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Zostań rodziną zastępczą
Praca z  dzieckiem jest Twoim powołaniem? 
Z  nią wiążesz przyszłość zawodową? Zostań 
rodzicem zastępczym, współpracuj z  Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Zgodnie z zapowiedziami, nowy rok szkolny rozpoczął się  
w pierwszej metropolitalnej Szkole Podstawowej w Kowalach, 
gdzie od 3 września uczą się dzieci z trzech gmin: Kolbudy, Pruszcz 
Gdański i Gdańsk. Do pełni szczęścia brakuje jednak jeszcze wiele. 
Sala sportowa gotowa będzie dopiero na początku przyszłego roku.

– Zapraszam wszystkich do współpracy, 
abyście tworzyli atmosferę tej szkoły, która 
jest jeszcze niezapisaną kartą. Mam nadzieję, 
że zaangażujecie się w życie tej podstawówki. 
Potraktujcie szkołę w Kowalach jako własną 
–mówi prezydent Paweł Adamowicz.

Andrzej Kowalczys z sercem dla Gdańska  
Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, radnym miasta 
Gdańska, działaczem sportowym, animatorem sportu 
i organizatorem znanego w całym Trójmieście piłkar-
skiego turnieju dzikich drużyn „Do przerwy 0:1”.

Nowe defibrylatory w mieście  
Miasto Gdańsk otrzymało 6 automatycznych defi-
brylatorów zewnętrznych AED, gotowych do użycia 
w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Ten 
jakże ważny prezent przekazała Fundacja Ratuj Życie.

Trolejbusem z Gdyni do Ergo Areny
Od października trolejbusy linii 31 będą 
kursowały regularnie na trasie Kacze Buki – 
Ergo Arena. To kolejny krok, który jest realizacją 
idei integracji transportu publicznego w Sopocie.
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Samorządowa „spółka” dopięła swego
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PIERWSZY DZWONEK W KOWALACH
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 12 – 16 września (środa – niedziela), Festiwal 
Kultury Żydowskiej „Zbliżenia” (Nowa Synagoga, 
Galeria Wnętrz City Meble, Biblioteka 
Manhattan, Galeria Otwarta) w Gdańsku

• 17 – 22 września (poniedziałek – sobota), 43. 
Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni

• 23 września (niedziela), 56. Bieg Westerplatte 
w Gdańsku

• 27 września (czwartek), Urszula Dudziak, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 28 września (piątek), Son Lux, godz. 19.30, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 4 października (czwartek), Sławek 
Wierzcholski, godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, 
ul. Portowa 9

• 5 października (piątek), Krzysztof Cugowski 
i Bracia, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Kazimierza Górskiego 8

• 7 października (niedziela), Garmin MTB 
Series, godz. 9.00, ul. Polna w Rumi

• 10 października (środa), Eivør, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1

• 11 października (czwartek), Artur Andrus, godz. 
20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 14 października (niedziela), Tulia, klub 
Parlament w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2 

• 19 – 20 października (piątek – sobota), X 
Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
„Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu 
– aspekt psychologiczny, genetyczny 
i neurologiczny”, godz. 9.00, Uniwersytet 
Gdański, ul. Bażyńskiego 8

• 20 października (sobota), Pod Budą, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 21 października (niedziela), Fish, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 21 października (niedziela), Wybory 
samorządowe

• 27 – 28 października (sobota – niedziela), 
AmberExpo Półmaraton Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
w Gdańsku

• 31 października (środa), Stacey Kent, godz. 
20.00, Stary Maneż, ul. Słowackiego 23

• 11 listopada (niedziela), Bieg Niepodległości 
w Gdyni, Skwer Kościuszki

• 14 listopada (środa), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, ul. 
Ołowianka 1

• 17 listopada (sobota), Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 24 – 25 listopada (sobota – niedziela), Targi Gra 
i Zabawa, AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 30 listopada (piątek), Kabaret Młodych Panów, 
godz. 17.30 i 20.30, Scena Not w Gdańsku, ul. 
Rajska 6

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena

• 5 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku
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WYDARZENIA

Koniec użytkowania wieczystego
20 lipca tego roku, Sejm przyjął ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe  
w prawo własności. Czyli od nowego roku użytkownicy wieczyści staną się właścicielami gruntów pod mieszkaniami. 

Użytkowanie wieczyste wpro-
wadzono w  1961 roku. Przy-
pomina ono własność, ale nią 
nie jest. Jest tak samo prawem 
zbywalnym jak własność, na-
tomiast za użytkowanie dane-
go gruntu trzeba wnosić opła-
tę co roku do samorządu lub 
Skarbu Państwa. 
W 2005 roku została przyjęta 
ustawa, pozwalająca gminom, 
z  dużą bonifikatą przekształ-
cać prawo użytkowania grun-
tów w  prawo własności dla 
Spółdzielni Mieszkaniowych. 
Pozostały w  użytkowaniu 
jeszcze tereny mieszkaniowe 
wspólnot, osób prywatnych 
i osób prawnych.
Ta ustawa dotyczy przekształ-
cenia użytkowania wieczyste-
go również dla tej grupy. 
Każdy będzie miał prawo 
własności, ale w  zamian za 
to będzie musiał przez 20 lat 
płacić tzw. opłatę przekształ-
ceniową, która wyniesie tyle 
samo co opłata za użytkowa-
nie za 2018 rok. 
Dla osób mieszkających na 
gruntach Skarbu Państwa 
ustawa przewiduje bonifika-
tę w  wysokości 60%, ale pod 

warunkiem, że do końca 2019 
roku wpłacą pieniądze należ-
ne za cały okres tych 20 lat. 
Podkreślam, dotyczy to tyl-
ko mieszkańców na gruntach 
Skarbu Państwa.
Natomiast bonifikaty dla osób 
mieszkających na gruntach 
gminnych ustalą rady gmin. 
I  to one będą decydowały 
o  wysokości tej bonifikaty. 
Może ona być różna od tej 
ustalonej ustawą dla gruntów 
Skarbu Państwa. 
Cieszę się, że zostanie zlikwi-
dowane użytkowanie wieczy-
ste, które w wielu przypadkach 
blokowało mieszkańcom wy-
kup mieszkań na odrębną wła-
sność, nie mniej należy podkre-
ślić, że gminy stracą na wpro-
wadzeniu tej ustawy miliony 
złotych wpływów. A  gminne 
pieniądze są przecież naszymi, 
mieszkańców. 
Gdańsk z opłat za użytkowanie 
wieczyste swoich gruntów ze-
brał w 2017 roku 36,6 mln zł. 
Ustawa dotyczy tylko terenów 
pod zabudową mieszkaniową, 
a co z usługową i garażami?
W  trakcie prac w  Parlamen-
cie zgłaszałam postulaty, aby 

ustawa objęła również gara-
że i  obiekty usługowe. Nie-
stety sejmowa większość nie 
zaakceptowała moich popra-
wek, jednak nie ustanę w za-
biegach o  przekształcenie 
użytkowania wieczystego we 

własność również na grun-
tach zabudowanych garażami 
i usługami.
Jako członek sejmowej Ko-
misji Infrastruktury, do któ-
rej traf ił ten projekt ustawy 
prowadziłam ją w  imieniu 

DYŻURY PRACOWNIKÓW BRG PREZENT OD FUNDACJI RATUJ ŻYCIE

Wszystko o rewitalizacji Nowe defibrylatory w mieście
Po wakacyjnej przerwie 
swoją działalność wznowi-
ły punkty informacyjne do-
tyczące rewitalizacji. Pod-
czas dyżurów pracowni-
ków Biura Rozwoju Gdań-
ska będzie można poznać 
szczegóły realizowanych 
projektów, ich planowany 
zakres czy skierowaną do 
mieszkańców ofertę orga-
nizacji pozarządowych. 
– W  Gdańsku trwa reali-
zacja projektów rewitali-
zacji o łącznej wartości po-
nad 120 milionów złotych. 
Aktualnie są prowadzone 
tzw. projekty podwórkowe, 
trwają konkursy na zago-
spodarowanie przestrzeni 
publicznych, są rozstrzy-
gane postępowania prze-
targowe na opracowanie 
dokumentacji technicznej. 
Pierwsze roboty budow-
lane powinny ruszyć pod 
koniec 2019 roku. W  ich 
efekcie zostaną wyremon-
towane drogi, chodniki, 
infrastruktura podziemna, 
elewacje kamienic oraz ich 
części wspólne. Remonty 
obejmą w  sumie ponad sto 
budynków wspólnot miesz-
kaniowych oraz kilkadzie-
siąt komunalnych. Zostaną 

Miasto Gdańsk otrzymało 6 
automatycznych defibrylato-
rów zewnętrznych AED, go-
towych do użycia w  razie ko-
nieczności udzielenia pierwszej 
pomocy. Ten jakże ważny pre-
zent przekazała Fundacja Ra-
tuj Życie.
Jędrzej Sieliwończyk z  gdań-
skiego magistratu mówi, że 
trzy spośród sześciu podaro-
wanych defibrylatorów są już 
zainstalowane. Znajdują się 
one przy molo w Brzeźnie oraz 
na Stogach przy ul. Wydmy 1 
i w gdańskiej Marinie (ul. Sza-
farnia 6). Kolejne trzy znajdują 

też zagospodarowane zieleń-
ce, powstaną nowe place za-
baw – informuje Jędrzej Sie-
liwończyk z  Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku, który nie ukry-
wa, że w  procesie rewitali-
zacji najważniejsi są miesz-
kańcy, a wiele projektów in-
frastrukturalnych jest z nimi 
konsultowanych. 
Dyżury pracowników Ze-
społu Rewitalizacji i  Dzie-
dzictwa Kulturowego BRG 
rozpoczęły się ponad rok 
temu. Na każdym z czterech 
obszarów objętych Gmin-
nym Programem Rewita-
lizacji raz w  miesiącu na 
mieszkańców będzie czekać 
przedstawiciel Biura Rozbu-
dowy Gdańska.
– Każda osoba zaintereso-
wana rewitalizacją może 
w tym czasie przyjść i dopy-
tać o szczegóły planowanych 
prac. Z  przebiegu dotych-
czasowych spotkań wiado-
mo, że mieszkańcy przycho-
dzą także po to, aby zgłosić 
sprawy, które nie są bezpo-
średnio związane z  rewita-
lizacją. Urzędnicy udzielają 
informacji, indywidualnie 
rozpatrują poszczególne pro-
blemy, wypracowują sposoby 

się na pętli tramwajowej w Oli-
wie, na Targu Węglowym (przy 
parkingu dla rowerów) i przy ul. 
Szerokiej/Grobla 1.
– Defibrylator AED znacznie 
podnosi bezpieczeństwo wszyst-
kich znajdujących się w  okoli-
cy osób. Jest to proste w obsłu-
dze urządzenie do udzielania 
pierwszej pomocy w przypadku, 
gdy poszkodowany nie oddycha 
prawidłowo – tłumaczy Jędrzej 
Sieliwończyk. – Zadaniem defi-
brylatora jest ocena rytmu serca 
osoby poszkodowanej. Jeżeli za-
chodzi taka potrzeba, urządze-
nie generuje impuls elektryczny, 

ich rozwiązania, a  gdy za-
chodzi taka potrzeba – kie-
rują mieszkańców do od-
powiednich służb – dodaje 
Jędrzej Sieliwończyk.
Dyżury informacyjne od-
bywają się co miesiąc na 
każdym obszarze rewi-
talizacji, zgodnie z  po-
niżej zamieszczonym 
harmonogramem: 
* pierwsza środa miesią-
ca – Dolne Miasto i  Sta-
re Przedmieście z  Placem 
Wałowym – ul. Reduta 
Wyskok 2 (Inkubator Są-
siedzkiej Energii), godz. 
16.00-18.00, 
* druga środa miesiąca 
– Biskupia Górka i  Sta-
ry Chełm – ul. Biskupia 4 
(Dom Sąsiedzki/Stowa-
rzyszenie Waga) – godz. 
16.00-18.00, 
* trzecia środa miesiąca – 
Orunia – ul. Gościnna 14 
(Gościnna Przystań), godz. 
17.00-19.00, 
* ostatnia środa miesiąca – 
Nowy Port z Twierdzą Wi-
słoujście – ul. Strajku Do-
kerów 5 (CSW Łaźnia 2) 
– godz. 16.00-18.00.

(GR)

dzięki któremu zostaje przywró-
cony prawidłowy rytm serca. 
Jego użycie jest bardzo proste, 
wystarczy słuchać wyraźnych 
komend głosowych, które in-
struują osobę udzielającą pomo-
cy o  koniecznych do podjęcia 
krokach. U  poszkodowanych 
z  nagłym zatrzymaniem krą-
żenia, wykonanie defibrylacji 
w  połączeniu z  prowadzeniem 
uciśnięć klatki piersiowej w cią-
gu pierwszych minut od zatrzy-
mania krążenia zwiększa szansę 
na przeżycie nawet do 75 proc.

(GR)

  Pokaz działania defibrylatora  

klubu Platformy Obywatel-
skiej. Ustawa ta jest jednym 
z  moich postulatów wybor-
czych, dlatego tym bardziej 
się cieszę, że pomimo po-
działów politycznych uda-
ło się nam przeprowadzić 

przekształcenie użytkowania 
wieczystego w prawo własno-
ści przez Sejm. 
Prezydent RP podpisał usta-
wę 10 sierpnia, a  jej skut-
ki wejdą w  życie 1 stycznia  
2019 roku. 
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Przypomnijmy, że do tej pory 
trolejbus jeździł tylko do pętli 
przy ulicy Reja. Jacek Karnow-
ski, prezydent Sopotu podkre-
śla, że władze kurortu stawiają 
na mobilne, zielone miasto.
– Ten cel konsekwentnie reali-
zujemy. Już mamy w  Trójmie-
ście najczystsze powietrze, ale 
w  naszym wspólnym interesie 
jest, by stan ten utrzymać. Stąd 
inwestycje we wszystko co eko-
logiczne, co nie truje powie-
trza, a przy okazji ułatwia życie 
mieszkańcom. Nowy trolejbus, 
który dzięki baterii elektrycz-
nej dojedzie już w  październi-
ku z Gdyni aż do Ergo Areny, 
jest jednym z  takich pomy-
słów, który wspólnie z  Gdy-
nią realizujemy – mówi Jacek 
Karnowski.
Anna Dyksińska z  Biura Pro-
mocji i  Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Sopotu 
podkreśla, że to kolejny krok, 
który jest realizacją idei inte-
gracji transportu publicznego 
w mieście.
– Wydarzenia sportowe wy-
magają przewiezienia w  jed-
no miejsce dużej liczby osób 

 Już od października będzie można trolejbusem dojechać do Ergo Areny

w jednym czasie i realizowanie 
tego za pomocą samochodów 
napotyka na problemy, a w do-
datku wcale nie jest wygodne. 
Dojazd do hali, w której odby-
wają się ciekawe imprezy, ale 
i  w  drugą stronę, czyli z  rejo-
nu Gdańska czy Sopotu dojazd 
na imprezy, które mają miejsce 
w Gdyni, również dzięki temu 
połączeniu staje się wygod-
niejszy. Robimy istotny krok 

BUDOWA CENTRUM GERIATRYCZNEGO

Wiecha zawisła
Trwa budowa Centrum Opie-
ki Geriatrycznej w  Sopocie. 
Tydzień temu zakończył się 
pierwszy etap inwestycji. Bu-
dynki w  stanie surowym są 
gotowe, teraz pora na dalsze 
roboty.
– Mam nadzieję, że tem-
po prac będzie utrzymane. 
Wierzę, że 1 października 
przyszłego roku przyjmiemy 
już w  nowych, komforto-
wych warunkach pierwszego 
pacjenta. Tymczasem ser-
decznie zapraszam na uro-
czystość zawieszenia wiechy 
na budynku szpitala – mówi 
Barbara Gierak-Pilarczyk, 

prezes Pomorskiego Centrum 
Reumatologicznego.
Budynki w  stanie surowym 
już stoją. Teraz została do 
zrobienia położenie dachów. 
Potem przyjdzie kolej na okna 
i prace wewnątrz budynków – 
instalacje, sieci, prace wykoń-
czeniowe. O  ile prace pójdą 
zgodnie z planem, już na po-
czątku przyszłego roku roz-
pocznie się wyposażanie sal. 
W drugiej połowie przyszłego 
roku szpital powinien przyjąć 
pierwszych pacjentów.

(AD)

w  kierunku integracji. Będą 
i  tacy, którzy skorzystają z  tej 
linii w  swoim dojeździe do 
pracy czy do szkoły – dodaje 
Marek Stępa, wiceprezydent 
Gdyni.
Nie wszyscy może wiedzą, że 
Sopot nie posiada własnej ko-
munikacji publicznej.
– Korzystamy z ZTM Gdańsk 
i  ZKM Gdynia, które odpłat-
nie świadczą usługi na rzecz 

mieszkańców Sopotu. Rocznie 
z  budżetu gminy komunikacja 
publiczna pochłania ponad 4 
miliony złotych, a według sza-
cunków na przyszły rok będzie 
to o  prawie 900 tysięcy wię-
cej. Wydłużenie linii 31 w tym 
roku kosztować będzie blisko 
60 tysięcy złotych, a  w  2019 
roku 237 tysięcy złotych – po-
daje Anna Dyksińska.

(GR)

JUŻ OD PAŹDZIERNIKA

Trolejbusem z Gdyni do Ergo Areny
Za nami przejazd techniczny trolejbusu linii 31 z Gdyni do Ergo Areny. Od października 
będą to kursy regularne na trasie Kacze Buki – Ergo Arena.
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NIE MA ZAGROŻENIA, PLAN REMONTÓW BĘDZIE ZREALIZOWANY

Zdecydowana większość zaplanowanych 
robót już wykonana
Niemal z każdej strony dają się słyszeć głosy mówiące o problemie ze znalezieniem wykonawców prac budowlanych. Takich 
kłopotów – w większości przypadków – nie odnotowano w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.

Zdecydowana większość prac 
została już wykonana na terenie 
Administracji Osiedla nr 2. Jak 
mówi nam Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Osiedla nr 2, 
najważniejszym zadaniem, któ-
re już zostało zrealizowane, jest 
wykonanie ok. 30 miejsc posto-
jowych na Przymorzu Małym 
przy ul. Piastowskiej 68, 72 i 76.
– Udało się też już wymienić 
instalację wodociągową w  bu-
dynkach przy Chłopskiej 44 
i  Dąbrowszczaków 6, a  do re-
alizacji pozostały jeszcze prace 
przy Dąbrowszczaków 10. Poza 
tym wykonane zostały prace 
dakarskie na budynku przy Pia-
stowskiej 70 i  74, odnowiono 
i zabezpieczono środkami grzy-
bobójczymi wschodnią elewację 
budynku przy Piastowskiej 96. 
W budynku przy Dąbrowszcza-
ków 10 wymieniliśmy instalację 
gazową – podaje Włodzimierz 
Byczkowski.
Na terenie całego osiedla, 
przy okazji wykonywania prac 

OGŁOSZENIE PSM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM „Przymorze’’ 

informuje, iż posiada lokale do wynajęcia

1. Lokal usytuowany na XI p. w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 6A o pow.

7,95 m2 , instalacja elektryczna i c.o. .

2. Lokal usytuowany na I p. w Pawilonie Hand-
lowo-Usługowym przy ul. Obrońców

Wybrzeża 12, o pow.14,00 m2, instalacja elektryczna 
i c.o., wspólne w.c. .

3. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża AA o pow.

15,00 m2 , instalacja elektryczna i c.o. w.c. .
 

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59,

pok. nr 3 w godz. 7 - 15  
lub telefonicznie 58 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.

drogowych, zajęto się również 
odpowiednim oznakowaniem 
miejsc postojowych dla osób nie-
pełnosprawnych (zgodnie z Ko-
deksem Ruchu Drogowego). 
Odnowione zostały także scho-
dy do wszystkich czterech wejść 
do klatek schodowych budynku 
przy Piastowskiej 90. Na bieżąco 
udrażniane są też sieci kanaliza-
cji deszczowej.
– Na najważniejsze prace re-
montowe wykonawców udało 
się wyłonić, ale mamy jeszcze 
niewielki kłopot ze znalezieniem 
firm, które zajęłyby się drobniej-
szymi pracami remontowymi. 
Jestem jednak dobrej myśli i wie-
rzę, że wszystkie zaplanowane 
na ten rok roboty zostaną wy-
konane – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.
Zdecydowaną większość prac 
udało się także wykonać na te-
renie Administracji Osiedla nr 
3 PSM „Przymorze”. Jak mówi 
nam kierownik działu technicz-
nego Mirosław Emir Muchla, 

z  ważniejszych prac pozostała 
jedynie wymiana instalacji wo-
dociągowej w  budynku przy ul. 
Jagiellońskiej 30 oraz remont da-
chów na 11 budynkach na Ma-
łym Przymorzu i  dokończenie 
prac dociepleniowych budyn-
ku przy ul. Jagiellońskiej 32 (od 
strony klatek schodowych).
–  W tym roku wymieniono już 
instalację wodociągową w  bu-
dynkach przy Jagiellońskiej 26 
i 28. W budynku przy Jagielloń-
skiej 10 wymieniane były wodo-
mierze oraz instalacje wodocią-
gowe w klatce G tegoż budynku 
i  malowaliśmy elewację klatki 
I od strony balkonów. Z kolei na 
Małym Przymorzu zamontowa-
no daszki nad kominami wenty-
lacyjnymi – informuje Mirosław 
Emir Muchla.
Największym terenem zarzą-
dza Administracja Osiedla nr 1, 
gdzie i  zadań remontowych jest 
bez liku. W  tym roku do wy-
konania pozostał jedynie mon-
taż okien w budynkach przy ul. 

Śląskiej 86 i 88 (na tzw. balko-
nach rodzinnych) oraz wymiana 
oświetlenia na klatkach schodo-
wych i piwnicach (ul. Śląska 84, 
86, 88). W  trakcie jest również 
wymiana instalacji wodociągo-
wej przy Olsztyńskiej 4 i 8.
– Jesteśmy w  trakcie remontu 
wejść do klatek schodowych bu-
dynku przy ulicy Rzeczypospo-
litej 1. Po zakończeniu tych ro-
bót znacznie poprawi się ich es-
tetyka. Przedłużone zostaną też 
daszki, dzięki czemu – szczegól-
nie zimą – wejście do budynku 
będzie znacznie bezpieczniejsze. 
Poza tym odnowione zostały 
klatki schodowe budynków przy 
Kołobrzeskiej 44 i Opolskiej 10. 
W  100 procentach udało nam 
się już wykonać zaplanowane 
roboty drogowe. Wyremonto-
waliśmy chodniki, a dodatkowo 
– co myślę szczególnie ucieszy 
kierowców – udostępniliśmy 56 
nowych miejsc postojowych. 
Mamy dość dużo terenów, więc 
możemy sukcesywnie organizo-
wać dodatkowe miejsca do par-
kowania – podkreśla Małgorzata 
Siwek, kierownik Administracji 
Osiedla nr 1.
Mamy również dobrą wiado-
mość dla rowerzystów. Dwa po-
mieszczenia po zsypach zaadop-
towano na rowerownie, a miesz-
czą się one przy ul. Rzeczypo-
spolitej 7C i 7D.
–  Ważnym przedsięwzięciem – 
ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców – była wymiana 
instalacji gazowej w  budynku 
przy ulicy Śląskiej 88. Identycz-
ne prace trwają właśnie w  przy 
Śląskiej 86. Roboty te realizo-
wane są sukcesywnie i będą kon-
tynuowane w  latach przyszłych. 
Nie jest to tanie przedsięwzię-
cie, dlatego musi być rozłożone 
w czasie. Reasumując to wszyst-
ko przyznam, że jesteśmy zado-
woleni z przebiegu prac remon-
towych – dodaje Małgorzata 
Siwek.

Równie zaawansowane prace 
remontowe są na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 4. Tu zreali-
zowano remont poziomów  cen-
tralnego ogrzewania w  piwni-
cach przy Chłopskiej 10. Z prac 
elektrycznych wymieniono   we-
wnętrzne linie zasilania przy ul. 
Obrońców Wybrzeża 6A , wy-
konano też remont oświetlenia 
klatek schodowych oraz piwnic 
przy Kołobrzeskiej 65 i 69. 
Wymieniono drzwi wejściowe 
do budynków przy Chłopskiej 
12 i  14. Położono także nowe 
pasy nadrynnowe na budynkach 
przy Kołobrzeskiej 51 i  53. Za-
montowano nowe okna na klat-
kach schodowych budynków 
przy: Chłopskiej 10 i 12, Koło-
brzeskiej 69 i  Dąbrowszczaków 

30 – informuje Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4. – Nie ma żadne-
go zagrożenia. Tegoroczny plan 
remontów na pewno zostanie 
zrealizowany.
Poza tym praktycznie we 
wszystkich niskich budynkach 
wymieniono wyłazy dachowe. 
Odnowiono też cztery kolejne 
pomieszczenia zsypowe. Będą 
one przeznaczone na rowerow-
nie albo na pomieszczenia so-
cjalne dla dozorców. Wykonano 
również zadania drogowe.
Do podsumowania prac remon-
towych oczywiście powrócimy 
jeszcze w  jednym z  kolejnych 
numerów naszego miesięcznika.

Grzegorz Rudnicki
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Andrzej Kowalczys z sercem dla Gdańska

– W październikowych 
wyborach ponownie kan-
dyduje Pan do Rady Miasta 
Gdańska, ponownie z okręgu 
Zaspa-Młyniec, Zaspa-Roz-
staje, Przymorze Wielkie, 
Przymorze Małe. Zmienił się 
tylko numer na liście.
– W  wyborach w  2014 roku 
startowałem z ostatniego miej-
sca, stąd m.in. hasło wyborcze 
„Ostatni na liście, pierwszy 
dla Gdańska”. Tym razem je-
stem czwarty na liście, ale da-
lej nic się nie zmieniło, nadal 
najważniejszy jest dla mnie 
Gdańsk i  jego mieszkańcy, co 
przez ostatnie cztery lata sta-
rałem się udowadniać każde-
go dnia. Radny powinien być 
aktywny, powinien uczestni-
czyć w  sesjach i komisjach, bo 
tam zapadają najważniejsze 
dla miasta decyzje. Powinien 
również słuchać mieszkańców 
i  odpowiadać na ich pytania 
i  w  miarę możliwość realizo-
wać ich potrzeby. Zdaję sobie 
sprawę, że najwięcej rozgłosu 
zyskują duże inwestycje, takie, 
które uszczęśliwiają nie kilka 
czy kilkanaście osób z  twojej 
dzielnicy, ale kilka, kilkanaście 
tysięcy mieszkańców twojego 
miasta. Jednak dużo uśmiechu 
i  życzliwości można otrzymać 
również choćby za pomoc przy 
ustawieniu ławek w  parkowej 
alejce, z których korzystają se-
niorzy, lub gdy zostanie wyre-
montowane stare lub zbudo-
wane nowe osiedlowe boisko, 
z  którego później korzystają 
młodzi gdańszczanie.
– Co uważa Pan za swój naj-
większy sukces w ostatniej 
kadencji?
– Cieszę się bardzo, że 
w Gdańsku przez ostatnie czte-
ry lata budowane i modernizo-
wane były obiekty sportowe na 
terenie szkół i  w  dzielnicach, 
bo to jest zaplecze dla przy-
szłych mistrzów, niezależnie 
do dyscypliny sportu. Każdy 
młody mieszkaniec Gdańska 
powinien mieć szansę na ko-
rzystanie z nowoczesnych, wie-
lofunkcyjnych obiektów spor-
towych, a  rolą dorosłych jest 
zachęcanie ich do tego. Tylko 
przez aktywność fizyczną, po-
przez sport jesteśmy w  stanie 
odciągnąć młodych ludzi od 
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   Radny Andrzej Kowlaczys znany jest z działalności społecznej i organizacji turnieju dzikich drużyn „Do przerwy 0:1”

Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, radnym miasta Gdańska, działaczem sportowym, animatorem sportu 
i organizatorem znanego w całym Trójmieście piłkarskiego turnieju dzikich drużyn „Do przerwy 0:1”.

BUDŻET OBYWATELSKI

Głosowanie do 24 września
– Jeszcze tylko do 24 wrze-
śnia każdy, kto ma więcej niż 
16 lat i  mieszka w  Gdańsku, 
może współdecydować o  bu-
dżecie obywatelskim miasta 
– do dyspozycji jest prawie 20 
milionów złotych. Gdańszcza-
nie mają do wyboru 319 pro-
jektów, wśród których są m.in. 
modernizacje terenów zielo-
nych, budowy placów zabaw, 
boisk czy warsztaty kompute-
rowe dla seniorów – informuje 
Anna Iwanowska z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Głosowanie odbywa się elek-
tronicznie poprzez stronę in-
ternetową www.gdansk.pl, 
gdzie udostępniony jest od-
powiedni baner przekierowu-
jący do systemu głosującego. 
Co ważne, aby wziąć udział 
w  głosowaniu nie trzeba być 
w Gdańsku zameldowanym.
– Każdemu uczestnikowi przy-
sługuje 5 punktów na projekty 

ekranów komputerów i  tele-
fonów. Łatwiej jest to nam 
uczynić, gdy na osiedlu jest 
dostępny nowoczesny obiekt 
sportowy, czego przykładem są 
m.in. te na ulicy Burzyńskie-
go, Opolskiej, Meissnera czy 
Kołobrzeskiej.
Cieszę się również, że udało się 
wprowadzić bezpłatne prze-
jazdy komunikacją miejską dla 
dzieci i  młodzieży. W  swoich 
interpelacjach poruszałem już 
ten temat 2-3 lata temu, cieszę 
się, że mogłem w końcu zagło-
sować za wcieleniem w  życie 
tego pomysłu.
– Co radny Kowalczys będzie 
chciał zrealizowć w następnej 
kadencji, o ile zostanie wybra-
ny do przyszłej rady miasta?
– Chciałbym kontynuować bu-
dowę, modernizację i rozbudo-
wę obiektów sportowych, bo 
na mapie Gdańska wciąż jest 
wiele miejsc, gdzie albo nie ma 
żadnego boiska, albo nadają się 
one tylko do remontu. Dobrze 
by było, gdyby część z  tych 
obiektów była zadaszona, tak 
aby mogła służyć ich użytkow-
nikom przez cały rok. Druga 
sprawa to dostępność. Jesz-
cze zanim zostałem radnym, 
apelowałem o  to, aby obiekty 
sportowe należące do miasta 
były dostępne dla wszystkich, 
o każdej porze i każdego dnia. 
Nie tylko w  godzinach zajęć 
szkolnych. W  lipcu napisałem 
do prezydenta Miasta Gdańska 
interpelację z  prośbą o  to, aby 
uregulować tę sprawę w  dro-
dze uchwały Rady Miasta lub 
zarządzenia prezydenta. Jed-
nocześnie zainicjowałem tak-
że dyskusję w komisji edukacji 
nt. dostępności szkolnych bo-
isk. Wszystko wskazuje na to, 
że wkrótce uda się mój postu-
lat wcielić w życie, z czego się 
ogromnie cieszę. W  sprawie 
aktywności dzieci i  młodzieży 
ważne jest to, aby zaszczepiać 
im pasję do uprawiania sportu 
od najmłodszych lat, dlatego 
chcemy rozpocząć pilotażo-
wy program budowy mini-bo-
isk przy każdym publicznym 
przedszkolu. Takie boisko to 
świetne miejsce do zabawy 
z piłką dla najmłodszych.
Kolejny punkt do realizacji to 
budowa basenów. W tym roku 

otworzyliśmy dwie pływalnie: 
na Stogach na ulicy Stryjew-
skiego i na Oruni na ulicy Smo-
leńskiej. Z jednej strony cieszę 
się, że udało się wybudować 
te dwie pływalnie, z  drugiej 
zaś strony zdaje sobie sprawę, 
że to wciąż za mało. Na pew-
no w  pierwszej kolejności taki 
obiekt powstanie we Wrzesz-
czu przy ulicy Kościuszki, co 

będzie także z  korzyścią dla 
bliskich sąsiadów z  Zaspy 
i Przymorza, gdzie takie obiek-
ty także są planowane. Oczy-
wiście wzrost liczby gdańskich 
pływalni powinien iść w parze 
z  programem nauki pływa-
nia dla młodych gdańszczan. 
Mam ambitny plan nauczenia 
każdego dziecka pływać, co 
jak pokazuje sezon wakacyjny, 

jest umiejętnością niezwykle 
ważną. Moim celem jest także 
to, aby w każdej dzielnicy po-
wstały Dzienne Domy Seniora, 
w których mieszkańcy mogliby 
spotykać się i  spędzać razem 
wolny czas.
– Skąd pomysł na hasło 
wyborcze „Z sercem dla 
Gdańska”?
– Mandat radnego to swego 

rodzaju misja, do której za-
wsze podchodziłem z  ser-
cem. Gdańsk jest bliski mo-
jemu sercu, podobnie jak jego 
mieszkańcy. Hasło „Z  ser-
cem dla Gdańska” jest więc 
czymś naturalnym, z  czym się 
utożsamiam.

(LS)

dzielnicowe i 1 punkt na projekt 
ogólnomiejski. Można odda-
wać głosy na projekt z  dowol-
nej dzielnicy. Głosować można 
samodzielnie albo w  punktach 
konsultacyjnych. Głosowanie 
samodzielne wymaga aktywacji 
poprzez numer telefonu komór-
kowego lub adres e-mail. Takie-
go wymogu nie ma w punktach 
konsultacyjnych. To szczególnie 
ważne dla osób starszych czy 
nieposiadających internetu – wy-
jaśnia Anna Iwanowska.
Lista projektów oraz adre-
sy punktów konsultacyjnych 
są dostępne na stronie www.
gdansk.pl/budzet-obywatelski.
W  tej edycji wprowadzono 
ograniczenie maksymalnego 
kosztu projektu ogólnomiej-
skiego – do 2 milionów zło-
tych, co umożliwi realizację 
większej liczby projektów.
– Drugą ważną zmianą jest 
wprowadzenie minimalnego 
progu poparcia 100 punktów 

na projekty dzielnicowe, dzię-
ki czemu za zwycięskie będą 
uznawane te projekty, które 
cieszą się powodzeniem i  po-
pularnością wśród mieszkań-
ców danej dzielnicy. Jest to roz-
wiązanie, które wprowadzono 
do tej pory w  kilku miastach 
realizujących budżet obywa-
telski. Ostatnią, najważniejszą 

ANGIELSKI 50+ 

tel. 504 784 423   www.ang50plus.pl 

GDAŃSK   ZASPA  PRZYMORZE  ŻABIANKA  OLIWA    
MORENA  BRZEŹNO  NOWY PORT   
ŚRÓDMIEŚCIE  ORUNIA GÓRNA   

DOŁĄCZ DO NAS! 

REKLAMA

zmianą jest przechodzenie 
niewykorzystanych kwot 
w dzielnicach na kolejną edy-
cję budżetu obywatelskiego, 
w  miejsce dotychczasowego 
przechodzenia do puli pro-
jektów ogólnomiejskich – 
podkreśla Anna Iwanowska.

(GR)
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   W Gdańsku rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka 
pożegnały wakacje zabawą integracyjną na terenie 

Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922

ZAOFERUJ POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

 KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MIESZKANIOWYCH

Zostań rodziną zastępczą

Pracowali nad standardami 
wyceny nieruchomości

Praca z dzieckiem jest Twoim powołaniem? Z nią wiążesz przyszłość zawodową? A może po prostu lubisz przebywać z dziećmi, 
cieszy Cię ich obecność, radość? Zostań rodzicem zastępczym, współpracuj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku 
– zachęca Sylwia Ressel, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Corocznie w innej części kraju i w innym mieście odbywają się krajowe konferencje Polskiej Federacji Stowarzyszeń 
Rzeczoznawców Majątkowych. W tym roku organizatorem XXVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Mieszkaniowych jest 
Pomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, a zorganizowano ją w Sopocie.

Zaproszenie kierowane jest 
przede wszystkim do odpowie-
dzialnych, empatycznych ludzi, 
którzy chcą i  mogą zapewnić 
dzieciom pozbawionym opie-
ki biologicznych rodziców od-
powiednie, rodzinne wsparcie. 
Zaoferują im poczucie bezpie-
czeństwa oraz pomogą w  naj-
trudniejszym, życiowym czasie. 
– Szukamy m.in. kandydatów 
na zawodowych rodziców za-
stępczych, chcących opiekować 
się dziećmi niepełnosprawny-
mi lub rodzeństwami. Również 
chętnych do założenia rodzin-
nego domu dziecka. Gwaran-
tujemy pełne wsparcie finanso-
we – wynagrodzenie za pracę, 
pokrycie kosztów utrzymania 
podopiecznych, dofinansowanie 
do wypoczynku oraz rzeczo-
we, asystenckie, psychologiczne 
oraz prawne. Zachęcamy też do 

Jak mówi nam Halina Jaskul-
ska, prezes Pomorskiego Sto-
warzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych w Gdańsku, te-
matem spotkania była repry-
watyzacja, która jest obszarem 
zainteresowania wielu pod-
miotów i  tematem budzącym 
wiele emocji.
– Tematyka ta leży także w ob-
szarze zainteresowania rze-
czoznawców majątkowych, 
którzy wyceniają nieruchomo-
ści dla potrzeb reprywatyzacji. 
Mam nadzieję, że z  konferen-
cji wyniesiemy wartości, które 
będą towarzyszyć każdemu rze-
czoznawcy majątkowemu przez 
cały czas jego aktywnej pracy 
m.in. przy wycenie nierucho-
mości dla potrzeb reprywaty-
zacji oraz stale i systematycznie 
rozwijającego się rynku nieru-
chomości komercyjnych – mówi 
nam Halina Jaskulska.
Uczestnicy konferencji zajmo-
wali się wypracowaniem cało-
kształtu zasad i procedur funk-
cjonowania rzeczoznawstwa 
majątkowego. 
– Chodzi przede wszystkim 

zakładania rodzin zastępczych, 
które nie są zawodowe – mówi 
Sylwia Ressel.
Osoby zainteresowane mogą 
kontaktować się z  Wydziałem 
Pieczy Zastępczej MOPR przy 
ulicy Leczkowa 1 A  w  Gdań-
sku (tel. 58 347 82 77 lub 58 
347 82 68). Wszelkie niezbęd-
ne informacje są dostępne tak-
że na stronie www.mopr.gda.
pl (w  zakładkach: aktualno-
ści oraz dzieci i  rodzina/piecza 
zastępcza). 
– Z serca zachęcam do działania 
na rzecz potrzebujących malu-
chów. Podjęcie decyzji o  zało-
żeniu rodziny zastępczej może 
stać się wstępem do nowego, 
podarowanego innym życia. 
Fantastycznym sposobem na 
rodzicielskie spełnienie, samo-
realizację i  pracę – przekonu-
je Piotr Kowalczuk, zastępca 

prezydenta Gdańska ds. polity-
ki społecznej.
Rodzinę zastępczą lub rodzinny 
dom dziecka mogą tworzyć oso-
ba lub małżonkowie, którzy:
* dają rękojmię należytego spra-
wowania pieczy zastępczej,
* nie są i  nie byli pozbawie-
ni władzy rodzicielskiej oraz 
władza rodzicielska nie jest im 
ograniczona ani zawieszona,
* wypełniają obowiązek ali-
mentacyjny, jeśli taki obowią-
zek wynika wobec nich z tytułu 
egzekucyjnego,
* nie są ograniczeni w zdolności 
do czynności prawnych,
* są zdolni do sprawowania wła-
ściwej opieki nad dzieckiem, co 
zostało potwierdzone zaświad-
czeniem lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz opinią 
psychologa o posiadaniu predys-
pozycji i motywacji do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu 
dziecka,
* przebywają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,
* zapewniają odpowiednie wa-
runki, umożliwiające zaspoko-
jenie indywidualnych potrzeb 
dziecka, w  tym rozwoju emo-
cjonalnego, fizycznego i  spo-
łecznego, właściwej edukacji 
i  rozwoju zainteresowań oraz 
wypoczynku i organizacji czasu 
wolnego,
* w  przypadku rodziny zastęp-
czej niezawodowej co najmniej 
jedna osoba, tworząca tę rodzi-
nę, musi posiadać stałe źródło 
dochodów.
Sylwia Ressel przypomina 
przy okazji, że gdańskie ma-
luchy wychowują się w  32 za-
wodowych rodzinach zastęp-
czych, ponad 300 rodzinach 

zastępczych (te nie są zawodo-
we) oraz 16 rodzinnych domach 
dziecka. Przebywa w nich łącz-
nie ponad 600 dzieci. Gdańskie 
dzieci mieszkają również w  19 

kameralnych placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych, gdzie 
mają właściwe wsparcie.

(GR)

o to, abyśmy dokładnie wiedzie-
li, w jaki sposób mamy podejść 
do wycen nieruchomości. Dla 
przykładu, rzeczoznawcy zaj-
mujący się wyceną reprywaty-
zacji wyceniając nieruchomości    
według swojej najlepszej wiedzy 
i  doświadczeniu mogą, mimo 
wszystko, przyjąć  w ułamkowej 
części nietrafne założenia do 
wyceny, które znacząco zmienią 
wartość nieruchomości. Chce-
my zatem opracować standardy 
zawodowe, standardy wyceny, 
które będą zawierać treści doty-
czące podejścia, metody i  tech-
niki wyceny, stanu nieruchomo-
ści, cen, sposobu dochodzenia 
do wartości nieruchomości dla 
potrzeb reprywatyzacji. 
Wcześniej – od stycznia 1998r 
standardy zawodowe były 
opracowywane i  wprowadzane 
w  życie przez Polską Federację 
Stowarzyszeń Rzeczoznawców 
Majątkowych w Warszawie. Od 
września 2004 roku do sierpnia 
2017 roku (po zmianie zapisów 
w  ustawie o  gospodarce nieru-
chomościami) standardy zawo-
dowe były opracowywane przez 

PFSRM, wymagały jednak 
uzgodnienia z  właściwym mi-
nistrem do spraw budownictwa, 
planowania i  zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkal-
nictwa. Nigdy jednak przedło-
żone przez federację projekty 
standardów nie zostały uzgod-
nione, za wyjątkiem standardu 
dla potrzeb zabezpieczenia wie-
rzytelności kredytodawcy. Jed-
nym słowem , nie weszły w życie.
Od września 2017 roku standar-
dy zawodowe dla rzeczoznaw-
ców majątkowych ustala oraz 
ogłasza Minister Inwestycji 
i Rozwoju – w drodze obwiesz-
czenia. Ministerstwo przejmu-
jąc całą kontrolę nad naszym 
zawodem powołało Radę Nie-
ruchomości, której skład w cią-
gu niecałego roku zmieniono 
dwa razy. Rada Nieruchomo-
ści zmieniła też swoją nazwę 
na Radę Standardów Zawo-
dowych. Zadaniem Rady jest 
opracowywanie  zasad wyceny 
w formie standardów zawodo-
wych i przekazaniem ich do 
Ministra Inwestycji i Rozwoju 
– wyjaśnia  Halina Jaskulska.

Na konferencję w  Sopocie za-
proszono przedstawicieli Mini-
sterstwa Infrastruktury i  Roz-
woju, ale nikt nie znalazł cza-
su, by przyjechać do Trójmiasta 
– a szkoda, bo problem istnieje.
– Brak tych standardów nie po-
winien w  żaden sposób prze-
kładać się na wycenę nieru-
chomość. Każdy rzeczoznaw-
ca – zgodnie ze swoją wiedzą 
i  doświadczeniem – szacuje 
wartość, a nie wylicza i nie po-
daje dokładnej wartości nieru-
chomości.  Szacunek ten może 
różnić się od określonej wartości 
nieruchomości o 20-30 procent 

– dodaje prezes Jaskulska.  
Leonard Wieczorek, wice-
prezes Pomorskiego Stowa-
rzyszenia Rzeczoznawców 
Majątkowych w  Gdańsku 
i  jednocześnie prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Su-
chanino”, zauważa, że rze-
czoznawca nie tylko zajmuje 
się wyceną dużych majątków 
i odszkodowań.
– Zajmujemy się oczywiście 
również szacowaniem warto-
ści nieruchomości  osób pry-
watnych, które sprzedają albo 
kupują mieszkania, zaciągając 
na to kredyt. Ministerstwo 

uregulowało jedynie standard 
bankowy, który w pewien spo-
sób reguluje sposób wyceny 
mieszkań i daje poczucie bez-
pieczeństwa, że wartość nie-
ruchomości jest odpowiednio 
oszacowana. W  razie odej-
ścia ze spółdzielni właściciel 
mieszkania sprzeda swój lokal 
na podstawie ceny rynkowej, 
wyceny rzeczoznawcy. Jeśli 
szacunek będzie sporządzony 
rzetelnie, to ostateczna cena 
zbycia mieszkania zadowo-
li sprzedającego – tłumaczy  
Leonard Wieczorek.

(lubek)
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NIE MA ZŁOTEGO ŚRODKA

Pierwszy dzień w przedszkolu!
Dla wielu rodziców oraz dzieci 
w  tym roku szkolnym rozpo-
czyna się nowy etap edukacji. 
Jednym z  ważniejszych i  bez 
wątpienia najbardziej emocjo-
nujących momentów jest pój-
ście do przedszkola. Szczegól-
nie rodzice dzieci trzyletnich 
muszą zmierzyć się z trudnymi 
emocjami, jakie towarzyszą im 
oraz ich dzieciom.
Jednak to od rodziców w  du-
żej mierze zależy, jak ich dzie-
ci będą przeżywać tę zmianę, 
która jeśli tylko zostanie odpo-
wiednio ukierunkowana przez 
dorosłych, stanie się wiel-
ką przygodą, nauką i  przede 
wszystkim zabawą. Co robić, 
aby dziecko polubiło przed-
szkole? Jak najlepiej przygoto-
wać je do nowego etapu?
Większość dzieci ma kłopoty 
z  zaadaptowaniem się do no-
wych warunków nawet przez 
kilka pierwszych tygodni. 
Odmienny rytm dnia, nowe 
otoczenie, zabawki, jedzenie 
oraz nowe osoby dookoła. Dla 
większości przedszkolaków to 
też pierwszy kontakt z innymi 
dziećmi. Aby ułatwić dziec-
ku poznawanie tego nowego, 
a zarazem bardzo istotnego dla 
niego miejsca, warto wprowa-
dzić przedszkolny rytm dnia 
w domu. Wówczas oszczędzi-
my dziecku stresu związanego 
ze zmianą godzin posiłków czy 

snu. Wiadomo bowiem, że re-
gularność tych czynności po-
może dziecku szybciej się za-
adaptować i pozytywnie wpły-
nie na jego nastrój i zdrowie.
Warto za wszelką cenę zacho-
wać zimną krew i nie poddawać 
się presji. Jeśli chociaż raz za-
trzymamy dziecko w domu lub 
odbierzemy je dużo wcześniej 
niż było to ustalone, dużo trud-
niej będzie nam przekonać je do 
zostania w przedszkolu, a płacz 
nasili się, bo dziecko będzie 
przekonane, że w  ten sposób 
uniknie stawienia czoła tej czę-
sto niełatwej dla niego sytuacji.
W  pierwszym okresie cho-
dzenia do przedszkola można 
zabierać dziecko po 5-6 go-
dzinach pobytu w  placówce. 
Rodzice nie powinni się spóź-
niać po odbiór dziecka, aby 
nie stresować pociechy. Okres 
adaptacyjny trwa zazwyczaj 
kilka tygodni. Tak jak każde 
dziecko jest inne, tak dla każ-
dego dziecka proces adaptacji 
w  przedszkolu przebiega ina-
czej. Nie ma sztywnych reguł 
ani złotego środka. Ważne, by 
wybrać sposoby jak najbardziej 
dostosowane do potrzeb nasze-
go dziecka, by wspierać je i cie-
szyć się razem z nim. Zawsze 
można też liczyć na pomoc 
i wsparcie ze strony nauczycieli.

(pau.)
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OGRÓD PEŁEN GWARU I ORIENTALNYCH SMAKÓW

Orientalne „śniadanie na trawie”
W ogrodzie Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku w Parku Oliwskim 
odbyła się kolejna edycja z cyklu „Śniadanie na trawie”. Tym razem tematem 
przewodnim była kuchnia palestyńska.

„Śniadania na trawie” to impre-
za, która ma stosunkowo krót-
ką historię – jej pierwsza edycja 
odbyła się w  czerwcu br. Mimo 
to zainteresowanie wydarze-
niem jest ogromne. Organizato-
rzy musieli wprowadzić zapisy, 
a  o  tym, że słowa nasze nie są 
wzięte z kapelusza, niech świad-
czy fakt, że na ostatnie „Śniadanie 
na trawie” wejściówki rozeszły się  
w dwa dni.
– Dzięki tej imprezie chcemy 
otworzyć nasze muzeum na świat 
i  zachęcić do odwiedzin osoby, 
które jeszcze nie były z Muzeum 
Etnograficznym. Szukamy róż-
nych możliwości promowania 
wielokulturowości – również tej 
kulinarnej – mówi „Panoramie” 
Anna Ratajczak-Kajka z Oddzia-
łu Etnografii Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku.
W piątej odsłonie tego ciekawego 
zarówno kulinarnie jak i kulturo-
wo wydarzenia znalazły się da-
nia kuchni palestyńskiej – falafle 
(kuleczki ciecierzycy i  sezamu), 
hummus, chlebek pita i  herba-
ta z liśćmi mięty. Tym razem za 

menu odpowiedzialna była oliw-
ska knajpka Ararat Smaki Orien-
tu (www.araratsmakiorientu.pl).
– Pierwsi miłośnicy orientalnych 
smaków pojawili się w  ogro-
dzie już z  samego rana. Pięknie 
przystrojone stoisko, na którym 
przygotowywane były świeże 
potrawy, przyciągało zapachami 
spacerowiczów, którzy z  uzna-
niem wyrażali się o  ich jakości. 
Dopisała pogoda, w  tle słychać 
było arabską muzykę, a  zainte-
resowanie przerosło oczekiwania 

GDAŃSZCZANIE CHĘTNIE WYCHODZĄ Z DOMÓW

Dom Sąsiedzki na Morenie 
jak mrowisko
Już od dwóch lat funkcjonu-
je na Morenie Dom Sąsiedz-
ki, którego gospodarzem 
jest Florian Wojciechowski. 
Dom, w którym spotykać się 
mogą mieszkańcy dzielnicy, 
znajduje się w  pomieszcze-
niach przychodni „Morena”.
Pomysł zrodził się jednak 
znacznie wcześniej, kiedy 
Florian Wojciechowski – 
głównym pomysłodawca za-
łożenia Domu Sąsiedzkiego 
– pracował jeszcze w  tu-
tejszej Radzie Dzielnicy. 
Dom działał od 2012 roku  
w pomieszczeniach rady, a 2 
lata temu przeniósł się do 
przychodni.
– Jednocześnie nawiązali-
śmy stałą współpracę z: Fun-
dacją „Cudów Szafa”, Gdań-
skim Stowarzyszeniem Nie-
sienia Pomocy Dzieciom 
i  Młodzieży „Promyk Na-
dziei” oraz Stowarzysze-
niem „Na Prostą”, ale też 
zawiązaliśmy porozumie-
nie z  zarządem przychodni, 
która udostępniła nam jed-
no wielkie pomieszczenie, 
które we własnym zakresie 
musieliśmy wyremontować 

i  zaadaptować na potrzeby 
Domu Sąsiedzkiego. Jeszcze 
w  tym roku, w  ramach bu-
dżetu obywatelskiego, pro-
wadzone będą kolejne prace 
remontowe i  zakupione bę-
dzie wyposażenie do naszego 
domu. Nie ukrywam, że przy 
takim szybkim rozwoju naszej 
działalności, staje się tu coraz 
ciaśniej – mówi nam Florian 
Wojciechowski.
Dom Sąsiedzki działa pręż-
nie, a pieniądze pozyskuje od 
Rady Dzielnicy, gdańskiego 
magistratu, ale przede wszyst-
kim sam zdobywa środki na 
swoje funkcjonowanie. 
– Antoni Zygmunt ze Sto-
warzyszenia Przyjaciół Piec-
ki-Migowo prowadzi zajęcia 
edukacyjne o zdrowym odży-
wianiu jako element zapobie-
gania wykluczeniu społecz-
nemu. Nasze spotkania cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
gdańszczan. Odbywają się 
też u  nas zajęcia języka nie-
mieckiego i  angielskiego czy 
informatyki. Poza tym od po-
niedziałku do piątku prowa-
dzone są tu darmowe porady 
prawne. Nie spodziewaliśmy 

się, że korzystać z  nich bę-
dzie tak wielu mieszkańców 
naszej dzielnicy – dodaje 
Florian Wojciechowski.
Informacje na temat porad 
prawnych znaleźć można 
na stronach MOPR, Urzę-
du Miejskiego w  Gdańsku 
i  Stowarzyszenia Przyjaciół 
Piecki-Migowo. 
– Domy Sąsiedzkie są po-
trzebne, ponieważ nasi ro-
dacy coraz chętniej wolny 
czas spędzają poza domem. 
Zmieniają się też nasze zwy-
czaje, ludzie chcą wyjść na 
zewnątrz i spotykać się. Wi-
dać to też po frekwencji na 
naszych zajęciach – mówi 
Antoni Zygmunt.
Korzystając z  okazji, zapra-
szamy wszystkich gdańsz-
czan na festyn, który od-
będzie się w  najbliższą so-
botę 22 września na terenie 
przychodni „Morena”. Jak 
zapewniają organizatorzy, 
w  trakcie imprezy nie za-
braknie popisów artystycz-
nych oraz smakowitej strawy 
dla głodnych. 

(lubek)

REKLAMA

organizatorów. Ogród pełen był 
gwaru, a  serdeczna atmosfera 
udzielała się wszystkim – za-
równo starszym, jak i młodszym 
smakoszom oraz ich czworonoż-
nym pupilom – mówią nam 
Aleksandra i  Nusret Kadirsoy, 
właściciele Ararat Smaki Orien-
tu. – Oddziałowi Etnografii Mu-
zeum Narodowego w  Gdańsku 
gratulujemy świetnego pomy-
słu i trzymamy kciuki za kolejne 
tak smaczne i  ciekawe edycje tej 
inicjatywy.

Dodajmy, że już 29 września od-
będzie się kolejna edycja „Śnia-
dania na trawie”. Tym razem 
będzie można rozsmakować się 
w kuchni tureckiej. Jak zapew-
nia nas Anna Ratajczak-Kajka, 
impreza kontynuowana będzie 
również w okresie jesienno-zi-
mowym, a śniadania będą orga-
nizowane w wewnątrz muzeum. 
Wszelkie szczegóły na ten temat 
znaleźć będzie można na stronie  
www.mng.gda.pl.

(lubek)
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DWIE WYGRANE NA POCZĄTEK

W Stoczniowcu chcą mistrzostwa
Od wysokiego „C” nowy se-
zon hokejowy rozpoczęły za-
wodniczki gdańskiego Stocz-
niowca. Na inaugurację ko-
biecej ligi hokeja podopieczne 
Henryka Zabrockiego nad-
spodziewanie łatwo uporały 
się z SKKH Atomówki GKS 
Tychy, wygrywając w  dwu-
meczu 7:0 i 10:1.
Aktualne wicemistrzynie Pol-
ski do nowego sezonu przy-
stąpiły w niemal niezmienio-
nym składzie. Do drużyny 
dołączył jedynie nowy, młody 
narybek, który swoje umie-
jętności pokazał już w pierw-
szych meczach.
– Wygrana z  Tychami przy-
szła zaskakująco łatwo. Kie-
dy nasze zwycięstwo było już 
przesądzone, trener Zabrocki 
desygnował do gry debiutant-
ki – Maję Brzezińską, Olgę 
Jaskulską i Magdalenę Jagnic-
ką oraz równie młode, dobrze 

STARTER postanowił spraw-
dzić, jak radzą sobie firmy, któ-
re zaczynały od inkubacji w jego 
przestrzeni. 
Szczegółowe informacje 
o  ofercie STARTERA do-
stępne są na stronie: www.
oferujemy.inkubatorstarter.pl/
powierzchnia-na-start.

(GR)

SKORZYSTAJ Z POMOCY

Telefon Wsparcia Opiekuna
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie uruchomił 
specjalny numer telefonu dla 
tych, którzy opiekują się oso-
bami niepełnosprawnymi, nie-
samodzielnymi, wymagający-
mi wsparcia ze strony innych. 
Pod numerem 58 341 83 18, 
w środy w godz. 10.00 – 13.00 
dyżuruje psycholog, z  którym 
można porozmawiać na ważne 
dla opiekunów tematy.
Osoba, która musi się zmie-
rzyć z  opieką nad niesamo-
dzielnym krewnym, często 
ma wiele pytań i wątpliwości. 
Stoi przed dylematem, jak 
przeorganizować codzienne 
życie, aby zapewnić właściwą 
opiekę. Nie wie, gdzie szu-
kać pomocy, jak pielęgnować 
osobę leżącą, jak dostosować 
mieszkanie do potrzeb osoby 
niesamodzielnej.
– Opiekunowie rodzinni 
często izolują się od społe-
czeństwa, wstydzą się przy-
znać, że potrzebują wsparcia 
i  pomocy, sami zmagają się 
z  chorobą swojego bliskiego. 
Wieloletnia opieka nad cho-
rym jest obciążeniem psy-
chologicznym, może szybko 
doprowadzić do wyczerpania 
i  zniechęcenia, dlatego tak 
ważne jest wzmocnienie opie-
kuna w  jego codziennej trud-
nej roli – podkreśla Andrzej 

Czekaj, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie.
– Każda choroba, szczególnie 
przewlekła, odciska piętno nie 
tylko na chorym, ale i wpływa 
na funkcjonowanie najbliższej 
rodziny. Zapewnienie kom-
pleksowego specjalistycznego 
wsparcia choremu i  jego ro-
dzinie może znacząco pomóc 
w  ich wzajemnym lepszym 
funkcjonowaniu i  poprawić 
jakość ich życia – dodaje Mał-
gorzata Chrzanowska, psy-
cholog z  sopockiego MOPS, 
która dyżuruje przy Telefonie 
Wsparcia Opiekuna. 
Warto w takiej sytuacji skorzy-
stać z różnych form wsparcia, 
jakie oferują instytucje i  or-
ganizacje pomocowe. Można 
np. otrzymać dofinansowanie 
do zakupu sprzętu rehabilita-
cyjnego czy likwidacji barier 
architektonicznych, wsparcie 
w formie usług opiekuńczych, 
skorzystać z  transportu dla 
osób niepełnosprawnych czy 
wypożyczalni sprzętu reha-
bilitacyjnego, a  także opieki 
dziennej w ośrodku wsparcia. 
O tych działaniach również bę-
dzie można uzyskać informację 
dzwoniąc na Telefon Wsparcia 
Opiekuna 58 341 83 18.

(AN)

OGRZEWANIE MIESZKANIA – PORADY GODNE ROZWAŻENIA

Czujniki tlenku gazu będą wymienione
Zbliża się sezon grzewczy. Każdy zarządca nieruchomości przed rozpoczęciem sezonu musi wykonać szereg 
czynności, aby uniknąć późniejszych problemów w dostawie ciepła. Nie inaczej jest w Robotniczej Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Budowlani”.

– Jednym z  takich kroków jest 
powiadomienie naszych miesz-
kańców o  konieczności zakoń-
czenia wszelkich prac związa-
nych z  instalacjami i  odkręce-
niu zaworów grzejnikowych 
w czasie uruchamiania instalacji. 
Ich odkręcanie zapobiega za-
powietrzaniu instalacji i  powo-
duje, że bezproblemowo działa 
ona przez cały sezon grzewczy. 
W  naszych zasobach prawie 
wszystkie budynki zaopatrywa-
ne są w  ciepło przez Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej. Jedynie w jednym, nie-
wielkim budynku mamy ogrze-
wanie indywidualnymi piecami 
gazowymi, a  w  trzech innych, 
wspólną kotłownię gazową – 
informuje Jerzy Turek, zastępca 
prezesa ds. technicznych RSM 
„Budowlani”.
Rozpoczęcie sezonu grzewcze-
go następuje zwykle na podsta-
wie sygnałów otrzymywanych 
od mieszkańców oraz doświad-
czenia służb technicznych spół-
dzielni. „Start” nie powoduje na-
tychmiastowego, dużego zużycia 
ciepła. Mieszkańcy na każdym 

grzejniku mają możliwość regu-
lowania ilości ciepła zaworami 
firmy „Danfoss”. Zawory współ-
pracują z  systemem podzielni-
ków ciepła i każdy z mieszkań-
ców ma wpływ na ilość zużycia 
ciepła, w  zależności od swoich 
preferencji.
– Dodatkowo na każdym bu-
dynku jest centralna regulacja 
temperatury czynnika grzew-
czego. Oznacza to, że system 
reguluje temperaturę czynni-
ka grzewczego w  zależności od 
temperatur zewnętrznych. Na 
budynkach są czujniki, nazy-
wane regulatorami temperatury 
lub pogodowymi. W przypadku 
temperatury zewnętrznej powy-
żej 16 ºC, instalacja się nie uru-
chomi. Takie rozwiązania wpro-
wadziliśmy w celu zoptymalizo-
wania instalacji i  maksymalnej 
oszczędności ciepła – wyjaśnia 
wiceprezes Turek.
Korzystając z okazji warto jesz-
cze powiedzieć kilka słów na 
temat podgrzewania wody. Jak 
mówi nam Jerzy Turek, miesz-
kańcy połowy budynków spół-
dzielczych ciepłą wodę muszą 

podgrzewać piecykami gazowy-
mi. Część osób indywidualnie 
zainstalowała sobie elektryczne 
urządzenia do podgrzewania 
wody.
– Wbrew potocznym poglądom 
piecyki gazowe są bezpiecznymi 
urządzeniami do podgrzewa-
nia wody – o  ile przestrzega się 
pewnych zasad, o których często 
przypominamy. Jedna z podsta-
wowych zasad to coroczna kon-
trola piecyka gazowego przez 
uprawnionego serwisanta. Obo-
wiązek ten spoczywa na właści-
cielu, a  przypomnę, że zgodnie 
z naszymi regulaminami, piecyk 
należy do właściciela mieszka-
nia. Drugim ważnym elementem 
prawidłowo działającego piecyka 
jest dostarczenie odpowiedniej 

ilości powietrza do mieszkania. 
W tym celu w oknach powinny 
być zainstalowane nawiewniki. 
Ważną sprawą są prawidłowo 
działające przewody kominowe, 
co sprawdzane jest w corocznych 
przeglądach kominiarskich – 
tłumaczy Jerzy Turek.
Dodajmy, że w  celu poprawie-
nia bezpieczeństwa spółdzielnia 
przed sześcioma laty zainsta-
lowała we wszystkich miesz-
kaniach posiadających piecyki 
gazowe wysokiej jakości czuj-
niki tlenku węgla. W roku bie-
żącym będą one wymieniane 
na nowe, ponieważ minął okres 
gwarancyjny. Właśnie urucho-
miono procedurę przetargową, 
która wyłoni wykonawcę tego 
przedsięwzięcia.

Przy okazji przypominamy – raz 
jeszcze – kilka ważnych porad, 
które warto wykorzystywać, 
chcąc mieć ciepło w mieszkaniu 
i nie wydać na to niebotycznych 
pieniędzy.
Pamiętajmy o tym, aby grzejniki 
nie były zasłonięte. Jeżeli są one 
zabudowane lub zasłonięte, za-
wór termostatyczny nie określa 
już temperatury pomieszczenia 
tylko wyższą, sztuczną, gdyż po-
wietrze za zabudową lub zasłoną 
jest cieplejsze. W takim wypad-
ku, aby osiągnąć żądaną tempe-
raturę, trzeba bardziej odkręcić 
zawór, a  tym samym zwiększyć 
zużycie ciepła. Uniknąć tego 
można, jeżeli grzejnik będzie 
odsłonięty. Stale zasłonięty ka-
loryfer zużywa nawet o 40 proc. 
więcej ciepła.
Regulacja temperatury w  po-
szczególnych pomieszczeniach 
powinna odbywać się za po-
mocą zaworów, a  nie poprzez 
otwieranie lub zamykanie okien. 
Wietrzyć należy krótko i  inten-
sywnie. Najlepszym sposobem 
jest krótkotrwały przeciąg. Dzięki 
temu powietrze jest świeże, a tem-
peratura pomieszczeń pozostaje 
nadal utrzymana. Pomieszcze-
nia zbyt wychłodzone potrzebują 
dłuższego czasu do nagrzania się, 
ponieważ nie tylko powietrze, ale 
również ściany i inne przedmioty 
muszą zostać ogrzane.
Na czas nieobecności w  domu 
lepiej nie wyłączać wszyst-
kich grzejników i  nie wychła-
dzać przez to mieszkania, lecz 

poprzez przytłumienie zawo-
rów, utrzymać równomierną 
temperaturę pomieszczeń. Do 
ogrzania zimnych pomieszczeń 
potrzebne są duże ilości ciepła, 
dlatego nagrzewanie jest o wie-
le droższe od utrzymania sta-
łej temperatury. W  przypadku 
dłuższej nieobecności należy za-
mknąć wszystkie okna, a drzwi 
wewnątrz otworzyć na oścież 
i  w  zależności od wielkości 
mieszkania, pozostawić włączo-
ny jeden lub dwa średnie grzejni-
ki, zaś resztę wyłączyć.
Wilgotne powietrze odczuwalne 
jest jako cieplejsze niż powietrze 
suche, dlatego też powinno się 
utrzymać w  mieszkaniu odpo-
wiednią wilgotność. Najlepiej do 
tego celu służą nawilżacze po-
wietrza i zielone rośliny. Nawil-
żając powietrze w  mieszkaniu, 
zaoszczędzić można drogą ener-
gię cieplną.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wzrost temperatury w pomiesz-
czeniu o  1 stopień pociąga za 
sobą wzrost ciepła o ok. 6 proc. 
Temperatura komfortu ciepl-
nego w pomieszczeniu to 18-21 
stopni Celsjusza. Optymalna 
temperatura w sypialni może być 
niższa – w  zależności od indy-
widualnych upodobań – jest to 
16-18 stopni. Naprawdę nie ma 
potrzeby utrzymywać wyższej 
temperatury. Można przeko-
nać się o tym na własnej skórze 
i spróbować samodzielnie ustalić 
temperaturę najlepszą dla siebie.

(lubek)

zapowiadające się Julię Łapiń-
ską i  Julię Grzelak, które swój 
debiut miały w  poprzednim 
sezonie. Przyznam, że zaimpo-
nowała mi ich gra – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik drużyny.
Podobnie jak w  poprzednim 
sezonie Stoczniowiec celuje 
w  mistrza. Zdobycie złotego 
medalu nie będzie jednak ła-
twym zadaniem, gdyż głów-
nym faworytem do mistrzow-
skiego tytułu jest Polonia By-
tom, która na początek 15:2 
rozgromiła oświęcimską Unię. 
Dodajmy jeszcze tylko, że z ligi 
wycofano drużynę z  Janowa, 
więc grupa A  składa się tylko 
z czterech zespołów.
– Wynik tego meczu stawia 
pytanie, czy Bytom jest taki 
mocny, czy Oświęcim taki sła-
by. Wydaje mi się, że zaciekła 
będzie batalia o  złoto pomię-
dzy Stoczniowcem a  Polonią 

Bytom. Nie ukrywamy, że inte-
resuje nas smak mistrzowskie-
go tytułu po pokonaniu byto-
mianek – dodaje Włodzimierz 
Byczkowski.
Przypomnijmy, że gdańszczan-
ki mają już na swoim koncie 
złoty medal, który wywalczyły 
po pokonaniu Unii Oświęcim. 
Następny mecz ekipa Henryka 

Zabrockiego zagra na wyjeź-
dzie z Polonią Bytom. Nasze 
hokeistki będzie można zoba-
czyć na lodowisku w  Gdań-
sku 6 i 7 października w po-
jedynkach z  Unią, a  potem 
dopiero w  połowie listopada 
w rywalizacji z Polonią.

(GR)
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PIERWSZY DZWONEK W KOWALACH

Samorządowa „spółka” dopięła swego
Zgodnie z zapowiedziami, nowy rok szkolny rozpoczął się w pierwszej metropolitalnej Szkole Podstawowej w Kowalach, 
gdzie od 3 września uczą się dzieci z trzech gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański i Gdańsk. Do pełni szczęścia brakuje 
jednak jeszcze wiele. Sala sportowa gotowa będzie dopiero na początku przyszłego roku.

Na otwarcie szkoły w  Kowa-
lach czekało wiele osób, ale 
najbardziej niecierpliwili się 
bez wątpienia najmłodsi, któ-
rzy dopiero rozpoczęli swoją 
szkolną przygodę.
– Bardzo fajnie, że będę uczyła 
się w  nowej szkole. Nie mogę 
już doczekać się pierwszych 
lekcji. Ale trochę szkoda wa-
kacji – mówi nam pierwszokla-
sistka Zosia.
Poza najważniejszymi gośćmi 
uroczystego otwarcia szkoły 
w  Kowalach – uczniami – nie 
brakowało wielu przedstawi-
cieli lokalnych samorządów 
czy też Kościoła. Marek Go-
liński, wicewójt gminy Kol-
budy, słusznie zauważył, że 
jest to pierwsza taka „spółka” 
w  kraju, która wybudowała 
szkołę (mowa o  Magdalenie 
Kołodziejczak – wójcie gmi-
ny Pruszcz Gdański, Leszku 
Grombali – wójcie gminy Kol-
budy i  Pawle Adamowiczu – 
prezydencie Gdańska).
– Niezwykle rzadko zdarza się, 
aby była taka dobra współpraca 

między trzema samorządami. 
Myślę, że dla całego woje-
wództwa pomorskiego szkoła 
w Kowalach jest przysłowiową 
wisienką na torcie – mówił Le-
szek Grombala. – Szkoła jest 
jeszcze w budowie. Wybaczcie 
więc – rodzice i  uczniowie – 
jeśli zauważycie jakieś niedo-
ciągnięcia. Pamiętajmy, że to 
co piękne, rodzi się w  bólach, 
a  one jeszcze trochę potrwają. 
Zapewniam jednak, że nie-
bawem będzie to prawdziwa 
perła.
Wójt gminy Pruszcz Gdański 
podkreśliła, że głos dotyczący 
budowy szkoły w  tym rejonie 
słychać już było od dawna.
– Staramy się słuchać gło-
su mieszkańców, a  poza tym 
z  danych demograficznych 
wynikało jednoznacznie, że 
nowa szkoła jest potrzebna. 
My stworzyliśmy tylko mury, 
a  to uczniowie, nauczyciele 
i rodzice będą tworzyć tę szko-
łę. Poczujcie się w niej gospo-
darzami – dodała Magdalena 
Kołodziejczak.

Paweł Adamowicz także za-
znaczył, że szkoła to wspólno-
ta, którą tworzą dzieci, rodzi-
ca, nauczyciele i pracownicy.
– Zapraszam wszystkich do 
współpracy, abyście tworzy-
li atmosferę tej szkoły, która 
jest jeszcze niezapisaną kartą. 
Mam nadzieję, że zaangażuje-
cie się w życie tej podstawów-
ki. Potraktujcie szkołę w  Ko-
walach jako własną – apelował 
prezydent Adamowicz.
Podziękowano wielu osobom, 
ale nikt ani słowem nie wspo-
mniał o  Dyrekcji Rozbudowy 

Miasta Gdańska – zastępcze-
mu inwestorowi. Jak mówi 
nam chcący zachować anoni-
mowość rozmówca, DRMG 
podziękowania się nie należą.
– Ostatniego dnia sierpnia 
DRMG powinno przeka-
zać gotowy obiekt. Tak się 
nie stało. Wiele osób przez 
cały weekend musiało praco-
wać, żeby 3 września ruszyła 
szkoła. Na czas nie było cho-
ciażby złożonych mebli. Ro-
bili to ludzie, którzy powinni 
siedzieć w  domach ze swoimi 
rodzinami. Szkoła powinna 

być gotowa miesiąc wcześniej. 
Nie była to wina wykonaw-
cy, a  DRMG – mówi nam 
rozmówca.
O  komentarz poprosiliśmy 
rzecznika DRMG Agnieszkę 
Zakrzacką.
– Szkoła w Kowalach to duży 
obiekt kubaturowy, dla któ-
rego harmonogram realiza-
cji, od momentu podpisania 
umowy, był bardzo napięty. 
Budowa szkoły rozpoczęła 
się przed wprowadzeniem re-
formy oświaty. Ze względu 
na wymogi narzucone przez 

reformę, projekt szkoły mu-
siał zostać dostosowywany do 
konieczności przyjęcia więk-
szej liczby uczniów niż pier-
wotnie zakładano. Zmiany na 
projekcie były na tyle istotne, 
że zaszła konieczność wyko-
nania zamiennego projektu 
i  pozyskania zamiennego po-
zwolenia na budowę, co wpły-
nęło na tempo prowadzonych 
prac. Dodatkowo, z  uwagi na 
warunki gruntowe, zakres bu-
dowy budynku hali sportowej 
został rozszerzony, co skut-
kuje przesunięciem terminu 
ukończenia. Budynek dydak-
tyczny szkoły w Kowalach zo-
stał przekazany 31 sierpnia, na 
początku września przekazano 
również kompleks boisk spor-
towych z placami zabaw – tłu-
maczy Agnieszka Zakrzacka.
Dodajmy jeszcze tylko, że re-
alizacji inwestycji, która kosz-
towała ok. 40 mln zł, podjęła 
się spółka Strabag. W  Kowa-
lach uczyć się ma docelowo 
850 uczniów. 

Krzysztof Lubański 
REKLAMA

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Zimowy wypoczynek w górach!

Przywitaj nowy rok w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

/agroturystyka.wierchomla18 4468219 naszagazdowka.pl rezerwacja@naszagazdowka.pl
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ZAPRASZAMY NA OPOLSKĄ 3

Propozycja biblioteki
Sukcesywnie na łamach „Pano-
ramy” informujemy o wydarze-
niach organizowanych w  Filii 
nr 14 Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, miesz-
czącej się przy ulicy Opolskiej 3.
Tym razem spieszymy donieść, 
że jeszcze do końca październi-
ka można oglądać wystawę ma-
larstwa Teresy Gierszewskiej-
-Janickiej. Ale to nie wszystko!
 – W  każdy czwartek o  godz. 
17.00 rozpoczynają się bezpłat-
ne zajęcia z języka hiszpańskie-
go dla dzieci w wieku 6–10 lat. 
Aby dziecko mogło brać udział 
w  lekcjach, musi być wcześniej 
zapisane przez rodzica –  infor-
muje Katarzyna Dettlaff-Lu-
biejewska, kierownik filii przy 
ulicy Opolskiej.
21 września (piątek), o  godz. 
17.00, w  ramach działalności 
Gdańskiego Centrum Seniora 
odbędzie się wykład i warsztaty 
przeprowadzone przez fizyko-
terapeutkę uroginekologiczną 
Adriannę Grobelną „Mięśnie 
dna macicy – kobiece cen-
trum dowodzenia”. Spotkanie, 
na które wstęp jest bezpłatny, 

CORAZ TRUDNIEJ ZNALEŹĆ WYKONAWCĘ REMONTÓW

Regulacja stawek funduszu 
remontowego i eksploatacyjnego
Od stycznia w niemal we wszystkich nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” 
wprowadzona będzie regulacja opłat zależnych od spółdzielni – funduszu eksploatacyjnego i remontowego. Wyjątek 
stanowić będzie nieruchomość V przy ul. Noskowskiego.

Informacje dotyczące regulacji 
opłat już niebawem pojawią się 
na tablicach ogłoszeń we wszyst-
kich klatkach schodowych bu-
dynków należących do spół-
dzielni na Suchaninie. 
– W piątej nieruchomości wyre-
montować musimy barierki. Do 
tej pory nie udało się znaleźć wy-
konawcy. Jednego wybraliśmy, 
ale firmie bardziej opłacało się 
odstąpić od kontraktu i zapłacić 
karę niż podjąć się zadania. Jeże-
li uda się znaleźć podmiot, który 
zajmie się wymianą barierek, to 
prawdopodobnie w  przyszłości 
mieszkańcy tej nieruchomości 
będą musieli liczyć się ze zmianą 
opłaty na fundusz remontowy – 
mówi nam Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Suchanino”.
Regulacje opłat nie są wymysłem 
władz spółdzielni. Wynikają one 
z  rosnących cen, ale również 
wzrostu kosztów zatrudnienia, 
przez co rosną chociażby ceny 
zaplanowanych przez spółdziel-
nię prac remontowych. Tajemni-
cą poliszynela jest, że niemal na 
każdym kroku spotykamy pra-
cowników z zagranicy, chociaż-
by z Ukrainy, ale i oni mają coraz 
wyższe wymagania płacowe.
– Teraz to wykonawcy zaczynają 
dyktować warunki, a my musimy 
się do nich dostosować. Muszę 
przyznać, że istnieje pewne za-
grożenie niewykonania niektó-
rych prac remontowych. W dal-
szym ciągu chcemy podnosić 
walory techniczne i  estetyczne 
naszych budynków, ale nieste-
ty nie wszystko idzie po naszej 
myśli. W tym roku, poza wspo-
mnianymi wcześniej barierkami, 
wykonawcy na wszystkie roboty 
zostali wyłonieni, więc wykona-
nie planu nie jest zagrożone, ale 
niewiadomą jest przyszły rok – 
przyznaje Leonard Wieczorek.
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NA STAROGARDZKIEJ BEZ KORKÓW?

Na most jeszcze poczekamy
Przedłuża się niestety budo-
wa mostu łączącego ul. Staro-
gardzką z Traktem Św. Woj-
ciecha. Most, który funkcjo-
nował wcześniej w tym miej-
scu, był zbyt wąski, by jedno-
cześnie mogły nim przejechać 
samochody z  przeciwnych 
kierunków.
– Obowiązywał tu ruch wa-
hadłowy, który powodował 
korki. Nowy obiekt nato-
miast, umożliwi ruch kołowy 
w  obu kierunkach. Oprócz 
nowego mostu przebudowa-
ny zostanie również istniejący 
układ drogowy oraz dojazdy. 
W  ramach zadania rozebra-
no istniejące mury oporowe 
i  zbudowano nowe na dojeź-
dzie do mostu od strony ul. 
Trakt Św. Wojciecha. Ponad-
to zlikwidowano otwarte ko-
ryto Potoku Maćkowy i prze-
budowano istniejący przepust. 
Aktualnie na terenie inwesty-
cji wykonywany jest układ 
drogowy od strony Traktu 
Św. Wojciecha i  ul. Staro-
gardzkiej oraz montaż barier 
energochłonnych – informu-
je Aneta Niezgoda z Zespołu 
ds. Komunikacji Społecznej 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
Most ma być gotowy dopiero 

na przełomie września i  paź-
dziernika. Z  wykonawcą za-
warto aneks, zgodnie z którym 
termin realizacji zadania wy-
dłuży się do 30 września. 
– Opóźnienie spowodowane 
jest m.in. komplikacjami zwią-
zanymi z  przyłączeniem sieci 
energetycznej oraz gwałtow-
nymi opadami deszczu, które 
spowodowały podmycie terenu. 
Pomimo początkowych utrud-
nień związanych z  realizacją 
zadania, obecnie prace prowa-
dzone są bez przeszkód i  już 

wkrótce inwestycja usprawni 
komunikację oraz poprawi 
komfort podróżujących w  tej 
części miasta – wyjaśnia Ane-
ta Niezgoda.
Wykonawcą prac jest sopocka 
spółka Most. Z miejskiej kasy 
na realizację tego przedsię-
wzięcia wyłożono ok. 5,6 mln 
zł. Natomiast Ministerstwo 
Infrastruktury na budowę 
mostu przekazało nieco po-
nad 3 mln zł. 

(GR)

 Budowa mostu jest już prawie na ukończeniu 

skierowane jest do kobiet. 
Natomiast 5 października (pią-
tek) również o godz. 17.00 od-
będzie się spotkanie autorskie 
z  Hanną Cygler, połączone 
z  promocją najnowszej książ-
ki „Nowe niebo”. Dodajmy, że 
spotkanie odbędzie się dzię-
ki pomocy finansowej Rady 
Dzielnicy Przymorze Wielkie. 
Dobrą wiadomość mamy też 
dla osób, które lubią albo chcą 
rozpocząć przygodę z  haftem. 
We wrześniu odbywać się będą 
warsztaty z haftu kaszubskiego 
połączone z wykładem o histo-
rii jego powstania.
 – Spotkania zaplanowano na 
wtorki od godz. 14.00. Warsz-
taty przeprowadzi Krystyna 
Kosk Krzyżanowska. Materiały 
na zajęcia zostaną przygotowa-
ne wcześniej – zapewnia Kata-
rzyna Dettlaff-Lubiejewska.
Wszelkie informacje na temat 
ofert przymorskiej filii uzyskać 
można bezpośrednio w  biblio-
tece (ul. Opolska 3) albo dzwo-
niąc pod numer telefonu 58 556 
38 27.

(GR)

Najważniejszymi zadaniami, 
które wpisano do planu remon-
tów SM „Suchanino”, były m.in. 
remonty dachów, wymiany pio-
nów instalacji gazowej, zim-
nej i  ciepłej wody  oraz instala-
cji  elektrycznej (WLZ) czy też 

roboty drogowe. Ponadto zaczę-
to odnawiać elewacje na niskich 
budynkach.
– W  przyszłości musimy doko-
nać generalnego remontu ulic 
należących do naszej spółdzielni 
m.in. ul. Liszta i  Paganiniego. 

 

    Jedn. 
Miesięczna  wysokość   stawki  na  

nieruchomości 
L.p. T r e ś ć miary I II III IV VI 

                
                
1 Stawka opłaty eksploatacyjnej           
  dla:           
  - członków spółdzielni zł/m2 2,10    2,20 2,20 
              

  
- osób niebędących członkami  
  spółdzielni zł/m2 2,31    2,35 2,34 

             

2 
Stawka opłaty na fundusz 
remontowy            

             
  - członków spółdzielni zł/m2   1,75 1,65     
              

  
- osób niebędących członkami  
  spółdzielni zł/m2   1,80 1,70     

             
                

 

Nie ma szans, aby miasto przeję-
ło w zarządzanie te ulice. Muszę 
jednak powiedzieć w  tym miej-
scu, że jesteśmy jedną z nielicz-
nych spółdzielni w Gdańsku, od 
której miasto przejęło tak dużo 
ulic – wyjaśnia prezes Wieczo-
rek. – Naprawy ulic będziemy 
robić sukcesywnie, gdyż na re-
mont całego odcinka potrzeba 
ponad milion złotych. Ponadto 

czka nas modernizacja cen-
tralnego ogrzewania, regulacja 
pionów i poziomów, a w  szcze-
gólności wymiana przygrzejni-
kowych zaworów termostatycz-
nych. Obecnie jesteśmy na etapie 
pełnej inwentaryzacji. 
Trzeba jeszcze powiedzieć, że 
stawka eksploatacyjna dofi-
nansowana była z  pożytków, 
a  więc przychodów spółdzielni 

uzyskiwanych np. z  wynajmu 
lokali użytkowych czy dzierża-
wy terenów. Zgodnie z przedsta-
wianymi wnioskami na Walnych 
Zgromadzeniach spółdzielnia 
powinna dążyć do zrównoważe-
nia tej stawki, a pożytki przezna-
czać na fundusz remontowy czy 
też zasobowy spółdzielni.

(KL)
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AKCJA WCIĄŻ TRWA

Otrzymali 
kolejne pamiątki 
– Muzeum Gdańska otrzy-
mało 126 eksponatów zwią-
zanych z przedwojennym i po-
wojennym Gdańskiem oraz 
Gdynią. Darczyńcą jest zmar-
ła w  tym roku Elżbieta La-
skowska z domu Berman – in-
formuje Andrzej Gierszewski, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
muzeum.
Przy okazji przekazania pa-
miątek, warto powiedzieć kil-
ka słów o darczyńcach.
– Latem 1945 roku Jerzy Ber-
man przyjechał ze Staracho-
wic do Gdańska i  pracował 
jako inspektor ds. mienia po-
niemieckiego. Zimą następ-
nego roku dołączyły do nie-
go żona Apolonia oraz córka 
Elżbieta. Rodzina zajmowała 
czteropokojowe mieszkanie we 
Wrzeszczu na ulicy Roosevelta 
112 w dzielnicy poniemieckich 
bloków, budowanych w czasie 
wojny dla robotników – rela-
cjonuje rzecznik.
W  tym roku Elżbieta La-
skowska zdecydowała się 
przekazać rodzinne pamiąt-
ki do Muzeum Gdańska. Jej 
ostatnią wolę spełnił mieszka-
jący w USA syn Krzysztof La-
skowski. Dzięki temu do mu-
zeum trafiło 126 eksponatów. 
– Są zdjęcia z  lat 1936-1952, 
publikacje – w  tym niemiec-
kojęzyczny przewodnik po 
Gdańsku, świadectwa, legi-
tymacje, pamiątki z  czasów 
szkolnych, korespondencja 
prywatna, przedmioty osobiste 
z  czasów szkolnych oraz wy-
cinki z gazet. Część z przeka-
zanych darów zostanie wpisana 
na inwentarz, a część – głów-
nie korespondencja i  wycinki 
z gazet – zostanie wykorzysta-
na jako materiały pomocnicze. 
Wpisane na inwentarz przed-
mioty zostaną zdigitalizowane 
i  trafią pod koniec tego roku 
na portal www.dziedzictwo-
-gdansk.pl – wyjaśnia Andrzej 
Gierszewski.
Przypomnijmy, że zbiórka pa-
miątek związanych z  Gdań-
skiem trwa do końca tego 
roku. Przekazać je może każdy 
z intencją podarowania przed-
miotów do zbiorów Muzeum 
Gdańska, bądź z intencją wy-
konania ich kopii cyfrowych. 
Osoby zainteresowane współ-
pracą, mają do dyspozycji dwa 
numery kontaktowe (519 486 
653, 512 418 757) oraz e-mail: 
historia@muzeumgdansk.pl.
24 października do Muzeum 
Gdańska trafią dary od za-
mieszkałego w  Izraelu Ido 
Katza. Dziadek Ido Katza, 
Selig Katz, który był gdań-
skim tapicerem, mieszkał przy 
Podwalu Przedmiejskim 34. 
W 1925 roku ożenił się z Erną 
z  domu Friedeberg, również 
gdańszczanką. Obie rodziny 
były wyznania mojżeszowego. 

(GR)

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW

Pamiętaj o zaświadczeniu
Początek roku szkolnego to 
doskonały moment, aby przy-
pomnieć uczniom i  studen-
tom jak wypłacana jest renta 
rodzinna i  jakich formalności 
muszą dopełnić. Bez tego mogą 
mieć problem z  otrzymaniem 
świadczenia.
 – Renta rodzinna przysługuje 
uprawnionym członkom ro-
dziny zmarłego emeryta, ren-
cisty lub osoby, która spełniała 
warunki do uzyskania jednego 
z  tych świadczeń. Za upraw-
nionych członków rodziny 
uznaje się dzieci, dzieci mał-
żonka i  dzieci przysposobio-
ne. Prawo do takiej renty mają 
także wnuki, rodzeństwo i inne 
dzieci przyjęte na wychowanie 
i  utrzymanie przed osiągnię-
ciem pełnoletności. Wyjątkiem 
są dzieci przyjęte na wychowa-
nie w ramach rodziny zastępczej 
lub rodzinnego domu dziecka. 
Uprawnionym przysługuje jed-
na, łączna renta, która w  razie 
konieczności jest dzielona mie-
dzy nich w równych częściach. 
Minimalna wysokość renty ro-
dzinnej od 1 marca 2018 roku 
to 1029,80 złotych – informuje 
Krzysztof Cieszyński, rzecznik 
prasowy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Gdańsku.
Renta rodzinna przysługuje do 
ukończenia 16 lat, a  w  przy-
padku kontynuowania nauki 

Całoroczne Hale piłkarskie

e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz, ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i  hale do gry w  koszykówkę siatkówkę i  badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 
Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w  niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W  okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki 
czemu gra odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  

Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

REKLAMA

Hala do koszykówki, Siatkówki i badmintona
gdynia grabówek, ul. morska 79

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79
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AMATORZY NA KORTACH

3City Tennis Cup
Na kortach Arki Gdynia zakończyły się zmagania II edycji 3City 
Tennis Cup – turnieju tenisa ziemnego dla amatorów w Trójmieście. 
Łącznie w zawodach wzięło udział 75 zawodników.

Do dyspozycji uczestników 
było 13 kortów tenisowych, na 
których zostały rozegrane me-
cze gry pojedynczej i  podwój-
nej dla pań i  panów w  grupie 
open oraz w kategorii +45.
W  grupie open panów udział 
wzięło łącznie 17 uczestników. 
Zwycięzcą kategorii został 
Krzysztof Pietras. W  katego-
rii +45 rywalizowało łącznie 
26 zawodników. W  tej grupie 
triumfował Michał Kojecki. 
W  grupie open pań po zacię-
tej rywalizacji z  Laurą Mej-
zel zwyciężyła Monika Bilak. 

W  grupie +45 pań najlepsza 
okazała się Beata Mnichow-
ska, a  drugie miejsce zajęła  
Alicja Szopa.
W  turnieju deblowym wy-
startowały 23 pary. Zwycięską 
parą w  kategorii open zostali 
Krzysztof Pietras oraz Tomasz 
Wojtowicz, w  kategorii +45 
zadebiutowali Kuczyński oraz 
Tempczyk. W  grze podwój-
nej pań łącznie wzięło udział 
9 par deblowych. Zwyciężczy-
niami w kategorii open zostały 
Monika Bilak i  Laura Mejzel, 
natomiast w  grupie pań +45 

Ewa Kossakowska oraz Beata 
Mnichowska.
Sponsorzy główni wyda-
rzenia: Infiniti oraz BGŻ  
BNP Paribas.
Sponsorzy: Szafran i  miód 
– Caternig Event Service, Se-
cret Avenue, CLIC Innovative 
Drink, Ale Browar Gdynia,  
As Dent.
Fundatorzy nagród: Code 
Zero, Secret Avenue.
Patronat medialny: Prestiż 
Magazyn Trójmiejski, W  Śli-
zgu, PituPitu, Pracodawcy  
Pomorza, Panorama Pomorza.

do 25 roku życia. ZUS wypła-
ca rentę przez cały rok, łącznie 
z wakacjami.
 – Uczniom świadczenie wypła-
ca do końca sierpnia, a studen-
tom do końca września. Jeżeli 
szkoła lub uczelnia w  pierw-
szym zaświadczeniu wskaże 
całkowity okres trwania nauki, 
ZUS będzie wypłacał świad-
czenie przez cały ten czas. War-
to pamiętać, że w  tym czasie 
ZUS ma prawo do kontroli czy 
nauka jest faktycznie kontynu-
owana. Jeżeli nie został wska-
zany pełny okres nauki, to aby 
renta była wypłacana bez prze-
rwy, najpóźniej w ciągu miesią-
ca od ostatniej wypłaty trzeba 
złożyć wniosek wraz z zaświad-
czeniem o  kontynuowaniu na-
uki. Uczniowie muszą to zrobić 
do końca września, natomiast 
studenci do końca października 
– dodaje Krzysztof Cieszyński.
Uczeń, który dostał się na stu-
dia, żeby otrzymać rentę za 
wrzesień, musi dostarczyć za-
świadczenie z  uczelni najpóź-
niej do końca września, a  for-
malny dokument świadczący, 
że jest studentem na początku 
października. Warto o  tym 
pamiętać, gdyż niedopełnienie 
formalności może skutkować 
wstrzymaniem świadczenia.

(GR)
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PRESTIŻOWA IMPREZA ZAWITAŁA DO NAS

Kolbudy gospodarzem 
Dyktanda Kaszubskiego
Mistrzowie kaszubskiej ortografii spotkają się 13 października w Zespole 
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. Chętni, którzy chcą 
wziąć udział w dyktandzie, zgłaszać się mogą jeszcze w dniu imprezy.

Gmina Kolbudy już 4 lata 
temu starała się o organizację 
Dyktanda Kaszubskiego. Ma-
rzenia ziściły się. W  listopa-
dzie ubiegłego roku wójt gmi-
ny Szemud przekazał symbol 
dyktanda – kałamarz – Łuka-
szowi Kobusowi, sekretarzo-
wi Urzędu Gminy Kolbudy. 
Teraz stoi on w gabinecie dy-
rektora szkoły w Kolbudach. 
– Jest to bardzo ważna i pre-
stiżowa impreza. Spodzie-
wamy się, że w  tegorocznym 
dyktandzie weźmie udział 
około 400 osób z  całego Po-
morza. Będzie to również 
dla nas okazja do pochwale-
nia się szkołą, ale i  ciekawy-
mi miejscami, które są wizy-
tówką naszej gminy – mówi 
nam Robert Aszyk, dyrektor 
Zespołu Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w Kolbudach. 

REKLAMAREKLAMA

Uczestnicy dyktanda podzie-
leni zostaną na osiem katego-
rii wiekowych. Może w  nim 
uczestniczyć każdy chętny. 
W  konkursie startować będą 
uczniowie, ale również osoby 
dorosłe.
– Impreza trwać będzie cały 
dzień. Rejestracja zawodni-
ków rozpocznie się o  godzi-
nie 9.00. Najpierw przepro-
wadzone zostaną eliminacje. 
Po nich zaplanowana została 
przerwa obiadowa i  czas na 
zwiedzanie. Po południu od-
będą się natomiast finały we 
wszystkich kategoriach – in-
formuje Robert Aszyk, któ-
ry nie ukrywa, że uczniowie 
z  gminy Kolbudy mają szan-
sę na osiągnięcie sukcesu. 
– Języka kaszubskiego moż-
na uczyć się we wszystkich 
szkołach na terenie naszej 
gminy. Zainteresowanie tym 

na mojej ulicy nie 
było latarni
ciemność nikogo nie 
straszyła
dzieciństwo było 
szczęśliwe
wieczór przeważnie 
do rana
kilku moich 
przyjaciół
takich od pajdy 
chleba
może od Tolka 
Banana
łaziło tam 
i z powrotem 
dzieląc się często 
jabłkami
a nawet inną 
radością
dziś nie ma mojej 
ulicy
spotyka mnie jeden 
staruszek
mój arcymistrz 
wzruszeń

Piotr  
Szczepański

przedmiotem jest duże. My-
ślę, że bierze się to z tego, że 
zajęcia prowadzone są w  cie-
kawy sposób, ale też urozma-
icone są wycieczkami w  in-
teresujące miejsca związane 
oczywiście z Kaszubami. 
Zgłoszenia można dokonać 
również internetowo. Regu-
lamin dyktanda i  formularz 
zgłoszeniowy znaleźć można 
na stronach internetowych: 
zarządu zrzeszenia www.ka-
szubi.pl, szkoły – www.zkpig-
kolbudy.edu.pl oraz urzędu 
gminy – www.kolbudy.pl.
Organizatorami dyktanda 
są: Zespół Kształcenia Pod-
stawowego i  Gimnazjalnego 
w  Kolbudach, Urząd Gminy 
Kolbudy oraz Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie oddział 
w Kolbudach.

(lubek)

  Do czasu dyktanda symbol-
iczny kałamarz znajduje się 

w gabinecie dyrektora 
Roberta Aszyka

SOPOT

ArtInkubator 
i biblioteka
Trwają prace budowlane 
i adaptacyjne zabytkowe-
go zespołu willowo-par-
kowego przy ul. Jakuba 
Goyki 1-3 w Sopocie. 
– Powstanie tam ArtIn-
kubator, czyli przestrzeń 
łącząca sale wystawien-
nicze, pracownie udo-
stępniane na określony 
czas artystom, punkt 
widokowy, przestrzeń 
restauracyjną oraz nowo-
czesna biblioteka. Od-
restaurowana przestrzeń 
parkowa, otaczająca dwa 
zabytkowe budynki, 
uzyska nowe przestrze-
nie z  przeznaczeniem 
na plenerowe działania 
artystyczne, wydarzenia 
dla mieszkańców Sopo-
tu oraz działania progra-
mowe biblioteki – podaje 
Anetta Konopacka z  so-
pockiego magistratu.
Zakończenie prac re-
stauracyjnych i  budow-
lanych wraz z  zagospo-
darowaniem terenu pla-
nowane jest na koniec 
przyszłego roku.

(GR)
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PUCHAR POLSKI 
Grają nasi
19 września rozegrana zosta-
nie kolejna runda piłkarskie-
go Pucharu Polski. Sopocka 
Akademia Piłkarska podej-
mować będzie rezerwy Ge-
danii. Lechia II pojedzie na 
mecz z KS Mściszewice, Por-
towiec zagra z KS Kamienica 
Królewska, a Nadmorska Liga 
Szóstek z  Polonią Gdańsk. 

Pierwszy zespół Gedanii po-
jedzie na mecz z  rezerwami 
Arki, a  Jaguar z  juniorami 
Bałtyku.
Wyniki naszych drużyn po-
damy w  kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(GR)

WIELKA KOSZYKÓWKA W TRÓJMIEŚCIE

Z Włochami zagramy znów w Ergo Arenie
Miłośnicy koszykówki nie mogą narzekać na brak wrażeń. W minioną sobotę Asseco 
Gdynia podejmowało FC Barcelonę (67:94). Z kolei  17 września, w kwalifikacjach do 
mistrzostw świata reprezentacja Polski podejmowała w Ergo Arenie zespół Chorwacji.  
Spotkanie zakończyło się po zamknięciu tego wydania „Panoramy”.

Reprezentacja Polski koszyka-
rzy rozpoczyna drugi etap kwa-
lifikacji do Mistrzostw Świa-
ta, które w  2019 r. odbędą się 
w  Chinach. Przypomnijmy, że 
Polacy jeden etap kwalifikacji 
mają już za sobą. Zajęli drugie 
miejsce w grupie C i awansowa-
li do kolejnej rundy kwalifikacji 
do mistrzostw. W  najbliższej 
fazie grupowej biało-czerwoni 
zmierzą się z  Włochami, Ho-
landią i  Chorwacją (wszystkie 
poprzednie wyniki są zacho-
wane). Spotkania zostaną roze-
grane we wrześniu, listopadzie 
i grudniu oraz w lutym. Do Mi-
strzostw Świata w Chinach za-
kwalifikują się po trzy najlepsze 
drużyny w  grupie (łącznie 12 
zespołów z Europy).
Ekipa trenera Mike’a  Taylora 
zmagania w  grupie J rozpo-
częła od wyjazdowego meczu 
z Włochami. 
– Niedawno szkoleniowcem 
tego zespołu został Dražen 
Anzulović, znany w  Polsce 
z prowadzenia MKS Dąbrowa 
Górnicza. W ostatnim okienku 

DUATHOLN

Miejsc coraz 
mniej
Jeszcze tylko do 24 września 
prowadzone będą zapisy do 
drugiej edycji Cross Duathlon 
Gdańsk, który tym razem od-
będzie się 6 października.
Zawody są propozycją dla 
wszystkich, którzy lubią wy-
zwania wymagające większe-
go wysiłku. Niełatwa, ale nie-
zwykle ciekawa trasa biegowa 
oraz rowerowa przygotowana 
została w  oliwskich lasach 
Trójmiejskiego Parku Krajo-
brazowego. Aby wziąć udział 
zawodach, trzeba się zareje-
strować i to szybko, ponieważ 
decyduje kolejność zgłoszeń, 
a w imprezie może wystarto-
wać tylko 200 zawodników. 
Wpisowe wynosi 59 zł.
Jak informuje Grzegorz Pa-
welec, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Ośrodka Sportu 
(organizator imprezy), zawo-
dy zostaną rozegrane na dy-
stansach: bieg na 5 km (jedna 
pętla), trasa rowerowa o dłu-
gości 15 km, składająca się 
z dwóch pętli oraz ponownie 
bieg na 5 km. 
Wszelkie niezbędne informa-
cje dotyczące październiko-
wej imprezy znajdują się na 
stronie sportgdansk.pl.

(GR)

reprezentacyjnym w  kadrze 
pojawili się m.in. zawodnicy 
z  NBA – Bojan Bogdanović, 
Dario Sarić i Ivica Zubac.
Jeszcze w tym roku podopiecz-
ni Mike’a  Taylora rozegrają 
dwa mecze. 29 listopada powal-
czą o punkty z Holandią, nato-
miast 2 grudnia o  godz. 20.15 

– ponownie w  Ergo Arenie 
– zmierzą się w  rewanżowym 
spotkaniu z Włochami.
Wywalczenie awansu przez bia-
ło-czerwonych będzie trudnym 
zadaniem. Tabeli przewodzą 
Litwini, którzy mają na swoim 
koncie 12 punktów. Na dru-
gim miejscu sklasyfikowana jest 

reprezentacja Włoch. Trzecią, 
dającą jeszcze awans, pozycję 
zajmują Polacy – mają jednak 
tyle samo punktów co kolejne 
trzy drużyny (Holandia, Chor-
wacja, Węgry).

(GR)

„AD-REM” PODSUMOWAŁ LETNIĄ AKCJĘ

Na sportowo i z dala od używek
Jak co roku osiedlowy klub 
„Ad-Rem” z  Oliwy organi-
zował w  czasie wakacji za-
jęcia dla dzieci i  młodzieży, 
a nawet dla dorosłych. W za-
jęciach sportowo-rekreacyj-
nych, odbywających się na 
boiskach oliwskiej szkoły 
„Fregata” i Szkoły Podstawo-
wej nr 23 oraz w klubie „Ad-
-Rem”, mógł uczestniczyć 
każdy chętny.
– Tradycyjnie już celem było 
„zagospodarowanie” wolne-
go czasu naszej młodzieży 
w  taki sposób, aby znaleźli 
się jak najdalej od wszelkie-
go rodzaju używek. Z  naszej 
propozycji skorzystało kilka-
dziesiąt osób. W  czasie wa-
kacji odbywała się rywaliza-
cja w  różnych dyscyplinach. 
Prowadzona była też klasy-
fikacja najwszechstronniej-
szego uczestnika naszej akcji 
– oczywiście z  podziałem na 
grupy wiekowe – mówi nam 
Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem”.
W  grupie najmłodszej na 1. 
miejscu sklasyfikowano dwie 
osoby: Mateusza Chomen-
towskiego i  Adama Grze-
siaka. Na podium znaleźli 
się jeszcze Grzegorz Kuczko 
i  Filip Kręgielski. W  grupie 
średnie bezkonkurencyjny 

okazał się Mateusz Gajtka, 
który wyprzedził Szymona 
Wiśniewskiego i  Pawła Kula-
sa. Z kolei w grupie młodzieży 
starszej rywalizacja prowadzo-
na była w kilku konkurencjach. 
W  konkursie na najwszech-
stronniejszego zawodnika zwy-
ciężył Piotr Głowacki. Kolejne 
miejsca przyznano Kamilo-
wi Dudziakowi i  Michałowi 
Stefanowskiemu, który został 
królem strzelców rzutów kar-
nych. Na najlepszego bram-
karza wybrano zaś Szymona 

Leżyńskiego. Organizatorzy 
przyznali także nagrody fair 
play, a odebrali je Leon Fili-
powicz i Adrian Styrna.
– Korzystając z  okazji, dzię-
kujemy dyrekcji obu szkół za 
pomoc w  organizacji akcji, 
a  pracownikom Gdańskiego 
Zespołu Schronisk i  Sportu 
Szkolnego za pomoc meryto-
ryczną i włączenie się w orga-
nizację letnich zajęć – dzięku-
je Ryszard Riviera.

(GR)

KTO WYKRĘCI WIĘCEJ KILOMETRÓW?

Ruszyła 
rywalizacja miast 
1 września wystartowała Ogól-
nopolska Gra Rowerowa, w któ-
rej miasta rywalizują w  przeje-
chaniu największej liczby kilo-
metrów. Gra jest organizowana 
przez Asante Bikes w  partner-
stwie z: Gdańskiem, Gdynią, 
Sopotem oraz Tczewem. 
W Gdańsku kampania odbywa 
się pod hasłem „Kręć kilome-
try dla Gdańska”, a w Sopocie 
„Wkręć się w Sopot”. Jej celem 
jest promocja jazdy rowerem 
i zmotywowanie mieszkańców 
do regularnej jazdy również 
poza sezonem letnim. Wygry-
wają ci, którzy zdobędą jak naj-
większą liczbę punktów w  ra-
mach codziennych podróży 
rowerowych odbytych między 
1 września a 31 października. 
– Rywalizacja uczestników 
będzie widoczna na bieżąco 
w  aplikacji, w  formie rankin-
gów, ale również na dedyko-
wanej stronie www.grarowe-
rowa.pl. Oprócz zabawy do-
wiemy się między innymi jak 
bardzo jesteśmy ekologiczni 
– o  ile ograniczyliśmy emisję 
CO2 oraz jakimi trasami jeż-
dżą rowerzyści, co pomoże 
w  wytyczaniu nowych dróg 

rowerowych – mówi Alicja 
Bittner z  Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku, która dodaje, że „Kręć ki-
lometry dla Gdańska” będzie 
w  sposób szczególny promo-
wać codzienne dojazdy rowe-
rem do pracy i z powrotem. 
Zgłoszone do konkursu firmy 
będą rywalizować ze sobą o ty-
tuł najbardziej rowerowej firmy 
oraz o  największą liczbę „wy-
kręconych” punktów w stosun-
ku do liczby pracowników. 
– Dla laureatów przygotowali-
śmy kilkaset atrakcyjnych na-
gród. Upominki będą mogli 
już odebrać uczestnicy, którzy 
zdobędą 777 punktów. Tra-
fią one do 3800 uczestników. 
Zaś ci, którzy będą aktyw-
niej uczestniczyć w  rywaliza-
cji i  zdobędą 7777 punktów, 
dostaną sportowe bluzy. Po 
zakończeniu rywalizacji na-
grodzona zostanie setka naj-
lepszych uczestników indywi-
dualnych oraz setka z  uczelni 
i najlepsze drużyny firmowe – 
dodaje Alicja Bittner.
O  wynikach oczywiście poin-
formujemy na naszych łamach.

(GR)
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SKWER 
HANDLOWY

Zapraszamy DZIECI wraz 
z RODZICAMI do 

SKWERU HANDLOWEGO
Konkursy

Nauka przez zabawę

Darmowa wata cukrowa!

Upominki dla małych zawodników

28.09.2018
(piątek 13 :00-19:00)


