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potrzebujesz informacji? chcesz załatwić sprawę? zauważyłeś problem?

zapraszamy do kontaktu

FlashFlash

STR.  12

Coraz bliżej wspólnego biletu
Pod koniec września samorządowcy Gdańska 
i Gdyni oraz radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli 
uchwały, które powierzają spółce InnoBaltica część 
zadań z zakresu transportu publicznego.

Nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy 2018” wręczono 
najlepszym opiekunkom i opiekunom osób starszych 
oraz niepełnosprawnych. Tego roku „Złotą Malwą” 
uhonorowany został Adrian Lesiak z Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Starogardzkiej.

– W Gdańsku ogromny nacisk kładziemy na 
profesjonalizm, wysokie kompetencje, serce 
opiekunek i opiekunów środowiskowych 
– podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Grudzień pod znakiem imprez
Mimo że do grudnia jeszcze kawał czasu, to już 
teraz gdański magistrat poinformował o wyda-
rzeniach, które będą organizowane ostatniego 
miesiąca tego roku.

Nowe pracownie 
W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrod-
ku Adaptacyjnym MOPS Sopot odbyło się oficjalne 
otwarcie Sali Doświadczania Świata oraz nowej pra-
cowni arteterapii.

Rubinowy jubileusz
Jednym z  bardziej znanych miejsc na Przymorzu jest 
Osiedlowy Klub „Bolek i  Lolek”. W  tym roku ten 
zasłużony dla lokalnej społeczności klub obchodził swoje 
40. urodziny.

STR. 7STR. 4 STR. 5 STR. 8

Za serce, wspaniałą pracę i opiekę

STR. 11

ZŁOTE MALWY ROZDANE
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INFORMATOR PANORAMY

Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (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
• 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

• 24 października (środa), Targi Pracy Branży IT 
Future3, godz. 12.00, AmberExpo w Gdańsku, 
Żaglowa 11

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

• 28 października (niedziela), Lipali, godz. 18.00, 
Kwadratowa w Gdańsku, ul. Siedlicka 4

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

• 31 października (środka), Kangding Ray,  
godz. 21.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1

• 2 listopada (piątek), Miuosh, godz. 21.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 4 listopada (niedziela), Oxford Drama,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
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

• 15 listopada (czwartek), Maria Kosterina,  
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

• 29 listopada (czwartek), Sean Webster,  
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

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

• 1 grudnia (sobota), Wyścigi gokartowe,  
godz. 10.00, Galeria Morena w Gdańsku 

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

• 9 grudnia (niedziela), Tre Voci, godz. 17.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 15 grudnia (sobota), Steve Hogarth,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 5 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy, 
Targ Węglowy w Gdańsku
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– Mieszkańcy Oruni Górnej znają Annę 
Gałek. Sądzę jednak, że nie wszyscy 
mieszkańcy Chełmu czy Śródmieścia 
mogą Panią znać. Może w kilku zda-
niach przedstawi się Pani Czytelnikom  
„Panoramy”?
– W Gdańsku urodziłam się i tu mieszkam, 
wychowując trójkę moich dzieci. Posiadam 
wyższe wykształcenie z  dziedziny finan-
sów, nieruchomości, zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz pedagogiczne. Zawodowo 
jestem przedsiębiorcą, prowadzącym dwie 
spółki w  branży nieruchomości. Jestem 
również mówcą motywacyjnym. Pomagam 
ludziom przywracać nadzieję w to, że dobre 
zmiany zależą w dużej mierze od nich sa-
mych i ich decyzji.
– Mieszka Pani na Oruni Górnej i przez 
wiele lat pracowała Pani w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”…

– Dokładnie 11 lat pracowałam na rzecz 
członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Po-
łudnie”. Między innymi dzięki mojej pracy, 
mamy na osiedlu: centrum rekreacyjno-
-sportowe z kręgielnią, korty tenisowe i „or-
lika”, budynek służący do spotkań seniorów, 
jak i organizowania zajęć dla najmłodszych 
mieszkańców osiedla. Również dzięki mo-
jemu zaangażowaniu osiedle posiada sieć 
kamer monitorujących wszystko, co dzie-
je się na Oruni Górnej. Z  przyjemnością 
uczestniczę także w imprezach kulturalno-
-sportowych, spotkaniach mikołajkowych na 
rzecz dzieci, ale też organizuję zbiórki pienię-
dzy na rzecz pomocy rodzinom w trudnych 
sytuacjach materialnych oraz chorych dzieci. 
– Dowiedzieliśmy się co udało się zrobić, 
więc może powiemy kilka zdań o tym, co 
chciałaby Pani zrobić dla mieszkańców 
Gdańska?

– Zależy mi na tym, aby wybudować w każ-
dej dzielnicy centrum rekreacyjno-sportowe 
z  zajęciami dla całych rodzin i  osób star-
szych – żeby scalać razem członków ro-
dzin w dobrej zabawie. Należałoby również 
wybudować więcej żłobków i  przedszkoli, 
żeby młode matki nie musiały zapisywać 
się do nich, będąc jeszcze w  ciąży. Poza 
tym warto zwiększyć nakłady finansowe 
z  budżetu miasta na potrzeby dzielnic – 
budżety osiedlowe zwiększyć do 5% z bu-
dżetu miasta. Poza tym chciałabym, aby 
pozwolono ludziom w dzielnicach decydo-
wać o przyszłości lokalnej społeczności. To 
oczywiście tylko niektóre zadania, o których 
realizację będę walczyć, kiedy zostanę rad-
ną Gdańska.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki

Pozycja nr:
2

Lista nr:Anna GAŁEKKANDYDAT DO 
RADY MIASTA
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W  uroczystości uczestniczył 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu, osoby z  niepełno-
sprawnościami, przedstawi-
ciele sopockich instytucji oraz 
organizacji pozarządowych, 
które wspierają osoby z  nie-
pełnosprawnościami i  ich 
rodziny.
Środowiskowy Dom Samopo-
mocy – Ośrodek Adaptacyj-
ny MOPS Sopot jest ośrod-
kiem zapewniającym terapię 
osobom z  niepełnosprawno-
ścią intelektualną w  systemie 
dziennym, odciążającym ich 
rodziny i  opiekunów od sta-
łej opieki. Nowe pracownie 
umożliwią m.in. terapię od-
powiadającą indywidualnym 
potrzebom osób z  niepełno-
sprawnościami, dodatkowe 
wsparcie osób z  niepełno-
sprawnością sprzężoną, spek-
trum autyzmu oraz poruszają-
cych się na wózkach. 
W  nowej pracowni artetera-
pii będą prowadzone zaję-
cia zgodnie z  preferencjami 
uczestników, m.in. grafika 

NIE ZAWIODŁA POGODA I TURYŚCI

Rekordowy rok na sopockim molo
– W  ostatnią niedzielę wrze-
śnia zakończyliśmy sezon letni 
na molo w  Sopocie. Po pod-
sumowaniu sprzedaży biletów 
okazało się, że w tym roku od-
notowano dokładnie 1 120 616 
płatnych wejść, czyli o ponad 3 
proc. więcej niż w dotychczas 
najlepszym 2016 roku – infor-
muje Marcin Kulwas ze spół-
ki Kąpielisko Morskie Sopot, 
które administruje molem.
Taki wynik na pewno nie był-
by możliwy, gdyby nie pogoda, 
która zdecydowanie sprzyjała 
słonecznym i morskim kąpie-
lom – szczególnie pod koniec 
wiosny. To właśnie w kwietniu 
i maju odnotowano największą 
liczbę sprzedanych wejśció-
wek na sopockie molo.
– Niestety słoneczne dni bar-
dziej zachęcają do opalania na 
plaży niż spacerów po molo, 
więc frekwencja w  czerwcu, 
lipcu i  sierpniu była trochę 
gorsza niż rok temu. Wtedy 
jednak deszczowy wrzesień 
przekreślił szanse na pobicie 
rekordu z  2016 roku. W  tym 
sezonie wrześniowa pogoda 
nas nie zawiodła i  możemy 
cieszyć się z  najlepszej fre-
kwencji w  historii obiektu od 
1991 roku – dodaje Marcin 
Kulwas.

Warto jednak zauważyć, że nie 
tylko pogoda miała wpływ na 
tak dobry wynik. To również 
efekt wielu zorganizowanych 
imprez. Tego roku nie brako-
wało tradycyjnego już letnie-
go kina, jazzowego festiwalu, 
pokazów teatralnych, festiwa-
lu kulinarnego czy teatralnego 
albo widowiskowej „Tyczki na 
molo”.
– Jesienią molo nie zapada w sen 
zimowy. 10 listopada uczcimy 

komputerowa czy zajęcia 
z witrażu artystycznego. Pra-
cownia wyposażona będzie 
w  stanowisko komputerowe 
ze stolikiem z  regulowaną 
wysokością do różnych wóz-
ków inwalidzkich oraz kom-
puterem przystosowanym dla 
osób z  niepełnosprawnościa-
mi. W kąciku fizjoterapii, dla 
uczestników ośrodka dostęp-
na będzie m.in. bieżnia, ro-
wer stacjonarny oraz stepper, 
a  także kącik wypoczynkowy 
wyposażony w  kanapę, fotele 
i stolik.
W  Środowiskowym Domu 
Samopomocy – Ośrodku 
Adaptacyjnym MOPS So-
pot powstaje również Sala 
Doświadczania Świata. To 
specjalnie wyodrębnione po-
mieszczenie, wyposażone 
w  urządzenia stymulujące 
rozwój zmysłów. W sopockim 
ośrodku będzie to m.in. tunel 
lustrzany, kolumna świetlna 
na kółkach, zestaw światło-
wodów do światłolecznictwa, 
dywan świetlny, dzwonki 

lustrzane, kolorowe niebo. 
Terapia w Sali Doświadczania 
Świata dobierana jest indywi-
dualnie do potrzeb podopiecz-
nego. W  takiej sali uczestnik 
ma wolność wyboru bodźców, 
których w  danym momencie 
najbardziej potrzebuje. Po-
znawanie odbywa się poprzez 
zmysły, dzięki czemu dostar-
czane do układu nerwowego 
informacje wpływają bardzo 
pozytywnie na pamięć, kon-
centrację, naukę, a  przede 
wszystkim na chęć podejmo-
wania aktywności, działań. 
Dzięki takiej wielozmysłowej 
terapii osoby z  niej korzy-
stające na nowo postrzegają 
świat, bardziej spontanicznie 
i  osobiście, ponieważ sala ta 
to świat przeżyć, w  którym 
uczestnik czuje się dobrze, ma 
swobodę i możliwość wyboru 
bodźców oraz czasu koncen-
trowania się na nich. Sala Do-
świadczania Świata to nauka 
życia przez życie, to celowe 
kształtowanie bodźców w celu 
wywołania zaplanowanych 

wrażeń i  uczuć. Umożliwia 
poznawanie poprzez patrze-
nie, słuchanie, dotykanie, wą-
chanie i  smakowanie – czyli 
tworzenie globalnego, wielo-
zmysłowego obrazu danego 
pojęcia.
 

(AN)

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W SOPOCIE

Nowe pracownie dla osób poruszających się na wózkach
W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot odbyło się oficjalne otwarcie Sali Doświadczania 
Świata oraz nowej pracowni arteterapii. Miejsca te są specjalnie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, 
które poruszają się na wózkach. 
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PRZYZNANO NAGRODY

Dla pracowników 
pogotowia
21 osób, pracowników SP 
ZZOZ Miejskiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego z  Przy-
chodnią w  Sopocie, otrzy-
mało podziękowania za swoją 
odpowiedzialną służbę.
 – Choć raz nie w  karetce 
czy na placu manewrowym, 
ale w  sali obrad rady miasta, 
mam zaszczyt i  przyjemność 
państwa gościć, by podzięko-
wać za wasz trud, ciężką i od-
powiedzialną pracę. Na wnio-
sek mieszkańców od początku 
października rozszerzyliśmy 
waszą działalność o  kolej-
ne ambulatoria, wyręczając 
tym samym państwo pol-
skie. Taka jest potrzeba sy-
gnalizowana przez sopocian, 
a  my, w  ramach możliwości, 
staramy się wsłuchiwać w  te 
potrzeby. Mam nadzieję, że 
wasza ciężka praca zostanie 

doceniona przez rząd i  znaj-
dzie to odzwierciedlenie 
w waszych pensjach. Bo to co 
robicie jest godne najwyższej 
pochwały, ale również finan-
sowej gratyfikacji – mówił 
do pracowników pogotowia 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu.
Z  kolei dyrektor pogotowia 
– Ryszard Karpiński pod-
kreślił, że sopocka jednost-
ka zmienia się i  udoskona-
la, ale jest to możliwe tylko 
dzięki świetnemu, zgranemu 
zespołowi.
 – Dzięki wam, waszemu za-
angażowaniu, skuteczności 
i pracowitości sopockiego po-
gotowie jest oceniana przez 
społeczeństwo coraz lepiej – 
dodał Ryszard Karpiński.

(GR)

setną rocznicę odzyskania nie-
podległości organizowanym 
przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Sopocie „Biegiem 
Niepodległej”. Po 11 listopada 
tradycyjnie zaczynamy insta-
lować sztuczne lodowisko na 
Skwerze Kuracyjnym i pod ko-
niec miesiąca zaczynamy wypa-
trywać zimy. Z lodowiskiem ru-
szymy, kiedy tylko będą sprzy-
jały warunki atmosferyczne – 
mówi Marcin Kulwas.

Dodajmy jeszcze tylko, że do 
26 kwietnia roku wstęp na po-
most spacerowy jest bezpłatny. 
Korzystając z  okazji apeluje-
my, aby zachować szczególną 
ostrożność, gdyż z  uwagi na 
trudne warunki atmosferycz-
ne (opady, niskie temperatury, 
porywisty wiatr) drewniany 
pokład może być bardzo śliski.

(GR)
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  Imprezę uświetnili swoimi występami Lilit Hovhannisyan oraz 
Juana Felipe Alvarado.

  Papierowe torty w ramach projektu „Candy” 
wykonali przymorscy seniorzy.

  Jubileuszowa uroczystość z okazji 40-lecia klubu „Bolek i Lolek”
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40 STUKNĘŁA „BOLKOWI I LOLKOWI”

Rubinowy jubileusz przymorskiego 
klubu osiedlowego
Jednym z bardziej znanych miejsc na Przymorzu jest Osiedlowy Klub „Bolek i Lolek”. Tu swój wolny czas spędzała i w dalszym ciągu 
spędza większość mieszkańców osiedla. W tym roku ten zasłużony dla lokalnej społeczności klub obchodził swoje 40. urodziny.

W 40-letniej historii przymor-
skiego klubu przewinęło się 
multum osób i  zorganizowano 
niezliczoną ilość imprez.
 – Otwarcie klubu w 1978 roku 
obyło się pod przewodnictwem 
Matyldy Brzozowskiej, która 
niestety nie doczekała naszego 
jubileuszu. Kolejnym kierow-
nikiem „Bolka i  Lolka” była 
Urszula Sendrowska – przypo-
mina obecny kierownik klubu 
Piotr Szczepański.

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.

Nazwę klubu wymyśliły dzieci, 
które w  tamtym czasie bardzo 
chętnie i  licznie brały udział 
w  organizowanych dla nich 
zajęciach. Organizowano tu 
zajęcia turystyczne, sportowe, 
rekreacyjne, plastyczne, kursy 
językowe i komputerowe.
 – Nie brakowało koncertów 
i wystaw malarskich, zajęć mu-
zycznych, edukacji teatralnej 
czy przedstawień teatralnych. 
Przy naszym klubie działa koło 

seniora. Od lat współpracujemy 
z  przymorskimi szkołami, ale 
również z  miejskimi instytu-
cjami, organizacjami pozarzą-
dowymi i  urzędami. – mówi 
Piotr Szczepański.
Co ciekawe, w  klubie mieści-
ła się również między inny-
mi: wypożyczalnia kaset video 
i  gier telewizyjnych, gabinet 
dentystyczny, ciucholand, wy-
pożyczalnia samochodów i na-
czyń, a nawet Drugi Zbór Ko-
ścioła Baptystów. W 40-letniej 
historii klubu nie brakowało 
znamienitych gości, którzy 
odwiedzili „Bolka i Lolka”, by 
wspomnieć chociażby o  mini-
strze spraw zagranicznych In-
donezji, konsulu chińskim czy 
tak znanych Polakach jak np. 
Ernest Bryl, Leszek Możdżer, 
Dariusz Michalczewski czy 
Romuald Koperski.
 – Bardzo się cieszymy, że na 
terenie naszej spółdzielni mo-
żemy prowadzić jakże ważną 

KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE

BIESIADA Z KABARETEM W TLE

Nowe i ciekawe zajęcia w „Piastusiu”

Zapraszamy do Domu Kultury

Bardzo szeroki wachlarz za-
jęć dla dzieci, młodzieży, ale 
i  osób starszych, ma w  swo-
jej ofercie Osiedlowy Klub 
„Piastuś”.
 – Tego roku mamy chyba re-
kordową liczbę propozycji dla 
mieszkańców naszego osiedla 
– mówi nam Ewa Abramow-
ska, kierownik „Piastusia”. – 
Na niektóre zajęcia można się 
jeszcze zapisać, wiec zachę-
cam do odwiedzenia naszego 
klubu.
Wśród nowych propozy-
cji są: zajęcia judo dla dzieci 

W Domu Kultury przy Śląskiej 
66B na Przymorzu odbywa się 
szereg zajęć w klubach i sekcjach. 
Może w nich uczestniczyć każdy 
chętnych, a udział w większości 
zajęć jest darmowy.
W  Domu Kultury poza zajęcia 
stałymi organizowane są koncer-
ty, spotkania z ciekawymi ludź-
mi, a  także wystawy malarskie 
oraz tkackie.
 – Wszystkich miłośników 
muzyki zapraszam na koncert 
mieszkańców naszego osiedla – 
Bartka Kalinowskiego i Wojcie-
cha Kwiatkowskiego. Ich recital 

w  wieku 3–6, które odbywają 
się w  piątki (godz. 17.00), fla-
menco dla dzieci (środy, godz. 
17.00), break dance (wtorki 
i środy, godz. 18.00) oraz zaję-
cia ogólnorozwojowe dla dzieci 
„Piłkarskie maluchy” (wtorek, 
godz. 17.00).
Poza tym prowadzona jest 
gimnastyka usprawniająca (po-
niedziałki i  czwartki, godz. 
9.10, 10.10 i 11.10), balet (śro-
dy, godz. 16.30), rytmika dla 
smyka (wtorki, godz. 16.50 
i 17.20 oraz piątki, godz. 10.30, 
11.00 i 11.30), hapkido (piątki, 

odbędzie się w sobotę 27 paździer-
nika o godzinie 17.00. W  biesia-
dzie muzyczno-tanecznej „Lubi 
naród nasz” usłyszymy przeboje 
kabaretowe z repertuaru Eugeniu-
sza Bodo, Mariana Hemara oraz 
piosenki autorskie. Wstęp na kon-
cert, podczas którego będzie moż-
na wspólnie pośpiewać i  tańczyć, 
jest oczywiście bezpłatny – zachę-
ca Barbara Imianowska, kierow-
nik Domu Kultury.
Przy Śląskiej 66B działa Klub 
Seniora „Przymorze”, a  jego spo-
tkania odbywają się w każdy wto-
rek (godz. 17.00–19.00). Z  kolei 

godz. 17.30) i  terapia dźwię-
kiem (wtorki, godz. 19.00).
W  „Piastusiu” w  poniedział-
ki i  czwartki zajęcia prowa-
dzi Szkoła Tańca Teal Dance 
Studio (dzieci 3–5 lat – godz. 
16.30, dzieci 6–8 lat – godz. 
17.15, dzieci 9–11 lat – godz. 
18.00 i  młodzież powyżej 12 
lat – godz. 19.00).
 – Poza tym organizowane są 
u  nas zajęcie muzyczne i  pla-
styczne. Grupy zorganizowane 
zapraszam na warsztaty pla-
styczne. Chętni mogą uczyć 
się ceramiki, prowadzimy też 

w czwartki o godz. 18,00 spoty-
kają się członkowie Koła Węd-
karskiego nr 5. W pierwszą i trze-
cią środę miesiąca (godz. 15.00) 
spotykają się osoby związane ze 
Związkiem Sybiraków, natomiast 
w drugi i czwarty wtorek miesiąca 
(godz. 14.00) członkowie Związ-
ku Kombatantów. Związek By-
łych Więźniów Politycznych swo-
je spotkania organizuje w czwartki 
o godz. 11.00, a Koło Więźniarek 
Ravensbruck w  pierwszą środę 
miesiąca (godz. 11.30).
Od poniedziałku do piątku działa 
pracownia plastyczna prowadzona 

zajęcia „Twórczy senior” – do-
daje Ewa Abramowska.
Przy klubie działa Klub Se-
niora i  Polski Związek Nie-
widomych, którego członko-
wie spotykają się w  pierwszą 
środę miesiąca o godz. 12.00. 
Tu swoją siedzibę mają też: 
OSK Moto Bit i Szkoła Języ-
kowa Well.

(GR)

przez Henryka Sokalskiego, na-
tomiast w  poniedziałki, wtorki 
i środy odbywają się zajęcia pla-
styczne dla dzieci (godz. 16.15–
18.15). Miłośników tanga za-
praszamy zaś w poniedziałki na 
godz. 18.00.
Wszystkie niezbędne informacje 
na temat zajęć i  imprez organi-
zowanych przez Domu Kultu-
ry uzyskać można osobiście (ul. 
Śląska 66B) albo telefonicznie 
(58 553 40 21).

(GR)

dla mieszkańców działalność 
kulturalną. Dowodem tego 
niech będzie jubileusz „Bolka 
i Lolka”. To właśnie działalność 
społeczno-kulturalna naszej 
spółdzielni integruje mieszkań-
ców. Klub nie istniałby, gdyby 
nie zaangażowanie osób zwią-
zanych z  „Bolkiem i  Lolkiem” 

– mówiła podczas jubileuszo-
wych uroczystości Jadwiga Sta-
dlewska, zastępca prezesa Po-
wszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”.
Jubileusz osiedlowego klu-
bu uświetnił recital Lilit 

Hovhannisyan oraz Juana Fe-
lipe Alvarado. Poza tym przy 
okazji urodzin zorganizowano 
festyn, który był zwieńczeniem 
tegorocznego lata.

(KL)

KLUB „PIASTUŚ”
Ul. Piastowska 98A

Tel. 58 553 23 81



Jacek HOŁUBOWSKI

PREZYDENT DLA GDAŃSZCZAN. 

Prezydent Gdańska powinien być pracownikiem miesz-
kańców, a nie ich władcą. Prezydent wybierany jest po 
to, aby wykonał dla mieszkańców pewne określone za-
dania, a nie rządził despotycznie mieszkańcami. Gwa-
rantuję Gdańszczanom skromny, oszczędny i przyjazny 
urząd. Zredukuję wydatki na administrację. Zlikwiduję 
premie dla prezydenta i  urzędników wyższego szcze-
bla. Nikt z mojego otoczenia ani ja jako prezydent nie 
będziemy zasiadać w  żadnych radach nadzorczych 
spółek i  traktować tego jako dodatkowych źródeł do-
chodu. Prezydent i  jego urzędnicy mają wystarczająco 
wysokie pensje w porównaniu do zarobków przeciętne-
go mieszkańca.

TANIA ENERGIA I EKOLOGIA. 

Wprowadzę program, dzięki któremu będzie można 
uzyskać środki na korzystanie z  odnawialnych źródeł 
energii, co pozwoli na znaczne obniżenie rachunków za 
prąd, a dodatkowo poprawi się czystość powietrza. Pro-
gram dofinansowań powinien być utworzony z  myślą 
o spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach miesz-
kaniowych i prywatnych właścicielach nieruchomości. 
Powstające obiekty użyteczności publicznej będą wy-
posażone w systemy korzystające z odnawialnych źró-
deł energii. Podobne rozwiązania trzeba wprowadzić 

w obiektach, które już funkcjonują. Wiadomo, że nie jest 
to zadanie na jeden rok. Trzeba je realizować systema-
tycznie, ale skutecznie.

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. 

W  tej materii można wiele poprawić. Przede wszyst-
kim trzeba poprawić zarządzanie Miejskim Zakładem 
Komunikacji. Kierować nim musi fachowiec, dobry me-
nadżer, a przede wszystkim osoba, dla której prioryte-
tem będzie dobrze funkcjonująca komunikacja, a  nie 
człowiek z układu i nadania politycznego. Trzeba też za-
inwestować w drogi lokalne, które połączą sąsiadujące 
ze sobą osiedla, a nie od dziś wiadomo, że bardzo słabo 
skomunikowane ze sobą są dzielnice leżące wzdłuż ob-
wodnicy Trójmiasta. Nie są to drogie przedsięwzięcia, 
ale dzięki nim można odciążyć ruch na głównych arte-
riach komunikacyjnych Gdańska.

SPORT I EDUKACJA. 

Jako wieloletni działacz i  miłośnik sportu wprowadzę 
przejrzysty i  sprawiedliwy podział grantów. Opracuję 
wraz ze środowiskiem sportowym program rozwoju 
sportu wśród dzieci i  młodzieży. Spowoduję większą 
współpracę klubów sportowych ze szkołami poprzez 
tworzenie klas i  oddziałów sportowych. Chcę rozwi-
jać centra sportowe, z  których będą mogły korzystać 

kluby sportowe. Infrastruktura sportowa musi powsta-
wać w ścisłej współpracy z klubami, które w efektyw-
ny sposób będą z niej później korzystały. Nie wszyscy 
muszą zostać mistrzami, ale warto odciągnąć dzieci 
i młodzież od telefonów czy komputerów. Pamiętajmy, 
że uprawianie sportu chroni młodych ludzi przed zagro-
żeniami, jakie niesie za sobą spędzanie wolnego czasu 
na ulicy. Należy też podnieść rangę wychowania fizycz-
nego w  szkole. To nie ma być przerywnik w  lekcjach. 
Nauczyciele muszą realizować program, a wtedy dzie-
ciaki będą też poważniej podchodzić do zajęć sporto-
wych. Będę chciał zaangażować znanych sportowców, 
aby w gdańskich szkołach prowadzili pokazowe lekcje 
wychowania fizycznego.

MIASTO OTWARTE NA INICJATYWY LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCÓW. 

Rozwój gospodarczy miasta oprę w  jak największym 
stopniu na lokalnych, małych i  średnich przedsiębior-
cach. W tej chwili „kapelusza” uchyla się dużym poten-
tatom finansowym. Małe i średnie gdańskie firmy trak-
towane są po macoszemu. Chcę to całkowicie zmienić. 
Trzeba rozmawiać i współpracować z małymi i średni-
mi przedsiębiorcami, którzy mają ciekawe pomysły, ale 
widząc podejście urzędników, nawet nie próbują wy-
chodzić z inicjatywą. A mały i średni biznes mógłby być 
dużym motorem napędowym Gdańska.
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JARMARK W NOWEJ ODSŁONIE

Grudzień pod znakiem imprez
Mimo że do grudnia jeszcze kawał czasu, to już teraz gdański magistrat poinformował o wydarzeniach, które będą organizowane 
ostatniego miesiąca tego roku.

– W  tym roku Jarmark Bo-
żonarodzeniowy odbędzie się 
w  nowej odsłonie. Wśród no-
wości będzie specjalna stre-
fa gastronomiczna i  gdańska 
karuzela dostępna za 1 zł dla 
posiadaczy Karty Mieszkań-
ca. A sylwester świętować bę-
dziemy bez fajerwerków, ale 
za to w  czterech dzielnicach 
Gdańska. Odliczanie do no-
wego roku odbywać się będzie 
w  rytm największego dzwonu 
carillonu. To będzie niezwy-
kły sylwester – mówi Olim-
pia Schneider z Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Bardzo ciekawie zapowiada 
się ostatnia noc 2018 roku. 
W oruńskim amfiteatrze przy-
witamy nowy rok przy pol-
skich hitach zespołu Czer-
wone Gitary. Goście, którzy 
przybędą na Chełm do Jaru 
Wilanowskiego, będą mogli 
bawić się przy muzyce Łąki 
Łan, a  na molo w  Brzeźnie 
bawić będzie sylwetrowiczów 
C-Boola – najlepszy polski DJ. 
Z  kolei na Targu Węglowym 
wystąpi zespół Brathanki.

– Dodatkowo podczas nocy 
sylwestrowej zostaną pod-
stawione specjalne autobusy, 
dzięki którym będzie moż-
na skorzystać ze wszystkich 
atrakcji, przemieszczając się 
między sylwestrowymi scena-
mi. Łączność pomiędzy im-
prezami zapewnią również 
wejścia na żywo transmitowa-
ne na telebimie ustawionym na 
Targu Węglowym – informuje 
Olimpia Schneider.
Teresa Kuśmierska, dyrektor-
ka Gdańskiego Archipelagu 
Kultury mówi zaś, że z uwagi 
na zdrowie wszystkich zwie-
rząt w tym roku nie będzie po-
kazów fajerwerków.
– Tradycyjne odliczanie do 
północy odbywać się będzie 
w  rytm największego, 3-to-
nowego dzwonu carillonu św. 
Katarzyny. Powstanie również 
specjalny utwór muzyczny, 
którym rozbrzmi gdański ca-
rillon. Po północy zaś na Tar-
gu Węglowym odbędzie się 
specjalny pokaz laserowy – do-
daje Teresa Kuśmierska.
1 grudnia rozpocznie się Jar-
mark Bożonarodzeniowy, 

który potrwa do 23 grudnia. 
W  tym roku pojawiają się na 
nim nowe atrakcje.
– Będzie to dwupoziomowa 
Karuzela Gdańska, którą zna-
my już z Targu Rybnego. Teraz 
stanie na Targu Węglowym. 
Posiadacze Karty Mieszkańca 
za przejażdżkę karuzelą za-
płacą tylko 1 zł, która będzie 
przekazana Fundacji Hospi-
cyjnej. Kolejna nowość to stre-
fa gastronomiczna, czyli Food 
Court, zlokalizowana w  cen-
tralnej części Targu Węglowe-
go i działająca aż do 13 stycz-
nia. W strefie gastronomicznej 
pojawią też nowe miejsca do 
konsumpcji – przestronne, za-
daszone altany, wyposażone 
w meble i promienniki grzew-
cze – kontynuuje Olimpia 
Schneider, która dodaje, że po 
raz pierwszy jarmark zawita na 
drugą stronę Wałów Jagielloń-
skich, bo stoiska z  rękodzie-
łem i  rzemiosłem usytuowane 
będą również na dziedzińcu 
Forum Gdańsk.
Podczas jarmarku – jak zwy-
kle – prowadzona będzie ak-
cja charytatywna na rzecz 

Fundacji Hospicyjnej. Osoby, 
które będą chciały wesprzeć 
organizację, mogą wrzucić 
datek do skarbonki, korzystać 

z  karuzeli lub odwiedzić sto-
isko fundacji w  Zbrojow-
ni. Datki pozyskiwane też 
będą dzięki pracom uczniów 

nadesłanym na jarmarkowy 
konkurs plastyczny „Anieli 
grają dla Hospicjum”.

(GR)

DZIAŁANIA JAKO RADNY MIASTA GDAŃSKA:
• Poprawa komunikacji publicznej w szczególności połączenie tramwajowe Południa z Wrzeszczem / 
idealne byłoby połączenie przez Aniołki / Szpital UCK /.
• Rozwój sieci Domów Sąsiedzkich – jako lokalne centra kulturalno – edukacyjne - / dom kultury /, 
finansowane z budżetu Miasta.
• Wzmocnić działalność lokalnej społeczności między innymi we współpracy z Radami Dzielnic / 
większe kompetencje Radnych Dzielnicowych
• Darmowe gorące posiłki w szkołach dla wszystkich uczniów bez wyjątków/bez progu 
dochodowego/ 
- mój postulat zgłaszany już jako Radny Dzielnicowy w 2010 roku.
• Ochrona i urządzenie terenów zielonych.
• Ochrona ładu przestrzennego, urbanistycznego Miasta.
• Zmienić i zwiększyć zakres Budżetu Obywatelskiego / między innymi możliwość głosowania do urn /.
• Rozwój klubów sportowych. Należy zapewnić takim klubom finansowanie, zaplecze 
techniczne oraz bezpłatny dostęp do obiektów sportowych. 

Lista nr:Florian 
 WOJCIECHOWSKI

KANDYDAT DO RADY MIASTA
Pozycja nr:

Urodziłem się w Gdańsku / Migowo / w 1951 roku w wielodzietnej rodzinie Gdańsko - 
Kaszubskiej. Żonaty, trójka dzieci, dwóch wnuków. Wykształcenie średnie
• Prywatny przedsiębiorca
• Działacz społeczny i spółdzielczy
• Inicjator powołania Rady Dzielnicy Piecki Migowo – Radny Dzielnicy dwóch kadencji
• Twórca i prezes Domu Sąsiedzkiego Piecki Migowo
•  Inicjator przebudowy skrzyżowania ulic Rakoczego i Bulońskiej

Z OKRĘGU 3: PIECKI MIGOWO, JASIEŃ , WZGÓRZE MICKIEWICZA, SIEDLCE, SUCHANINO, ANIOŁKI

SKUTKI ROZWODU

Jak uchronić nasze dziecko 
Rozwód rodziców to wielka 
zmiana dla całej rodziny, ale 
przede wszystkim ogromny stres 
dla dzieci w każdym wieku. Jest 
to czas wielu zagrożeń, ale sta-
nowi również szansę na poprawę 
i zakończenie konfliktu, w jakim 
znaleźli się dorośli. 
Należy pamiętać, że pomimo 
tego iż rodzice nie są już razem, 
fakt ten nie powinien zaburzać 
codziennego funkcjonowania 
dziecka. Rozstanie rodziców 
jest na ogół dłuższym procesem, 
w  którym w  poszczególnych 
okresach pojawiają się określone 
emocje, różne potrzeby, oczeki-
wania i przeżycia. To, jak dziec-
ko zareaguje na rozwód rodzi-
ców, zależy w  dużej mierze od 
jego wieku. Nie można jednak 
tego generalizować, ponieważ 
każde dziecko jest inne, a  rela-
cje w  rodzinie to indywidualna 
sprawa. Niestety rodzice często 
nie zdają sobie sprawy z  tego, 
jak duży wpływ na psychikę ich 
dzieci ma sposób rozstania oraz 
komunikacja podczas rozwodu. 
Gdy rozwodzący się rodzice 
prowadzą ze sobą konflikt i po-
zwalają na regularne kłótnie, 
ostrą wymianę zdań lub akty 
przemocy w  obecności dziec-
ka, narażają je na udział w tym 
konflikcie oraz przekazują nega-
tywne wzorce. Skłóceni ze sobą 

rodzice najczęściej widzą tylko 
własną więź z dzieckiem, uwa-
żają, że najlepiej znają potrzeby 
dziecka oraz wiedzą, co będzie 
dla niego najlepsze. Niestety 
często są to fałszywe przekona-
nia, a  niektórzy dokonują ma-
nipulacji dziećmi dla własnych 
korzyści. Odpowiednie wsparcie 
okazane dzieciom w okresie roz-
wodu pozwoli im poradzić sobie 
w tej sytuacji oraz zachować po-
czucie bezpieczeństwa i  stabili-
zacji, które stanowi fundament 
wychowania. Należy pokazać 
dziecku, że pomimo rozwodu 
rodziców jego życie nie zmie-
ni się diametralnie, a  ono nie 
jest niczemu winne i  nadal jest 
tak samo mocno kochane przez 
obojga rodziców. 
Rodzice rozstają się ze sobą, ale 
nie z nim, a dziecko, aby mogło 
czuć się stabilnie, potrzebuje za-
równo matki, jak i ojca. Pomimo 
silnych emocji, jakie towarzyszą 
partnerom, muszą oni wypraco-
wać zgodne ustalenia dotyczące 
organizacji opieki nad dzieckiem 
oraz rozwiązań dotyczących 
wspólnego wychowania. Dobra 
komunikacja i zdrowa relacja po 
rozwodzie są możliwe, a spokój 
i  szczęście dziecka to najlepsze 
potwierdzenie tych decyzji. 

(pau.)
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GDAŃSK

Przedszkole 
z dofinansowaniem
Tydzień temu podpisano 
umowę, dzięki której przed-
szkole przy ulicy Lawendowe 
Wzgórze 1 w Gdańsku zyska 
dofinansowanie w  wysokości 
blisko 2 mln zł.
 – Realizacja projektu skie-
rowana jest do grupy ok. 250 
dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz ich rodziców, zamieszku-
jących Gdańsk. Głównym 
celem projektu jest wypo-
sażenie oraz dostosowanie 
nowo wybudowanego obiektu 
wychowania przedszkolnego 
do potrzeb dzieci zdrowych 
oraz z  niepełnosprawnościa-
mi. W  ramach projektu zo-
stanie wyposażonych 10 sal 
dydaktycznych z  zapleczem 
w  budynku zlokalizowanym 
przy ul. Lawendowe Wzgó-
rze 1. W  ramach projektu 
zostaną zakupione pomoce 
dydaktyczne, a  także wypo-
sażenie placów zabaw. Naj-
istotniejszym efektem projek-
tu jest utrzymanie trwałych, 
dobrze wyposażonych miejsc 
wychowania przedszkolne-
go – informuje Dorota Patzer 
z  Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Dodajmy, że wartość projek-
tu oszacowano na 2,1 mln zł, 
a  dofinansowanie wyniosło 
nieco ponad 1,8 mln zł.

(GR)
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UŁATWIENIE DLA PASAŻERÓW

Coraz bliżej wspólnego biletu
Pod koniec września samorządowcy Gdańska i Gdyni oraz radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli uchwały, 
które powierzają spółce InnoBaltica część zadań z zakresu transportu publicznego. Jest to następny krok, 
aby wprowadzić – o czym informowaliśmy już na naszych łamach – wspólny bilet na całym Pomorzu.

– Po wielu miesiącach trudnych 
negocjacji udało się osiągnąć po-
rozumienie pomiędzy trzema naj-
większymi organizatorami trans-
portu publicznego w  wojewódz-
twie, a zarazem trzema właścicie-
lami spółki InnoBaltica: Gminą 
Miasta Gdańsk, Gminą Miasta 
Gdynia oraz Województwem 
Pomorskim. Każdy z tych trzech 
podmiotów, powierzając wyko-
nanie niektórych zadań własnych 
w zakresie transportu zbiorowego 
spółce InnoBaltica, umożliwia jej 
tym samym uzyskanie dofinan-
sowania budowy Platformy Zin-
tegrowanych Usług Mobilności 
ze środków Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i  Środowi-
sko. Platforma ma być miejscem, 
które scala wszystkie taryfy bile-
towe obowiązujące w wojewódz-
twie i umożliwia pasażerowi za-
kup biletu w sposób uproszczony, 
niewymagający ich znajomości 
– informuje Emilia Stawikow-
ska z  Biura Prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego w  Gdańsku. 

InnoBaltica uzyskała już dwa 
unijne źródła finansowania zwią-
zane z  projektem PZUM. Po-
trzebna była deklaracja trzech 
największych organizatorów 
transportu na Pomorzu, aby 
otrzymać 90 mln zł unijnej dota-
cji, ale też, by dopiąć budżet całe-
go projektu. 
– Najważniejszym realizowanym 
aktualnie projektem jest wpro-
wadzenie na terenie całego wo-
jewództwa pomorskiego ujed-
noliconego systemu płatności za 
przejazdy środkami komunikacji 
zbiorowej, a  także przejrzystego 
systemu informacji pasażerskiej. 
Platforma Zintegrowanych Usług 
Mobilności pozwoli mieszkań-
com Pomorza korzystać z jedne-
go z  najbardziej nowoczesnych 
systemów płacenia za przejazdy 
w  Polsce. Żeby uiścić należność 
za podróż nie będzie trzeba ku-
pować papierowego druczku 
ani wykonywać skomplikowa-
nych czynności w  aplikacji te-
lefonicznej. Spółka InnoBaltica 

przygotowuje program, który po-
zwoli pasażerom zaplanować po-
dróż i  po prostu pojechać – bez 
martwienia się, gdzie kupić bi-
let, ile trzeba za niego zapłacić 
i  z  jakich ulg można skorzystać 
– przypomina Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 

pomorskiego.
Emilia Stawikowska dodaje, że 
system to przedsięwzięcie inno-
wacyjne w skali kraju, jak również 
Europy, zakłada bowiem zinte-
growanie w  zakresie wspólnego 
systemu poboru opłat wszyst-
kich organizatorów i operatorów 

działających w  segmencie pu-
blicznego transportu zbiorowego 
na obszarze regionu, ale z posza-
nowaniem odrębności każdego 
z nich i z zachowaniem jego taryf 
oraz udzielanych ulg.

(GR)
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  Władze województwa pomorskiego pracują nad wspólnym biletem na wszystkich 
przewoźników transportu publicznego 
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NASZA OSOBA W RADZIE MIASTA

W RSM „BUDOWLANI” W CIĄGU ROKU PRZYBYŁO 400 CZŁONKÓW

Działa, zamiast dużo mówić 

Rok po wprowadzeniu zmiany do Ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych

W wyborach do Rady Miasta Gdańska na liście Koalicji Obywatelskiej Platforma Nowoczesna znaleźć można nazwisko Ewy 
Okuniewskiej z Suchanina. Przypadek? Nie sądzę. Ewa Okuniewska to gdańszczanka z krwi i kości. Doskonale zna bolączki 
naszego miasta, bo w Gdańsku mieszka od urodzenia, a od ponad 40 lat na 
Suchaninie, a od 2 lat jest przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Suchanino.

Minął rok od wprowadzenia zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Nowe przepisy niemal w każdej spółdzielni 
mieszkaniowej budziły niepokój. Nikt nie był pewien, w jaki sposób zinterpretować niektóre zapisy. My sprawdziliśmy, jak po 
roku „wygląda życie” w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

To właśnie Ewa Okuniewska 
była jedną z inicjatorek utworze-
nia na Suchaninie rady dzielnicy. 
Dzięki temu miała okazję współ-
pracować z  wieloma miejskimi 
instytucjami i  służbami w  kwe-
stii poprawy komfortu życia na 
Suchaninie. 
– Prawie wszystkie dzielnice 
Gdańska miały swoje rady. Jed-
nym z nielicznych wyjątków było 
Suchanino, dlatego wspólnie 
z  dwójką znajomych postanowi-
liśmy wziąć sprawy w swoje ręce 
i zrobić wszystko, aby i w naszej 
dzielnicy powstała rada dzielnicy. 
Chcieliśmy też, aby Suchanino 
przystało być zwyczajną sypial-
nią. Chcieliśmy przywrócić życie 
w  naszej dzielnicy, organizując 
różnego rodzaju akcje, w  które 
mogliby włączyć się mieszkańcy. 
Chcieliśmy też poprawić kom-
fort życia osób tu mieszkających 
– mówi nam Ewa Okuniewska.
Mimo że Rada Dzielnicy 

Przypomnijmy, że zmiany 
do Ustawy o  spółdzielniach 
mieszkaniowych wprowadzo-
no w  życie dokładnie 9 wrze-
śnia 2017 roku.
 – Nowe przepisy zmusiły nas 
do wprowadzenia zmian w sta-
tucie naszej spółdzielni. Zosta-
ły one oczywiście zaakcepto-
wane przez mieszkańców, któ-
rzy stosowną uchwałę podjęli 
w trakcie walnego zgromadze-
nia. Poprawki zostały naniesio-
ne w  statucie, a  ten zgłoszony 
do rejestracji w  sądzie. Jestem 
przekonany, że niebawem 
otrzymamy z  sądu informację 
o rejestracji dokumentu – mówi 
nam Zbigniew Kopiński, pre-
zes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
„Dzięki” zmianom w  ustawie 
gdańska spółdzielnia „wzbo-
gaciła się” o około 710 nowych 
członków. Dotyczy to przede 

Suchanino działa stosunkowo 
krótko, to Ewie Okuniewskiej 
i  jej kolegom udało się zrobić 
całkiem sporo. Warto chociaż-
by wspomnieć o  bieżących na-
prawach nawierzchni parkingu 
przy Szkole Podstawowej nr 43, 
oznaczeniu miejsc postojowych 
dla niepełnosprawnych, czy 
montażu podjazdu dla wózków, 
naprawie schodów, oświetlenie 
i  nawierzchni drogi przy Szkole 
Podstawowej nr 42.
– Miejskie jednostki nie tyle za-
pominały o  Suchaninie, ile nie 
wiedziały o  istniejących proble-
mach. My, mieszkańcy, wiemy 
sami najlepiej, jakie sprawy trzeba 
załatwić w  pierwszej kolejności. 
Oczywiście nie wszystkie kłopo-
ty udało się rozwiązać, ale spora 
ich część została załatwiona – do-
daje Ewa Okuniewska, która za-
angażowała się również we wdra-
żanie projektu dedykowanego se-
niorom: „Koperta życia”.

Ewa Okuniewska zna proble-
my również innych dzielnic, 
i  jak sama się przekonała, każda 
z nich boryka się z innymi kłopo-
tami. Mimo to wierzy, że w każ-
dym przypadku można znaleźć 
rozwiązanie. 
– Największy problem jest z ko-
munikacją między poszczególny-
mi dzielnicami. Dotyczy to wła-
śnie osiedli leżących w  centrum 
miasta, które są „przelotowe” 
i  przy układaniu rozkładów jaz-
dy nie bierze się ich pod uwagę. 
Myślę, że warto – wspólnie z Za-
rządem Transportu Miejskiego – 
pochylić się na tą sprawą i znaleźć 
jakieś zadowalające rozwiązania. 
Kolejnym problemem, który do-
tyczy różnych dzielnic Gdańska, 
jest jakość dróg osiedlowych. 
Trzeba rozmawiać z miastem, aby 
kosztem funduszy miejskich re-
montować najbardziej zniszczone 
ulice – mówi Ewa Okuniewska. 
Ewa Okuniewska i  Rada 

Dzielnicy Suchanino współpra-
cuje ze Spółdzielnią Mieszkanio-
wą „Suchanino”.
– Były wątpliwości, czy rada 
dzielnicy jest potrzebna. Początki 
były trudne, ale z czasem działa-
nia radnych dzielnicy okazały się 
coraz bardziej skuteczne. Kaden-
cja była krótka, ale bardzo praco-
wita. Udało się zrealizować wiele 
rzeczy, za co w  imieniu człon-
ków naszej spółdzielni, serdecz-
nie dziękuję. Mam nadzieję, że 
z czasem rady dzielnic będę miały 
znacznie większe niż do tej pory 
kompetencje i  będą dysponowa-
ły większym budżetem. Mam 
nadzieję, że Ewa Okuniewska, 
która działa, a  nie dużo mówi, 
znajdzie się w  radzie miasta, by 
reprezentować mieszkańców Su-
chanina, ale i sąsiednich dzielnic 
– mówi Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.

(GR)
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wszystkim osób, które miały 
spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu oraz współmał-
żonków członków. 
 – Osoby te zostały automa-
tycznie – z mocy prawa – przy-
jęte w  poczet członków naszej 
spółdzielni. Niektórzy z  nich 
dziwią się i w dalszym ciągu nie 
wyrażają na to zgody, ale jest 
to obligatoryjne – tak nakazał 
ustawodawca. Niewiele było 
natomiast osób posiadających 
odrębną własność, które chcia-
ły ponownie stać się członka-
mi naszej spółdzielni. Było ich 
raptem kilkanaście, a przy oka-
zji wspomnę, że ponad połowa 
mieszkań w  naszej spółdzielni 
została wyodrębniona – wyja-
śnia Zbigniew Kopiński.
Zmiany w ustawie spowodowa-
ły, że władze spółdzielni musia-
ły poczynić pewne drobne prze-
sunięcia w planie finansowym. 

Dotyczyły one kosztów zwią-
zanych z  wprowadzeniem no-
wych przepisów. Nie wpłynęło 
to jednak na wysokość stawek 
eksploatacyjnych.
 – Wysokość pożytków nie 
zwiększyła się, ale za to zwięk-
szyła się znacząco liczba człon-
ków. Wiadomo, że pieniądze 
uzyskane z działalności gospo-
darczej spółdzielni dzielone są 
na wszystkich jej członków. 
Początkowo planowaliśmy, że 
bonifikata wynosić będzie 55 
groszy, ale po korekcie oka-
zało się, że będzie ona wyno-
siła 40 groszy – dodaje prezes 
Kopiński.
W ramach działalności gospo-
darczej spółdzielnia zajmuje 
się chociażby wynajmem lokali 
handlowo-użytkowych. War-
to przy okazji powiedzieć, że 
spółdzielnia ma drobne pro-
blemy z wynajmem niektórych 

lokali użytkowych.
 – Nie jest to tylko nasz kło-
pot. Kłopoty z  wynajmem lo-
kali występują niemal w  każ-
dym polskim mieście. Nie jest 
to nic nowego i  odkrywczego. 
Taki jest obecnie rynek, a  my 
nie mamy na to zbyt wielkiego 
wpływu. Prowadzimy jednak 

taką politykę, aby przynajmniej 
za nieco mniejsze pieniądze 
wynająć wolny lokal, aby do 
spółdzielczej kasy wpływały 
dodatkowe środki. Warto jed-
nak powiedzieć, że taka sytu-
acja w żaden sposób nie wpływa 
na ogólną kondycję finansową 
naszej spółdzielni. W dalszym 

ciągu jest ona dobra – zapewnia 
Zbigniew Kopiński.
W  kolejnym numerze nasze-
go miesięcznika zajmiemy się 
podsumowaniem wykonania 
planu remontowego w  RSM 
„Budowlani”.

(lubek)
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CIEPŁO DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY ROK

GPEC wyremontował węzły cieplne
W kilku budynkach przy ulicy 
Kurpińskiego Gdańskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej 
realizowało modernizację wę-
złów cieplnych. Ostatnie prace 
dopiero co zakończono, dlatego 
też niektórzy mieszkańcy mieli 
dłuższą – niż początkowo za-
kładano – przerwę w  dostawie 
ciepłej wody, czy samego ciepła.
Właśnie w tej sprawie w siedzi-
bie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami GPEC.
– Przez pewien czas mieszkań-
cy nie mieli możliwości ogrze-
wania swoich mieszkań, czy ko-
rzystania z ciepłej wody. Trudno 
się im dziwić, że mieli pretensje. 
W  imieniu wykonawcy chciał-
bym przeprosić za zaistniałą 
sytuację – przeprasza Leonard 

RADNI – MIMO PODZIAŁÓW – POMAGAJĄ SPÓŁDZIELNI

Planują budowę żłobka na Suchaninie
Spółdzielnie mieszkaniowe na terenie całego kraju przez lokalne samorządy traktowane są trochę po macoszemu. 
Gmina nie może inwestować na terenie nie należącym do niej, dlatego to spółdzielnie muszą zadbać o to, aby 
mieszkańcom żyło się komfortowo. Na Suchaninie w wielu sprawach tutejszej spółdzielni pomogli radni miejscy.

Dobitnym przykładem na to, 
że spółdzielnie pomijane są 
przy wielu miejskich działa-
niach jest chociażby budżet 
obywatelski, gdzie wnio-
ski nie mogą dotyczyć za-
dań realizowanych na terenie 
spółdzielczym. 
– Rozmawiamy z  przedsta-
wicielami rady miasta, aby 
w  przyszłości budżet obywa-
telski nie tylko obejmował te-
reny gminy. Przecież prawie 
połowa Gdańska to tereny na-
leżące do spółdzielni. Prze-
cież podatki płacimy wszy-
scy, a  członkowie spółdzielni 
są poszkodowani – zauważa 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”. 
Radni starają się wesprzeć 
spółdzielnię w  innych spra-
wach. SM „Suchanino” od 
wielu lat zabiega o teren przy-
legły do budynku konserwato-
rów mieszczącego się przy uli-
cy Kurpińskiego. Działka ma 

być zagospodarowana – planu-
je się tam inwestycję mieszka-
niową i  uruchomienie pierw-
szego na Suchaninie żłobka.
– Niedawno okazało się, że 
Szkoła Podstawowa nr 42 rów-
nież wystąpiła do gminy o  ten 
teren, ponieważ planują tam po-
stawić halę przykrytą balonem 
pneumatycznym – czyli tzw. 
balon sportowy. Myślę, że aku-
rat ta szkoła nie ma co narzekać 
na infrastrukturę sportową. Jest 
duża hala sportowa, basen, bo-
isko wielofunkcyjne. Inną kwe-
stią jest to, że obiekt ma mieć 
charakter komercyjny – tłuma-
czy Leonard Wieczorek. 
W  sprawie balonu sportowego 
odbyły się dwa spotkania, pod-
czas których wskazano inne 
lokalizacje postawienia hali. 
Jedną z nich jest plac przy uli-
cy Paganiniego, gdzie mieści 
się już kort tenisowy i siłownia 
na świeżym powietrzu. Ba-
lon sportowy, w  którym moż-
na byłoby uprawiać sport przez 

cały rok, doskonale wpisałby się 
w funkcję rekreacyjno-sportową 
tego terenu. Drugim miejscem, 
gdzie mógłby stanąć balon spor-
towy, jest teren pobliskiej Szko-
ły Podstawowej nr 43, która nie 
posiada hali sportowej z  praw-
dziwego zdarzenia. 
– Chcielibyśmy postawić budy-
nek mieszkalny, w  którym na 
parterze zlokalizowany byłby 
żłobek, a w podziemiach hala 
garażowa dla mieszkańców. 
Żłobka na Suchaninie brakuje, 
a  na naszym osiedlu mieszka 
bardzo dużo młodych rodzin. 
Udało się z  przedszkolem 

w budynku spółdzielczym przy 
Czajkowskiego 5, więc myślę, 
że pomysł ze żłobkiem rów-
nież wypali – dodaje prezes 
Wieczorek.
Co ciekawe spółdzielczą inicja-
tywę popierają radni – z zupeł-
nie przeciwnych obozów poli-
tycznych – Piotr Dzik i  Piotr 
Gierszewski. To również dzię-
ki ich pomocy udało się wy-
konać dojazd do Szkoły Pod-
stawowej nr 42 od ulicy Kur-
pińskiego. Pomysł powstania 
żłobka popiera również zarząd 
Rady Dzielnicy Suchanino. 
– Trzeba znaleźć rozsądny 

kompromis, który zadowo-
li wszystkie zainteresowa-
ne strony – przyznaje prezes 
Wieczorek. 
Jak już mówimy o  radnych, 
to warto powiedzieć, że dzię-
ki wsparciu Piotra Gierszew-
skiego powstało m.in. boisko 
wielofunkcyjne przy Szkole 
Podstawowej nr 42 i  powsta-
ną miejsca postojowe przy 
Szkole Podstawowej nr 43 
(od ulicy Beethovena). Z  ko-
lei radny Piotr Dzik wspierał 
działania związane z poprawą 
m.in. bezpieczeństwa miesz-
kańców w zakresie rozbudowy 

monitoringu miejskiego, mon-
tażu sygnalizacji świetlnej 
przy ul. Beethovena, moder-
nizacji schodów do ul. Sta-
rodworskiej. Piotr Dzik znany 
jest także z  tego, że od wielu 
lat wspiera SM „Suchanino” 
w organizacji festynów rodzin-
nych, odbywających się zazwy-
czaj w czerwcu. W organiza-
cję tej imprezy włączyła się 
także Rada Dzielnicy Sucha-
nino wraz z  przewodniczącą 
zarządu - Ewą Okuniewską 
na czele.

(lubek)

Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”. – 
Wszystkie węzły cieplne na na-
szym osiedlu należą do GPEC 
i  cieszymy się, że spółka chce je 
remontować, ale musimy inter-
weniować, jeśli zbyt duże uciąż-
liwości z  tym związane dotyczą 
naszych mieszkańców. 
Na Suchaninie w  nowych bu-
dynkach przy ul. Czjkowskiego 
i  Noskowskiego nie obowiązuje 
hasło „sezon grzewczy”. W tych 
budynkach mieszkańcy sami de-
cydują o  włączeniu ogrzewania 
w swoim lokalu. Mają więc duży 
komfort grzewczy i  co ciekawe 
płacą niższe rachunki za ciepło 
niż pozostałe budynki. Nie mają 
więc kłopotów związanych z uru-
chomieniem sezonu grzewczego. 
Dobrze by było aby mieszkańcy 

w  pozostałych budynkach  mo-
gli mieć taki komfort cieplny -  tj.  
możliwość ogrzewania swojego 
mieszkania przez 365 dni w roku. 
Tym bardziej, że koszty stałe w wy-
sokości ok. 30 % płaci się przez cały 
rok niezależnie od poboru ciepła.
– W tej chwili z przedstawiciela-
mi spółki rozmawiamy na temat 
budowy zupełnie nowej sieci cie-
płowniczej od strony Nowolipia. 
Dzięki tej inwestycji zmniejszą 
się, podczas przesyłu, starty ciepła 
– informuje prezes Wieczorek.
Przy okazji przypominamy – raz 
jeszcze – o kilku ważnych pora-
dach, które warto wykorzysty-
wać, chcąc mieć ciepło w miesz-
kaniu i nie wydać na to niebotycz-
nych pieniędzy. 
Pamiętajmy o tym, aby grzejniki 
nie były zasłonięte. Jeżeli są one 

zabudowane lub zasłonięte, zawór 
termostatyczny nie określa już 
temperatury pomieszczenia tylko 
wyższą, sztuczną, gdyż powietrze 
za zabudową lub zasłoną jest cie-
plejsze. W  takim wypadku, aby 
osiągnąć żądaną temperaturę, 
trzeba bardziej odkręcić zawór, 
a tym samym zwiększyć zużycie 
ciepła. Uniknąć tego można, je-
żeli grzejnik będzie odsłonięty. 
Stale zasłonięty kaloryfer 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. Dzię-
ki temu powietrze jest świeże, 

  Doskonałym miejscem na namiot sportowy jest teren przy ulicy Paganiniego

  Teren, na którym powstanie budynek mieszkalny wraz ze żłobkiem

a temperatura pomieszczeń pozo-
staje nadal utrzymana. Pomiesz-
czenia zbyt wychłodzone potrze-
bują dłuższego czasu do nagrzania 
się, ponieważ nie tylko powietrze, 
ale również ściany i  inne przed-
mioty muszą zostać ogrzane. 
Na czas nieobecności w  domu 
lepiej nie wyłączać wszystkich 
grzejników i  nie wychładzać 
przez to mieszkania, lecz po-
przez przytłumienie zaworów, 
utrzymać równomierną tempe-
raturę pomieszczeń. Do ogrzania 
zimnych pomieszczeń potrzebne 
są duże ilości ciepła, dlatego na-
grzewanie jest o wiele droższe od 
utrzymania stałej temperatury. 
W  przypadku dłuższej nieobec-
ności należy zamknąć wszystkie 
okna, a  drzwi wewnątrz otwo-
rzyć 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 
powietrza i zielone rośliny. Na-
wilżając powietrze w  mieszka-
niu, zaoszczędzić można drogą 
energię cieplną.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
wzrost temperatury w pomiesz-
czeniu o  1 stopień pociąga za 
sobą wzrost ciepła o ok. 6 proc. 
Temperatura komfortu cieplne-
go w  pomieszczeniu to 18-21 
stopni Celsjusza. Optymalna 
temperatura w  sypialni może 
być niższa – w zależności od in-
dywidualnych upodobań – jest 
to 16-18 stopni. Naprawdę nie 
ma potrzeby utrzymywać wyż-
szej temperatury. Można prze-
konać się o tym na własnej skó-
rze i  spróbować samodzielnie 
ustalić temperaturę najlepszą 
dla siebie. 

(GR)
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UMOWĘ JUŻ PODPISANO

Ratusz przy Gościnnej będzie remontowany
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na remont i adaptację dawnego Ratusza 
przy ul. Gościnnej 1. Budynek przejdzie metamorfozę w ramach programu rewitalizacji. 
Prace remontowe, a także działania społeczne prowadzone będą do 2023 roku.

– Biuro projektowe Kremer 
Graf opracuje projekt remon-
tu i adaptacji budynku przy ul. 
Gościnnej. W  dawnym Ra-
tuszu działać będzie Gdańska 
Fundacja Innowacji Społecz-
nej. Przewidziano tam tak-
że utworzenie siedziby Rady 
Dzielnicy Orunia – Św. Woj-
ciech – Lipce. Mieszkańców 
Oruni ucieszy fakt, że w  tym 
miejscu powstanie mediateka. 
Przy ul. Gościnnej 1 będzie 
można wypożyczyć nie tylko 
książki, ale także filmy i płyty 
– informuje Aneta Niezgoda 
z Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
Wnętrze budynku zostanie 
przebudowane tak, by zo-
stał on dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Przewidziano też prace kon-
serwatorskie przy elewacjach 
gotyckiego budynku Ratusza. 
Inwestycja uwzględni częścio-
wą przebudowę dachu i  bu-
dowę antresoli na poddaszu. 
Dokumentacja projektowa ma 
powstać do końca lipca.
Dawny Oruński Ratusz zo-
stał wybudowany w 1867 roku. 

Ceglaną elewację frontową 
zdobią płaskorzeźby Temidy 
i Demeter – patronek sprawie-
dliwości i  urodzaju. Budynek 
do końca II wojny światowej 
mieścił siedzibę lokalnego ma-
gistratu, potem Urzędu Stanu 

Cywilnego, następnie komi-
sariatu Milicji Obywatelskiej 
i  Policji. Od 2010 roku budy-
nek stoi niezagospodarowany.
– Remont i adaptacja dawnego 
ratusza są jednym z elementów 
programu rewitalizacji. Część 

kosztów inwestycji zostanie 
pokrytych dzięki dofinansowa-
niu z Unii Europejskiej – doda-
je Aneta Niezgoda.

(GR)

POSZUKIWANIE BOHATERÓW NIEPODLEGŁEJ 

Finały powiatowe konkursu już za nami

ZŁOTE MALWY ROZDANE

Za serce, wspaniałą 
pracę i opiekę
Nagrody i wyróżnienia „Zło-
tej Malwy 2018” wręczo-
no najlepszym opiekunkom 
i  opiekunom osób starszych 
oraz niepełnosprawnych. 
Tego roku „Złotą Malwą” 
uhonorowany został Ad-
rian Lesiak z  Domu Po-
mocy Społecznej przy ul. 
Starogardzkiej.
 – W Gdańsku ogromny na-
cisk kładziemy na profesjona-
lizm, wysokie kompetencje, 
serce opiekunek i  opiekunów 
środowiskowych – podkreśla 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. poli-
tyki społecznej. – Codziennie 
wykonują niełatwą przecież 
pracę, która ma charakter 
misji. Zależy nam, by takich 
odpowiedzialnych, empa-
tycznych ludzi było jak naj-
więcej. Aby byli doskonale 
przeszkoleni i  czuli, że to co 
robią, jest naprawdę wspania-
łe. Dziękujemy Państwu za 
wielkie zaangażowanie i  ser-
ce, jakie okazujecie swoim 
podopiecznym!
Dodajmy, że kandydatów 
do uhonorowania zgłaszali 
przedstawiciele domów po-
mocy społecznej i  organiza-
cji pozarządowych, świad-
czących usługi opiekuńcze 

osobom potrzebującym 
w mieście. Najlepszych z naj-
lepszych wyłoniła Kapituła 
„Złotej Malwy 2018”, któ-
rą tworzyli przedstawicie-
le m.in. miasta, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
Gdańskiej Rady ds. Senio-
rów, Gdańskiej Rady Orga-
nizacji Pozarządowych oraz 
Komisji Spraw Społecznych 
i  Ochrony Zdrowia Rady 
Miasta Gdańska.
Przypomnijmy też, że MOPR 
ma zawarte umowy na świad-
czenie usług opiekuńczych 
w  środowisku, mieszkaniach 
podopiecznych z  dwiema 
organizacjami, tj. Gdańską 
Spółdzielnią Socjalną i  Pol-
skim Komitetem Pomocy 
Społecznej. Zabezpieczają 
one łącznie ok. 320 opiekunek 
i opiekunów dla osób potrze-
bujących. Z  kolei w  domach 
pomocy społecznej takich 
wspaniałych ludzi jest łącznie 
ok. 150 – wykonują ciężką, 
odpowiedzialną pracę. Po-
magają seniorom lub osobom 
z  niepełnosprawnością m.in. 
w  codziennych czynnościach 
higienicznych, zdrowotnych 
i życiowych.

Sylwia Ressel

 Dawny Ratusz przy Gościnnej 1 będzie wyremontowany

Dobiegają końca poszukiwa-
nia pomorskich bohaterów 
sprzed stulecia. W  konkursie 
„Pomorskie drogi do Niepod-
ległej” wystartowało ponad 
300 uczniów z całego regionu. 
Przygotowali oni 112 prezen-
tacji opisujących znane postacie 
historyczne, ale też osoby, któ-
re były zaangażowane w dzia-
łania prowadzące do odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści, a o których losach później 
zapomniano. Za nami finały 
powiatowe konkursu, podczas 
których jury wybrało pięć naj-
ciekawszych prezentacji.
Konkurs „Pomorskie drogi do 
Niepodległej” to jeden z  ele-
mentów programu obchodów 
100-lecia Niepodległości Pol-
ski i  Pomorza. Przez ostat-
nie miesiące uczniowie szkół 
średnich szukali w swoim naj-
bliższym otoczeniu bohaterów 
wydarzeń sprzed stulecia. Mo-
gli przy tym wybierać – albo 
sięgając po nazwiska z  przy-
gotowanej w  ramach kon-
kursu listy, albo samodzielnie 
odnajdując postacie działające 
w  ich najbliższym otoczeniu 
– w  rodzinie czy najbliższym 
sąsiedztwie.
- Za nami już pięć finałów 
powiatowych imprezy. Tym 
samym znamy już wszystkie 

zespoły, które spotkają się 19 
października na uroczystej gali 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
i  powalczą o  nagrodę główną -  
mówi Adam Krawiec, dyrektor 
Departamentu Edukacji Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego.
Zadanie konkursowe polegało 
na przygotowaniu przez uczniów 
prezentacji multimedialnej opo-
wiadającej o wybranym bohate-
rze. Podczas każdego z  finałów 
jury oceniało m.in. kreatywność, 
oryginalność, poprawność mery-
toryczną oraz własną interpreta-
cję tematu.
- Poziom wszystkich prezentacji 
był bardzo wysoki, jednak juro-
rzy zwracali szczególną uwagę 
nie tylko na zebrane informacje, 
ale na „wkład własny”, czyli za-
angażowanie uczniów. Niektóre 
zespoły wykonały bardzo dużą 
pracę osobiście odwiedzając opi-
sywane miejsca, przeprowadza-
jąc wywiady z  ciekawymi ludź-
mi, wykonując dokumentację 
fotograficzną i filmową – wylicza 
Kamil Bemowski, z Pomorskiej 
Akademii Działania, która jest 
koordynatorem konkursu.
Każdy z  finałów regionalnych, 
oprócz wręczenia nagród zwy-
cięzcom, był również okazją do 
wspólnego obejrzenia filmu Fi-
lipa Bajona „Kamerdyner”. Ten 

film (nagrodzony kilka dni temu 
Srebrnymi Lwami na festiwalu 
w Gdyni) doskonale wpisuje się 
w  ideę konkursu ogłoszonego 
przez marszałka Mieczysława 
Struka. To szeroka panorama 
naszej historii, w  której znaj-
dziemy marzenie o  niepodle-
głości, relacje polsko-kaszubsko-
niemieckie i  walkę o  rodzimą 
tożsamość. 
Konkurs „Pomorskie drogi 
do Niepodległej” odbywa się 
w dwóch etapach. Pierwszy etap 
to poziom powiatowy, a jego fina-
łem były uroczyste gale w pięciu 
regionach województwa. Zwy-
cięzcy finałów powiatowych – 
w sumie pięć zespołów - spotkają 
się 19 października na uroczy-
stej gali w  Teatrze Muzycznym 
w  Gdyni, gdzie ich prezentacje 
powalczą o nagrodę główną.

Konkurs realizowany jest przez 
Samorząd Województwa Po-
morskiego we współpracy z Pe-
dagogiczną Biblioteką Woje-
wódzką w  Słupsku oraz Po-
morską Akademią Działania 
w Nowym Dworze Gdańskim.
Pełna lista laureatów finałów 
powiatowych i zwycięskie pre-
zentacje znajdują się na stronie 
https://niepodlegla.pomorskie.eu/ 

ZWYCIĘZCY FINAŁU 
GDAŃSKIEGO:
Bohater Pomorza sprzed stu 
lat znaleziony - Władysław 
Cieszyński
V LO Gdańsk 
Uczniowie: Monika Kaczo-
rowska, Natalia Jeleń, Karolina 
Kosecka
Opiekun: Jerzy Majewski

LAUREACI „ZŁOTEJ MALWY 2018”
„ZŁOTA MALWA 2018”

Adrian Lesiak z Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Starogardzkiej

„SREBRNA MALWA 2018”
Teresa Madaj z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

„BRĄZOWA MALWA 2018”
Monasterska Jadwiga z  Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej

WYRÓŻNIENIA „ZŁOTEJ MALWY 2018”:
 – z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej: Bożena Retkie-
wicz, Hanna Gąsiorowska i Krystyna Lempiecho,
– z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej: Ewa 
Dahm i Michał Ziółkowski,
– z Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Fromborskiej:  
Renata Polkowska, Dorota Filbrandt i Janusz Jarecki,
– z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121: Wioleta 
Olszewska, Barbara Ruzik i Dorota Gęzicka,
– z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku: 
Jadwiga Jarząbek i Beata Szewczyk,
– z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej przy ul. Solec: Piotr Ma-
chol oraz Małgorzata Zakrzewska.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  PAŹDZIERNIK 201812 NASZE SPRAWY

DOSTAŁEŚ MAILA Z ZUS?

Uważaj, to oszustwo!
– W  ostatnim czasie oszuści 
wzmogli swoją aktywność. 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych systematycznie otrzy-
muje sygnały od klientów 
o  podejrzanych mailach, po-
chodzących rzekomo z  ZUS. 
Tym razem w temacie wiado-
mości widnieje fraza „Zaległe 
Składki” – ostrzega Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik prasowy 
ZUS w Gdańsku.
Oszuści nie próżnują. Wciąż 
udoskonalają metody i  nie 
można im zarzucić braku 
kreatywności. Chociaż sche-
mat się zmienia, cel jest ten 
sam – wyłudzić pieniądze 
bądź zdobyć dane zapisane 
w pamięci komputera, w tym 
hasła do konta bankowego 
i  do portali społecznościo-
wych. Tylko jednego dnia do 
ZUS zadzwoniło kilkanaście 
osób z  informacją o  dziw-
nych mailach, w których jako 
nadawca figuruje właśnie Za-
kład Ubezpieczeń Społecz-
nych. W temacie wiadomości 
wpisana jest fraza „Zaległe 
składki”, zaś w samym mailu 
prośba o  potwierdzenie ode-
brania wiadomości.
– Na szczęście wątpliwości 
klientów wzbudził nieprawi-
dłowy adres mailowy ZUS, 
który był w  stopce maila. 
Stopka, poza prawidłowym 

adresem centrali ZUS, zawie-
rała bowiem adres skrzynki 
mailowej oparty o  domenę 
rządową „gov.pl”, tymcza-
sem tak strona www.zus.pl, 
jak i adresy mailowe pracow-
ników ZUS nie funkcjonują 
w  oparciu o  domenę rządo-
wą – wyjaśnia Krzysztof Cie-
szyński. – Raz jeszcze przy-
pominamy, że nie wysyłamy 
do naszych klientów kore-
spondencji mailowej. Kontakt 
elektroniczny ze strony Zakła-
du możliwy jest jedynie w sy-
tuacji, gdy klient posiada profil 
na Platformie Usług Elektro-
nicznych ZUS i wyraził zgo-
dę na taką formę kontaktu. 
Ostrzegamy, aby nie odpowia-
dać na podejrzane maile, rze-
komo pochodzące z  Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, ani 
nie otwierać załączników.
Korespondencja tego typu ma 
bowiem najczęściej na celu 
zainfekowanie komputera 
lub uzyskanie dostępu do da-
nych, które zapisane są w jego 
pamięci. Jeśli mail wzbudza 
nasze wątpliwości, możemy 
go zweryfikować w  najbliż-
szej placówce ZUS bądź te-
lefonicznie poprzez Centrum 
Obsługi Telefonicznej pod 
numerem: 22 560 16 00.

(GR)

WYBORY

Rada 
Seniorów 
W Gdańsku została wybra-
na Rada Seniorów. Będzie 
w  niej zasiadać 31 radnych 
wybranych spośród 39 kan-
dydatów. Radni zostali wy-
brani w tajnym głosowaniu. 
Frekwencja wyniosła 56,6 
proc. 
W  Radzie Seniorów 
w  Gdańsku będzie 31 rad-
nych, o  trzech mniej niż 
przewiduje uchwała w spra-
wie jej powołania. Mniejsza 
liczba rajców wynika z bra-
ku wystarczającej liczby 
zgłoszonych kandydatów. 
Jednym z  warunków startu 
w wyborach był wiek powy-
żej 60 lat. 
Uprawnione do głosowania 
były 83 osoby: 33 radnych 
Gdańska, 34 przewod-
niczących Rad Dzielnic, 
15 członków Gdańskiej 
Rady ds. Seniorów i  pre-
zydent miasta. W  wybo-
rach wzięło udział tylko 47 
uprawnionych. 
Rada będzie miała charak-
ter doradczy i  inicjatywny, 
będzie też współpracować 
z organami Gdańska w za-
kresie planowania i  realiza-
cji polityki senioralnej.

(GR)

Gdańskie Centrum Kontaktu – Miasto Gdańsk w pigułce
Ułatwienie mieszkańcom kontaktu z samorządem oraz udostępnienie jednego miejsca, gdzie będą mogli w pełni 
zasięgnąć informacji i zgłosić ważne problemy to główne zadania działającego od piątku 28.09.2018 Gdańskiego 
Centrum Kontaktu. Gdańszczanie mogą korzystać z usług nowego centrum w bardzo szerokim zakresie, a wiele 
możliwości kontaktu sprawia, że nikt nie powinien mieć problemu z załatwieniem tu swojej sprawy.
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 – Samorząd miejski jest in-
westorem, ważnym praco-
dawcą, organizatorem życia 
społecznego i  kulturalnego. 
Ale samorząd miejski jest też 
wielką firmą usługową. Przez 
pięć dni w  tygodniu urzędni-
cy załatwiają ogromną liczbę 
spraw. Mieszkańcy codziennie 
pytają o  różne sprawy, zgła-
szają interwencje związane 
z życiem miasta – mówił pod-
czas otwarcia GCK prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz. 
Urząd Miejski w  Gdańsku 
świadczy około 400 różnych 
usług, a  każdego dnia korzy-
sta z  nich prawie 4 tys. osób. 
Dlatego Gdańskie Centrum 
Kontaktu, oprócz możliwo-
ści przyjmowania zgłoszeń 
interwencyjnych, jest też bar-
dzo wygodną platformą, która 
umożliwia załatwienie wielu 
spraw. – Idea jest prosta: uła-
twić mieszkańcom kontakt ze 
służbami miejskimi, udostęp-
nić jedno miejsce, gdzie będą 
mogli w pełni zasięgnąć infor-
macji i zgłosić ważne problemy 

– wyjaśnia Tomasz Filipowicz, 
dyrektor Wydziału Spraw 
Obywatelskich, koordynator 
projektu GCK. Jeśli zatem 
ktoś zorientuje się, ze jego do-
wód osobisty traci ważność, 
a nie wie, co będzie potrzebne 
przy składaniu wniosku o wy-
mianę. Albo jeśli ktoś zauwa-
ży, że sygnalizacja świetlna 
nie działa i  szuka kogoś, kto 
usunie usterkę. Być może ktoś 
zastanawia się, czy musi wy-
rejestrować sprzedany samo-
chód? Prostym rozwiązaniem 
na wszystkie te sprawy jest 
Gdańskie Centrum Kontak-
tu. – Jesteśmy po to, by poma-
gać! Wyjaśnimy, jak załatwić 
sprawę w urzędzie, i zajmiemy 
się zgłoszeniem awarii infra-
struktury miejskiej, przyjmie-
my pomysły ulepszenia funk-
cjonowania miasta – zapew-
niają pracownicy GCK.
 Już pierwszy tydzień działania 
GCK pokazał, że gdańszcza-
nie bardzo chętnie korzystają 
z  tego systemu. W  tym cza-
sie konsultanci GCK odebrali 

prawie pół tysiąca telefonów 
i  ponad 100 zgłoszeń, które 
dotarły do nich przez Facebo-
oka, mapę porządku, pocztę 
e-mail, SMS, chat czy formu-
larz dostępny na stronie GCK.

Zadania Gdańskiego Cen-
trum Kontaktu:
• Umawianie wizyt w Urzę-
dzie Miejskim, a z czasem 
również w innych miejskich 
jednostkach
• Udzielanie informacji na te-
mat usług świadczonych przez 
wszystkie jednostki miejskie
• Umożliwienie płatności 
on-line
• Wsparcie linii 986 i 112
• Wsparcie Miejskie-
go Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
• Pomoc przy prowadzeniu 
konsultacji społecznych
• Wsparcie dla jednostek miej-
skich podczas akcji informują-
cych o ważnych wydarzeniach 
dla mieszkańców
• Pomoc w głosowaniu nad 
Budżetem Obywatelskim

Jak można kontaktować się 
z GCK:
• Telefon: 58 52 44 500
• SMS: 500 105 115 – ten kanał 
dedykowany jest głównie oso-
bom głuchym i głuchoniemym 
• E-mail: kontakt@gdansk.
gda.pl. 
• Interaktywna mapa porządku: 
mapa.gdansk.gda.pl/mp/app/
index
• Formularze dostępne na por-
talu GCK
• Możliwość zamówienia 

wiadomości z ostrzeżeniami 
e-mail lub SMS 
• Chat 
• Wiadomości za pośrednic-
twem mediów społecznościo-
wych Facebook, Messenger

– Gdańskie Centrum Kontak-
tu będzie się zajmować każdym 
zgłoszeniem. Można powie-
dzieć, że będzie to Urząd Miej-
ski w  Gdańsku w  pigułce, do-
stępny dla mieszkańców siedem 
dni w tygodniu i 24 godziny na 

dobę, bowiem tak właśnie żyje 
miasto: siedem, a  nie pięć dni 
w tygodniu. Myślę, że mieszkań-
cy odczują komfort i bezpieczeń-
stwo – mówił podczas inaugura-
cji GCK prezydent Gdańska. 
W Polsce podobny system dzia-
ła jedynie w  Warszawie. Choć 
twórcy GCK nie ukrywają, że 
podpatrywali rozwiązania, ja-
kie zastosowano w stolicy, to ich 
główną inspiracją było New York 
City 311, czyli call center, z któ-
rego korzystają nowojorczycy.

ODWIEDŹ OPOLSKĄ 3

Jesień w bibliotece
Listopad obfitować będzie 
w  wydarzenia, które przy-
gotowuje dla swoich gości 
Filia nr 14 Wojewódzkiej 
i  Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy Opolskiej 3 na 
Przymorzu.
9 listopada (piątek) o  godz. 
17.00 z okazji 100-lecia od-
zyskania Niepodległości od-
będzie się koncert pieśni pa-
triotycznych oraz arii opero-
wych, operetkowych i musi-
calowych. Z koncertem wy-
stąpią Ewa Dorawa-Jurkie-
wicz (mezzosopran) i  Ewa 
Pralicz (akompaniament).
– Tydzień później, 16 listo-
pada o  godz. 17.00, zapra-
szamy na spotkanie autor-
skie z  Ewą Formellą, które 
będzie połączone z  pro-
mocją książki „Listy do 
Duszki” – zaprasza Ka-
tarzyna Dettlaff-Lubie-
jewska, kierownik Filii nr 
14 Wojewódzkiej i  Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku.
23 listopada (piątek) 
o  godz. 17.00 odbędzie się 
kolejne spotkanie, ale tym 
razem podróżnicze: „Smaki 
hiszpańskiego życia”. Na-
tomiast 26 listopada (ponie-
działek) o  godz. 16.30 od-
będą się pierwsze warsztaty 

geograficzne z  cyklu „Za ho-
ryzontem” dla dzieci w  wie-
ku 9-12 lat. Tematem pierw-
szych zajęć będzie „Savoir 
vivre w  różnych zakątkach 
świata, czyli co wypada, a  co 
nie?”. Z kolei 7 grudnia (pią-
tek) o godz. 17.00, w imieniu 

organizatorów zapraszamy 
na spotkanie z  Anną Bara-
nowską „Egipt – nie tylko 
Sfinks, Nil i piramidy”.
Dodajmy, że udział we 
wszystkich wydarzeniach or-
ganizowanych przez biblio-
tekę jest bezpłatny.

  Ewa Dorawa-Jurkiewicz
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GDAŃSK

Pomóż i TY 
Władze Gdańska i Żukowa or-
ganizują zbiórkę pieniędzy dla 
rodziny poszkodowanej wsku-
tek pożaru. Każdy, kto chciałby 
pomóc poszkodowanej rodzinie, 
może wpłacać pieniądze na za-
łożone dzięki uprzejmości Cari-
tas Gdańsk konto bankowe. 
Do tragedii doszło 30 wrze-
śnia w  Gdańsku na Matarni 
w  budynku na terenie ogród-
ków działkowych. W  pożarze 
zginęło dwoje dzieci. Mama 
chłopców zdołała wyjść przez 
okno z najmłodszym, rocznym 
dzieckiem.
Rodzina zameldowana była 
ostatnio w gminie Żukowo.
Numer konta bankowego, na 
który można dokonywać wpłat:
Bank Millennium S.A 57 1160 
2202 0000 0003 6122 9815 
Z  dopiskiem: dla Pani Justyny 
Sudomir.

WYJĄTKOWA SZKOŁA

Diamentowy jubileusz 
Diamentowy jubileusz, czy-
li 60-lecie istnienia obcho-
dził niedawno Zespół Szkół 
Architektury Krajobrazu 
i  Handlowo-Usługowych 
w Oliwie.
Pierwsze zajęcia odbyły się 
1 listopada 1958 roku w Za-
sadniczej Szkole Terenów 
Zieleni, w  budynku przy 
ulicy Czyżewskiego 29. Od 
1 września 1967 roku szko-
ła zmieniła nieco charakter 
i nazwę. Brzmiała ona Tech-
nikum i  Zasadnicza Szko-
ła Terenów Zieleni. W  1967 
roku, po pięciu latach przygo-
towań, rozpoczynają się rów-
nież prace przy budowie bu-
dynku szkolnego. Kolejne lata 
przyniosły kolejne, pozytyw-
ne zmiany, które spowodowa-
ły, że szkoła jest wyjątkowa 
i jedyna w swoim rodzaju.
– Nasza szkoła nigdy nie była 
instytucją oświatową. Zawsze 
tworzyła zwartą społeczność 
uczniów, rodziców i  nauczy-
cieli. Zawsze gromadziły się 
u  nas osoby twórcze i  kre-
atywne, poszukujące najlep-
szych rozwiązań. Dzięki ich 
entuzjazmowi i  zaangażo-
waniu udało nam się stwo-
rzyć dzisiejszą szkołę – mó-
wiła podczas jubileuszowej 

WIOSNĄ ZOBACZYMY EFEKT

Radni z dzielnicy sadzą kwiaty 
Każda gdańska rada dziel-
nicy otrzymała jesien-
ny pakiet roślin i  będzie 
mogła wziąć udział w  ak-
cji „Ukwiecamy Lokalne 
Centra Wszystkich Dziel-
nic Gdańska” przygoto-
wanej przez wydział śro-
dowiska we współpracy 
z ogrodnikiem miejskim. 
Rośliny należy posadzić 
do gruntu do końca paź-
dziernika w  jednej, cen-
tralnej w  skali dzielni-
cy, lokalizacji. Pakiety 

REKLAMA

SENIOR ZAPŁACI MNIEJ LUB W OGÓLE

Usługi opiekuńcze w Gdańsku
Gdańszczanie, którzy ukończą 95 lat, nie będą płacić za usługi opiekuńcze. Zwolnione 
z opłat będą także samotne osoby starsze, których miesięczny dochód nie jest wyższy niż 
1051,50 zł netto. Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę w sprawie usług opiekuńczych, 
wprowadzającą korzystne zmiany dla seniorek i seniorów.

Jak przypomina Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
projekt uchwały został wypra-
cowany przez Komisję Spraw 
Społecznych i  Ochrony Zdro-
wia Rady Miasta Gdańska oraz 
przedstawicieli Stowarzyszenia 
Lepszy Gdańsk i  Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w  Gdańsku. Dzięki przyjętej 
uchwale z opłat za usługi opie-
kuńcze będą zwolnione 95-let-
nie osoby. Samotni seniorzy 
z miesięcznym dochodem nie-
przekraczającym 1051,50 zł nie 
będą musieli płacić za opiekę. 
Wcześniej takie uprawnie-
nie mieli mieszkańcy 60 plus, 
którzy miesięcznie mieli 634 

uroczystości Jadwiga Chyś, 
dyrektor Zespołu Szkół 
Architektury Krajobrazu 
i Handlowo-Usługowych.
Dodajmy, że oliwska szko-
ła kształci m.in. w  kierun-
kach: technik ogrodnik, 
technik organizacji reklamy, 
technik obsługi turystycz-
nej, czy technik architektury 
krajobrazu.
Obecni na jubileuszu goście 
słusznie zauważyli, że mło-
dzież dąży do wykształcenia 
ogólnego albo ekonomicz-
nego, dlatego Zespół Szkół 
Architektury Krajobrazu 
i Handlowo-Usługowych jest 
wyjątkową placówką, o  któ-
rą trzeba szczególnie dbać 
i chronić ją. 
Oliwska szkoła od ponad 10 
lat dość intensywnie współ-
pracuje z  Sopocką Szkołą 
Wyższą.
– Nie jest to jedynie współ-
praca spisana na papierze. 
Jesteśmy uczelnią prywatną, 
ale w  ramach współpracy – 
najlepszym absolwentom tej 
szkoły – fundujemy darmo-
wą naukę, aby mogli konty-
nuować swój własny rozwój 
– mówi Teresa Martyniuk, 
rektor sopockiej uczelni.

(GR)

TWOJE PIŁKARSKIE

URODZINY

Przeżyj z nami swoje 
URODZINY 

w iście piłkarskim 
klimacie! 

Dla dzieci 
2-12 lat.

twojepilkarskieurodziny

d.stefanowska@footballbaby.pl

511 803 891

zawierają dwa gatunki ro-
ślin: ok. 30 liliowców oraz 
ok. 30 irysów w  wielu róż-
norodnych odmianach. Do 
każdego pakietu dołączona 
jest instrukcja, która ułatwi 
zaplanowanie rabaty. 
 – Chcielibyśmy, aby był to 
początek systemowego two-
rzenia rabat w  dzielnicach. 
Pragniemy, aby poprzez sto-
sowanie powtarzalnych ele-
mentów dekoracyjnej zieleni 
budować spójny wizerunek 
miasta, czyli Zieloną Markę 

Miasta. Zachęcamy, by 
w  akcję zaplanowania ra-
baty i  sadzenia roślin za-
angażować lokalne spo-
łeczności – mówi Joanna 
Paniec, ogrodnik miejski, 
przypominając jednocze-
śnie, że jeśli posadzimy 
kwiaty właśnie teraz, to 
na wiosnę w  ważnym dla 
dzielnicy miejscu zakwit-
nie grupa pięknych, kolo-
rowych kwiatów.

(GR)

zł. Uchwała obniża też stawki 
dopłat do usług opiekuńczych. 
W  zależności od dochodu za-
interesowani, którzy wcześniej 
dopłacali np. 30 proc. do usłu-
gi, teraz dołożą ok. 20 proc.
– Przyjęte i  wypracowane po-
nad podziałami zmiany po-
rządkują to, co regulowane było 
przez MOPR zwolnieniami 

z opłat dla tych, którzy rzeczy-
wiście środków nie posiadają 
i  nie mogą liczyć – z  różnych 
powodów – na wsparcie swo-
ich rodzin. W budżecie miasta 
zwiększone zostaną fundusze 
na usługi opiekuńcze oraz or-
ganizowanie kursów kwalifi-
kacji zawodowej dla opiekunek 
i  opiekunów – tłumaczy Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezy-
denta ds. polityki społecznej.
Nowe regulacje zaczną obo-
wiązywać od stycznia.
– Osoby potrzebujące w  spra-
wie usług opiekuńczych powin-
ny kontaktować się z pracowni-
kami Centrów Pracy Socjalnej 
MOPR w dzielnicach zamiesz-
kania. Adresy i  numery tele-
fonów dostępne są na stronie 
www.mopr.gda.pl – informuje 
Sylwia Ressel.

(GR)
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ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

Wiatr od morza
Z  okazji odzyskania przez 
Polskę niepodległości Mu-
zeum Narodowe w  Gdańsku 
oraz Wojewódzka i  Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Jo-
sepha Conrada-Korzeniow-
skiego w Gdańsku, stworzyli 
kolekcję obrazów inspirowa-
nych opowiadaniami Stefa-
na Żeromskiego, zebranymi 
w  książce „Wiatr od morza”. 
Wernisaż wystawy już za 
nami, ale ekspozycję będzie 
można oglądać w  oddziale 
Sztuki Nowoczesnej (Pałac 
Opatów, ul. Cystersów 18) do 
11 listopada.
Żeromski napisał „Wiatr od 
morza” pod wpływem za-
chwytu polskim wybrzeżem, 
jego krajobrazem i  historią 
w  czasie swojej działalno-
ści plebiscytowej na Powiślu 
w  1920 roku. To zdarzenie 
natchnęło pomysłodawców 
do realizacji projektu, nad 
którym patronat honorowy 
objął marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczy-
sław Struk. Do pracy zapro-
szono pomorskich artystów 
– uznanych twórców i  mło-
dych malarzy, dopiero roz-
poczynających swoją karie-
rę. W projekcie wzięli udział 
m.in.: Janusz Akermann, 

Kiejstut Bereźnicki, Beata 
Ewa Białecka, Józef Czer-
niawski, Henryk Cześnik, 
Zbigniew Gorlak, Kazimierz 
Kalkowski, Jacek Kornacki, 
Marek Model, Anna Orba-
czewska-Niedzielska, Anna 
Reinert-Faleńczyk, Joanna 
Rusinek, Ewa Skaper, Maciej 
Świeszewski, Andrzej Umia-
stowski, Mariusz Waras, Sła-
womir Witkowski, Krzysz-
tof Wróblewski, Anna Wy-
pych-Klimkowska, Marcin 
Zawicki.
– Obrazy zostały zaprezento-
wane na wystawie, którą do 
11 listopada będzie można 
oglądać w  Oddziale Sztuki 
Nowoczesnej Muzeum Na-
rodowego w  Gdańsku. Lite-
rackim katalogiem wystawy 
będzie wydanie opowiadań 
Żeromskiego, ilustrowanych 
dziełami pomorskich arty-
stów. Fragmenty wystawy 
znajdą stałe miejsce w galerii. 
W kolejnych latach, wystawa 
będzie pokazywana w  wielu 
miejscowościach na Pomorzu 
– informuje Dorota Patzer 
z  Biura Prasowego Urzędu 
Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku.

(DP)

ZAPRASZAMY NA OPOLSKĄ

Jesień w klubie „Maciuś I”
Klub „Maciuś I” z Przymorza przygotował na jesień wiele atrakcji. O najciekawszych 
spieszymy donieść.

– Już w  najbliższy piątek, 19 
października o  godzinie 9.30 
rozpocznie się jesienna zaba-
wa integracyjna dla najmłod-
szych. Tego samego dnia, ale 
o  godzinie 18.00 zapraszamy 
młodzież i  dorosłych na tur-
niej tenisa stołowego. 21 paź-
dziernika o  godzinie 12.00 
z  Gdańskim Klubem Fanta-
styki zapraszamy miłośników 
fantastycznych gier plan-
szowych na tzw. „Planszów-
karium” – zachęca Urszula 
Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”.
26 października (piątek, godz. 
17.00) odbędzie się Inauguracja 
Roku Kulturalnego. Podczas 
imprezy zostaną wręczone na-
grody laureatom konkursu „Na 
najładniejszy balkon i ogródek 
przy bloku”, który organizowa-
ny jest przez komisję kultury 
przy Radzie Osiedla Przymo-
rze – Śląska. Udział we wszyst-
kich imprezach jest całkowicie 
bezpłatny. Serdecznie wszyst-
kich zapraszamy.
– Zajęcia wznowione zostały 
w  Maciusiowym Klubie Ma-
lucha, a więc dla dzieci od 2,5 

do 5 lat. W  klubie prowadzo-
ne są zajęcia edukacyjne, pla-
styczne, rytmiczne i  zabawy 
integracyjne. Swoje spotkania 
wznowili też członkowie Koła 
Seniora „Pogodna Jesień” i sek-
cja brydżowa. Rozpoczęły się 
także zajęcia Wing Tsun Kuen 
Kung Fu, Szkoła Gitarowa, 
rytmika dla maluchów „Dobry 
Start”, nauka języka angielskie-
go dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów oraz spotkania 
Gdańskiego Klubu Fantastyki 
– informuje Urszula Lisowska.
Przy okazji warto jeszcze po-
wiedzieć, że prowadzone są 
zapisy dzieci w wieku od 5 do 
10 lat do zespołu tanecznego 
„MINI MIX” prowadzone-
go przez Joannę Ciecholew-
ską oraz do sekcji plastycznej 
dla dzieci w wieku od 5 do 12 
lat prowadzonej przez Elż-
bietę Petrykowską, nauki gry 
na pianinie dla dzieci oraz 
do Studia Piosenki prowa-
dzonego przez Małgorzatę 
Szczepańską-Stankiewicz.
– Od października wpro-
wadzamy zajęcia kreatywne 
dla wszystkich pokoleń. Na 
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spotkaniach mile widziane są 
babcie z wnukami i mamy ze 
swoimi pociechami – zaprasza 
Urszula Lisowska.
Szczegółowe informacje do-
tyczące zajęć organizowanych 
przez klub „Maciuś I” uzyskać 

można telefonicznie 58 556 51 
41 lub drogą mailową – klub.
macius1@go2.pl, na Facebo-
oku klubu.

(GR)

 Najmłodszy wokalista ze Studia Piosenki – Oliwier 
Ciecholewski
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ANDRZEJ KOWALCZYS: JESZCZE NAM SIĘ TO NIE ZNUDZIŁO I PEWNIE NIGDY NIE ZNUDZI

51 drużyn na boiskach Przymorza i Zaspy! 
W sobotę, 13 października, Andrzej Kowalczys po raz kolejny ogłosił rozpoczęcie turnieju dzikich drużyn „Do Przerwy 0:1”. Na 
dwóch boiskach na ul. Meissnera i na Opolskiej grało niemal pół tysiąca zawodniczek i zawodników. Byli również goście, wśród nich 
m.in. piłkarze Lechii Gdańsk: Patryk Lipski, Filip Mladenović i Michał Nalepa. 

Na pograniczu Przymorza 
i  Zaspy ponownie przeżyli-
śmy wielkie piłkarskie wyda-
rzenie, dla młodych, starszych 
i  najstarszych, dla dziewczyn 
i chłopaków, czyli turniej „Do 
przerwy 0:1”. Oprócz drużyn 
z  Gdańska, były także ekipy 
z Gdyni, Gowidlina, Pelplina, 
Pruszcza Gdańskiego i  Sko-
warcza. Trudno już zliczyć, 
które to z kolei zawody. Jedno 
jest pewne, po raz pierwszy 
Andrzej Kowalczys zorganizo-
wał turniej dzikich drużyn po-
nad 14 lat temu. 
– Szczerze mówiąc nie uda-
ło nam się policzyć, która to 
edycja turnieju, ale biorąc pod 
uwagę fakt, że gramy przeważ-
nie 4 razy w roku od 14 lat, to 
bardzo możliwe, że albo już 
przekroczyliśmy, albo wiel-
kimi krokami zbliżamy się do 
50., jubileuszowej edycji „Do 
przerwy 0:1”. Jedno jest pewne, 
gramy już długo i  jeszcze nam 
się to nie znudziło i pewnie ni-
gdy nie znudzi – mówił jeszcze 

przed rozpoczęciem sobotnich 
zawodów Andrzej Kowalczys, 
pomysłodawca i  współorgani-
zator „Do przerwy 0:1”, radny 
miasta Gdańska.
Punktualnie o  godzinie 10.00 
Andrzej Kowalczys przywitał 
wszystkich uczestników tur-
nieju, kibiców i  gości, którzy, 
co warto podkreślić, od lat 
wspierają turniej „Do przerwy 
0:1”. Już w trakcie turnieju od-
wiedzili nas także piłkarze li-
dera Lotto Ekstraklasy Lechii 
Gdańsk: Patryk Lipski, Fi-
lip Mladenović i  Michał Na-
lepa. Zawodnicy przyjechali 
na turniej prosto z  porannego 
treningu na stadionie przy ul. 
Traugutta. W  towarzystwie 
Andrzeja Kowalczysa, trenera 
Józefa Gładysza i  byłego pił-
karza Lechii Andrzeja Mar-
chela, odwiedzili wszystkie 
trzy obiekty, na których odby-
wały się turniejowe mecze oraz 
uczestniczyli w dekoracji kilku 
drużyn, wręczając pamiątkowe 
medale i puchary. 

– Piłkarzy Lechii zaprasza-
my na każdy nasz turniej. Jeśli 
tylko to możliwe przychodzą 
zobaczyć, jak grają ich młod-
si koledzy i  koleżanki. Zależy 
nam na ich obecności. Cieszę 
się, że biało-zieloni odwiedzili 
nas w sobotę, bo sprawili dużą 
radość wielu uczestnikom „Do 
przerwy 0:1”. Przy okazji mogli 
zobaczyć, że dzisiaj gramy na 
naprawdę nowoczesnych obiek-
tach, które w  ostatnich latach 
zostały zmodernizowane, lub jak 
w przypadku stadionu na ul. Me-
issnera, zbudowane od podstaw – 
mówił Andrzej Kowalczys. 
W jesiennej edycji turnieju wzię-
ły udział 6-osobowe drużyny pił-
karskie, w tym dziewczęce, rocz-
nik 2010 i  młodsi, 2006/2009, 
2003/2005, 2000/2002 i rocznik 
1999 i starsi. 
Podczas turnieju, równole-
gle do rozgrywanych meczów, 
odbyły się warsztaty dla mło-
dzieży w wieku 14-17 lat z za-
kresu przeciwdziałania narko-
manii, które cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Zawodnicy 
mieli do pokonania tor prze-
szkód w narkogooglach (dzięki 

BIEGALI ULICAMI PRZYMORZA

Jeden z najstarszych gdańskich biegów 
Już po raz 41. odbył się Ulicz-
ny Bieg Przymorski o  pu-
char przewodniczącego Rady 
Osiedla Przymorze – Ślą-
ska. Bez wątpienia można 
powiedzieć, że jest to jeden 
z  najstarszych biegów ulicz-
nych organizowanych w  na-
szym mieście, a  uczestniczą 
w nim najmłodsi mieszkańcy 
Gdańska.
– W  imprezie wystartowali 
reprezentanci przymorskich 
szkół podstawowych. Statuet-
ki przyznawano aż w 18 kate-
goriach wiekowych z podzia-
łem na dziewczęta i  chłop-
ców. Bieg Przymorski jest to 
impreza znana i długo wycze-
kiwana przez najmłodszych 
miłośników sportowej rywa-
lizacji. Najlepsi otrzymali dy-
plomy i  statuetki. Poza kla-
syfikacją indywidualną, pro-
wadzono również rywalizację 
drużynową – między szkoła-
mi – informuje nas Urszula 
Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”, który był organi-
zatorem ulicznego biegu.
W  kategorii klas O  – III 
bezkonkurencyjna okaza-
ła się reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 80. Tuż za 
nią sklasyfikowano biegaczy 
ze Szkoły Podstawowej nr 
79, a  miejsce na najniższym 

stopniu podium wywalczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 44. Identycznie przedstawia 
się klasyfikacja w kategorii klas 
IV – VIII.
– Tradycyjnie już zorganizo-
waliśmy parabiegi. I tak w gru-
pie najmłodszej triumfowała 

Elżbieta Galla oraz Aleksan-
der Łośkoloczko, natomiast 
Igor Kędzie wśród uczniów 
klas IV – VIII. Warto przy 
okazji powiedzieć, że rywali-
zująca w  grupie zawodników 
klas 0 – III Weronika Janeczek 
ze Szkoły Podstawowej nr 79 

współpracy z  Gdańskim Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień), 
a  także mieli okazję porozma-
wiać z  psychologiem zajmują-
cym się tematyką uzależnień. 
Warsztaty odbędą się także 
przy okazji zimowej edycji „Do 
przerwy 0:1”, która planowana 
jest w drugą sobotę grudnia. 
– Zależy nam, aby oprócz 
świetnej zabawy, jaką jest gra 
w  piłkę nożną, zaoferować 
uczestnikom turnieju również 
inne ciekawe propozycje. Ha-
sło zawodów „Nie biorę, wybie-
ram piłkę!” ma zwrócić uwagę 
naszych zawodników, a przede 
wszystkim ich opiekunów, że 
problem wszelkiego rodzaju 
używek, tj. narkotyków, pa-
pierosów czy alkoholu, doty-
czy także dzieci i  młodzieży. 
Zadaniem dorosłych jest prze-
konać młodych ludzi, że war-
to trzymać się od tych rzeczy 
z  daleka – tłumaczył Andrzej 
Kowalczys.
Zwycięzcy w  poszczególnych 
kategoriach:
W  kategorii Zespoły Dziew-
częce złoty medal trafił do dru-
żyny FC Pelplinki. 
W Roczniku 2010 i Młodsi wy-
grała drużyna Brazylia. Drugie 
miejsca zajęła ekipa Orły 2012, 
a trzecie FC 80 z SP 80.
W  Roczniku 2006/2009 zwy-
ciężyła drużyna KP Zaspa. 
Pozostałe miejsca zajęły ekipy: 
FC Zaspa i Jantar III. 
Wśród zespołów z  Rocznika 
2003/2005, po raz drugi z rzę-
du, najlepszy okazał się zespół 
o  nazwie Kambodża Team. 
Miejsce drugie zajęła ekipa o na-
zwie A.K.Ł. Sumiński, miejsce 
trzecie zespół FC Śmigło. 

Zwycięzcą z  Rocznika 
2000/2002 został zespół o na-
zwie Kormorany, który wy-
przedził kolejno zespoły: Team 
Rafonix oraz Czarna Dama.
W tzw. kategorii „Open”, czyli 
Rocznik 1999 i  Starsi zwycię-
żyła ekipa Spartak Gowidlino. 
Na drugim miejscu podium 
znalazła się drużyna Nazwa 
Nie Gra, a  na trzecim ekipa 
Sporting Gdynia.
Nagrodę Fair Play, którą ufun-
dowali Mieczysław Struk, 
marszałek województwa po-
morskiego oraz Bogdan Ole-
szek, przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska, otrzymała 
Zuzanna Taras, zawodniczka 
drużyny Brazylia, Adam Lu-
biejewski, sędzina Ewa Augu-
styn oraz zespoły FC Pelplinki 
i Superstars.
Brazylia: Jan Lewandowski, 
Zuzanna Taras , Szymon Lesz-
czyński, Adam Popiołek, Jan 
Mystkowski i Adam Osik.
KP Zaspa (Czerwoni): Gaweł 
Jabłoński, Nikodem Jurko, Se-
bastian Hoffmann, Victor Wi-
śniewski, Daniel Wieteska, 
Denis Styszyński.
Kambodża Team: Łukasz Klik, 
Łukasz Perka, Przemek Perka, 
Marcel Niepsuj, Krystian Nie-
psuj, Wojtek Moniński. 
Kormorany: Franek Maciąg, 
Maciej Wiraszka, Maciej Ra-
mus, Przemek Gafka, Kamil 
Czarnecki, Patryk Duda.
Spartak Gowidlino: Kamil 
Wenta, Krzysztof Dampc, Ja-
cek Konkel, Arek Kolke, Bła-
żej Kreft, Patryk Górniak, 
Szymon Dawidowski. 

(SL)

wygrała czwarty raz z rzędu. 
Nie pozostaje mi zatem nic 
innego, jak życzyć Weronice 
identycznych osiągnięć wśród 
starszych biegaczy – mówi 
Urszula Lisowska.

(GR)

 Nawet najmłodsze uczestniczki biegu zaciekle walczyły o jak najlepsze miejsce

ZWYCIĘZCY
Zuzanna Langowska i Tomasz Piotrowski, Maria Mańkowska i Mateusz Pechla, Julia 
Czaja i Piotr Kowalski, Weronika Janeczek i Jakub Juralewicz, Julia Makowska i Jakub 
Tymiński, Otylia Sarmacka i Tomasz Okraszenski, Dobromiła Sachse i Nazari Kowa-
layszun, Zofia Rogożyńska i Kamil Elwart oraz Julia Zanbrzycka i Maks Niesłuchowski.
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potrzebujesz informacji? chcesz załatwić sprawę? zauważyłeś problem?

zapraszamy do kontaktu


