia Moliniec i Kacepr Jurczyk

gDAńSK BIEgA

run for fun
Już tylko do 18 październi-
ka przyjmowane są zgłosze-
nia do kolejnej edycji impre-
zy Gdańsk Biega. 
W niedzielę 22 październi-
ka o godzinie 11.45, przed 
sceną na plaży w Brzeźnie, 
biegacze wezmą udział w 
energetycznej rozgrzew-
ce w rytmach zumby. Bieg 
rozpocznie się kwadrans 
później. Każdy będzie mógł 
wybrać odpowiedni dla sie-
bie dystans: 3,3 lub 6 km. 
Trasa zostanie wytyczona 
najpierw plażą, a następ-
nie alejkami Parku Nad-
morskiego im. Ronalda 
Reagana. 
Aby pobiec w Gdańsk Bie-
ga 2017 należy wypełnić 
formularz na: www.gdansk.
pl/gdanskbiega. Rejestracja 
jest bezpłatna.
Organizatorzy przygotowa-
li 2900 czerwonych koszu-
lek biegowych, które można 
odebrać w sobotę 21 paź-
dziernika w godz. 12.00 – 
18.00 w kasach biletowych 
stadionu przy ul. Traugutta 
29.
Więcej informacji o Gdańsk 
Biega znajduje się na www.
gdansk.pl/gdanskbiega.

(gR)

POLSKA-MEKSyK

Lewandowski i spółka w Gdańsku

Polscy piłkarze po 12 latach 
przerwy ponownie wystąpią 
na Mistrzostwach Świata. 
Tym razem najpopularniej-
sza impreza sportowa świata 
odbędzie się w Rosji, gdzie 
zagra także ekipa Adama 
Nawałki. 
Kiedy inne europejskie dru-
żyny rozgrywać będą bara-
że na mistrzostwach w Ro-
sji, Polska zagra dwa mecze 
towarzyskie. Jeden z nich 
odbędzie się w Gdańsku, a 
przeciwnikiem biało-czer-
wonych będzie zespół Mek-
syku. Towarzyski mecz z 

El-Tri odbędzie się 13 listo-
pada. Dodajmy przy okazji, 
że trzy dni wcześniej nasi re-
prezentanci zagrają również w 
spotkaniu towarzyskim z inną 
drużyną południowej Ameryki 
– Urugwajem, drużyną, która 
jako pierwsza zdobyła Puchar 
Świata.
Bilety na spotkanie z Meksy-
kiem nabyć będzie można je-
dynie drogą internetową. Ich 
sprzedaż rozpocznie się 19 
października. Najpierw bilety 
będą dostępne tylko dla posia-
daczy Karty Kibica Reprezen-
tacji Polski. Otwarta sprzedaż 

w przypadku meczu z Uru-
gwajem ruszy 24 październi-
ka, a jeśli chodzi o spotkanie 
z Meksykiem – następnego 
dnia. Za możliwość obejrze-
nia w akcji podopiecznych 
Adama Nawałki trzeba bę-
dzie zapłacić od 100 do 200 
złotych. 
Spotkanie w Gdańsku po-
winno dostarczyć kibicom 
zgromadzonym na Energa 
Stadiom wielu emocji. Grać 
będą bowiem ze sobą 6. i 16. 
drużyna rankingu FIFA. 

(KL)

  Gdański stadion znów zapełni się biało-czerwonymi kibicami
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NAjLEPSZA PRZEStRZEń PuBLICZNA

Ulica stągiewna z nagrodą 
najlepszą przestrzenią publiczną województwa pomorskiego 2017 jest ulica stągiewna w Gdańsku. 
tak zdecydowało jury konkursu organizowanego przez pomorski urząd marszałkowski.

WYdarZENia/rEkLaMa

reklama reklama

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

Kryteriami branymi pod uwagę 
przy ocenie były m.in. funkcjo-
nalność i estetyka wykonanego 
przedsięwzięcia, jego wpływ 
na jakość życia mieszkańców, 
a także zgodność z zasadami 
określonymi w planie zagospo-
darowania przestrzennego wo-
jewództwa pomorskiego 2030.
– Oceniane były projekty zre-
alizowane w przestrzeni pu-
blicznej, w szczególności po-
legające na rewaloryzacji lub 
nowym ukształtowaniu ogól-
nodostępnych placów i ulic, osi 
i ciągów widokowych oraz pa-
noram miejscowości, terenów 
nadwodnych, parków, terenów 
spacerowych, plaż oraz innych 
miejsc, które tworzą spójną 
przestrzeń publiczną miasta lub 
wsi, ale również projekty tere-
nów zdegradowanych z prze-
znaczeniem ich dla celów pu-
blicznych – informuje Marcin 
Szumny z Departamentu Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Z werdyktu dowiadujemy się, 

że nagrodzony projekt spełnia 
wszystkie kryteria oceny jako-
ści dobrze zagospodarowanej 
przestrzeni publicznej. 
„Jego realizacja pozwoliła na 
stworzenie – w miejsce do-
tychczasowej ulicy intensyw-
nego ruchu kołowego, pełnią-
cej głównie funkcje parkingu 
– atrakcyjnego i ciekawie urzą-
dzonego ciągu pieszego, łączą-
cego ważne – z punktu widze-
nia kształtowania tożsamości 
oraz ruchu turystycznego miej-
sca – przestrzenie Głównego 
Miasta, w tym przede wszyst-
kim Długiego Targu oraz Wy-
spy Spichrzów. Długo wycze-
kiwana inwestycja, o dużym 
znaczeniu zarówno w skali lo-
kalnej jak i regionalnej, dzięki 
zastosowaniu estetycznych i 
funkcjonalnych rozwiązań pro-
jektowych, stała się przedłu-
żeniem Traktu Królewskiego, 
integrując tym samym obszary 
Śródmieścia, których poten-
cjał turystyczny był dotych-
czas nie w pełni dostrzegany i 
wykorzystywany” – czytamy w 

werdykcie. 
Jurorzy konkursu zwrócili też 
szczególną uwagę na decyzję 
o zamknięciu ruchu kołowego 
i urządzeniu salonu miejskiego 
uzupełniającego lukę w syste-
mie przestrzeni publicznych, 
która sprawiła, że dzięki ulicy 
Stągiewnej nastąpiła popra-
wa spójności najważniejszych 
dla mieszkańców i turystów 

ciągów pieszych miasta. 
– Cieszy nas, że nowy wygląd 
ulicy Stągiewnej zyskał uzna-
nie nie tylko wśród mieszkań-
ców Gdańska, ale również na 
arenie całego województwa 
pomorskiego. To inwestycja 
będąca efektem planowane-
go procesu przywracania ru-
chu pieszego w tym rejonie i 
usprawnienia komunikacji do 

miejsc ulokowanych po drugiej 
stronie Motławy. Dzięki temu 
powstała przyjazna przestrzeń 
rekreacyjna dla mieszkańców 
i turystów, będąca wizytów-
ką dla miasta – mówi Piotr 
Grzelak, zastępca prezydenta 
Gdańska.

(gR)

 stągiewna nagrodzona w wojewódzkim konkursie

fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

gDAńSK

Jeżo-sfery
– Na niespełna miesiąc przed 
Dniem Jeża, przypadającym 10 
listopada, zadbajmy o bezpieczne 
miejsca dla tych pożytecznych 
ssaków. W ubiegłym roku utwo-
rzyliśmy je na terenie gdańskich 
parków. Teraz zachęcamy do za-
aranżowania przyjaznych stref 
dla jeży w przydomowych ogród-
kach, na miejskich zieleńcach, na 
terenie przedszkola czy szkoły 
– mówi Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta Gdańska. 
Miejskie jeżo-strefy funkcjonują 
w 7 lokalizacjach: w Parku Przy-
morze, Parku Jana Pawła II, Par-
ku Millenium, Parku Akademic-
kim, Parku Steffensa, Parku Ge-
nerała Józefa Bema oraz na zie-
leńcu nad Potokiem Oliwskim. 
– Przestrzeń przyjazna dla jeża to 
przestrzeń nieco „zaniedbana”, w 
której występują chaszcze roślin-
ności i inne naturalne elementy 
środowiska, dające tym małym 
ssakom możliwość schronienia 
się, wybudowania gniazda byto-
wego i lęgowego oraz przetrwa-
nia zimy – wyjaśnia Ewelina 
Latoszewska z Gdańskiego Za-
rządu Dróg i Zieleni, pomysło-
dawczymi jeżowych projektów. 
Jeże preferują dietę mięsną. 
Wbrew powszechnemu wize-
runkowi, przedstawiającego jeża 
z jabłkiem na grzbiecie – ssaki te 
nie jedzą tych owoców. 

(gR)


