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FlashFlash

STR.  16

Fundacja Przemek Dzieciom to jednoosobowa 
spółka z wielką odpowiedzialnością. Jej założyciel, 
prezes i główny pracownik, Przemek Szaliński od 
kilkunastu lat z powodzeniem pomaga młodym 
mieszkańcom Trójmiasta. 2 lutego zapraszamy na 
III Charytatywny Koncert, z którego dochód również 
przeznaczony będzie na potrzebujące dzieci.

– Były przypadki, że ktoś odmówił, ale nie 
chcę ich pamiętać. Często zdarza się jednak 
tak, że artysta sam dzwoni i pyta, czy może 
wziąć udział w moim przedsięwzięciu. - mówi 
Przemek Szaliński, prezes fundacji 
Przemek Dzieciom.

„Lew Biznesu” nie ustaje w pomocy dzieciom

STR. 6

PRZEMKOWI SIĘ NIE ODMAWIA

Spokojnych świąt Bożego 
Narodzenia, spędzonych 
z bliskimi, w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, oraz 
samych szczęśliwych dni 
w nadchodzącym nowym 
roku życzy
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• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 
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• Pogotowie gazowe      992
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• 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
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TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium
• 1 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Gdańsku, Targ Węglowy

• 20 grudnia (czwartek), Roman Puchowski, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9

• 23 grudnia (niedziela), mecz koszykówki 
Trefl Sopot – TBV Start Lublin,  
godz. 17.00, Ergo Arena

• 1 stycznia (wtorek), Koncert Noworoczny  
w Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1

• 1 stycznia (wtorek), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – Arka Gdynia, godz. 18.00,  
Ergo Arena

• 11 stycznia (piątek), Janek Traczyk, godz. 
18.00, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 13 stycznia (niedziela), mecz koszykówki 
Trefl Sopot – AZS Koszalin, godz. 17.00, 
Ergo Arena

• 16 stycznia (środa), Zbigniew Preisner 
i przyjaciele, godz. 20.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 21 stycznia (poniedziałek), Kortez, godz. 
19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 23 stycznia (środa), Kazik & Kwartet 
Proforma, godz. 20.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 31 stycznia (czwartek), Game Music Show, 
godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 2 lutego (sobota), III Charytatywny Koncert 
Gwiazd Fundacji Przemek Dzieciom, godz. 
18.00, sala teatralna NOT w Gdańsku,  
ul. Rajska 6

• 4 lutego (poniedziałek), Maciej Maleńczuk, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 6 lutego (środa), IAMX, godz. 19.00, klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 10 lutego (niedziela), Michał Szpak, godz. 
18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 23 – 24 lutego (sobota – niedziela), 
Targi ESP Sport & Zdrowie, godz. 9.00, 
AmberExpo w Gdańsku, ul. Żaglowa 11

• 28 lutego (czwartek), Morcheeba, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 12 marca (wtorek), Koncert Edukacyjny: 
Fortepian Treflika, godz. 9.00 i 11.15, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 15 marca (piątek), Hiromi Solo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23

• 23 marca (sobota), Niemen inaczej, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 29 – 31 marca (piątek – niedziela), Gdańskie 
Targi Książki, godz. 10.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 27 kwietnia (sobota), Black River,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena
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Na zbliżające się Święta 

pragnę złożyć Państwu 

życzenia 

przeżywania 

Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości 

 oraz ciepłej, rodzinnej 

atmosferze. 

Kolejny zaś rok 

niech będzie czasem 

pokoju 

oraz realizacji osobistych 

i zawodowych zamierzeń. 

Jerzy Borowczak 

Poseł na Sejm

NOWE MIESZKANIA TBS „MOTŁAWA”

Gdańszczanie odebrali klucze

Wczoraj, 17 grudnia, oddano 
do użytku budynek wybudo-
wany przez TBS „Motława” 
przy ul. Piotrkowskiej 68. 
 – W  budynku zlokalizowa-
nym na terenie Ujeściska mie-
ści się 55 mieszkań. Na tym 
osiedlu TBS „Motława” pla-
nuje wybudowanie docelowo 
10 budynków. Do września 
powstały już cztery budynki ze 
195 mieszkaniami i 51 garaża-
mi. W listopadzie zakończono 
budowę kolejnego, do które-
go pierwsi mieszkańcy będą 
mogli się wprowadzać już 
przed świętami. Powierzchnie 
mieszkań wynoszą 31m2–60 
m2, a ich łączna powierzchnia 

użytkowa to 2502m2. Koszt ro-
bót budowlanych wyniósł ok. 
8,9 mln zł. Budowę współfinan-
sowano ze środków z Funduszu 
Dopłat – informuje Alicja Bitt-
ner z Referatu Prasowego Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku.
Spółka na Ujeścisku planuje 
wybudować kolejnych 5 bu-
dynków – 3 z  55 mieszkania-
mi (ul. Piotrkowska 58,60 i 66) 
oraz 2 z  30 mieszkaniami (ul. 
Piotrkowska 64 i  62). Docelo-
wo do roku 2022 osiedle dzie-
sięciu bloków liczyć będzie 475 
mieszkań. 
 – Realizując politykę miesz-
kaniową Gdańska zawartą 
w  Strategii Rozwoju Gdańska, 

Spółka TBS „Motława” w la-
tach 2004–2018 wybudowa-
ła i  oddała do użytkowania 
łącznie 36 budynków wieloro-
dzinnych, z 1283 mieszkania-
mi. Obok osiedla budowanego 
przez TBS Motława swoje in-
westycje realizuje druga miejska 
spółka – Gdańskie Towarzy-
stwo Mieszkalnictwa Społecz-
nego. Nowobudowane budyn-
ki z  69 mieszkaniami przy ul. 
Piotrkowskiej 49 i 49A są usy-
tuowane po drugiej stronie ulicy 
Piotrkowskiej. Zostaną one od-
dane do użytku w styczniu 2019 
roku – dodaje Alicja Bittner.

(GR)
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MOC BOŻONARODZENIOWYCH ATRAKCJI

Bajeczne święta w Sopocie
– Bajecznie przystrojone mia-
sto, kolorowe choinki, ozdo-
by i  dekoracje przestrzenne, 
girlandy, kurtyny i  projektory 
świetlne – to znak, że już nie-
bawem będziemy cieszyć się 
najbardziej kolorowymi świę-
tami – Bożym Narodzeniem. 
Nie możemy zagwarantować, 
że będą śnieżne czy mroźne, 
ale zrobiliśmy wszystko, by 
w Sopocie były bajkowo pięk-
nie – mówi Anna Dyksińska 
z Urzędu Miasta Sopotu
Od wielu lat świąteczna ilu-
minacja Sopotu obejmuje kur-
tyny świetlne na al. Niepod-
ległości, girlandy świetlne na 
ul. Kościuszki, dekoracje na 
latarniach na ul. Bohaterów 
Monte Cassino oraz na Placu 
Przyjaciół Sopotu. Plac Przy-
jaciół Sopotu zdobi centralna, 
świetlna choinka 3D LED, 
dekoracja w formie walca z or-
namentem 3D, świetlna fon-
tanna i bombka. 

– Całość dopełni nowy system 
świątecznego oświetlenia ru-
chomych obrazów, przypomina-
jący mapping. Cztery projektory 
generują, na szlachetnym mar-
murze placu, ruchome obrazy 
– tańczące, niebieskie gwiazdki. 
Z  kolei Park Herbstów przy-
ozdobiony jest dekoracją LED 
w  formie nastrojowych, pięciu 
kul świetlnych. Podobne kule 
pojawiły się przed budynkiem 
magistratu, a  przed kościołem 
św. Jerzego prócz żywej choin-
ki, ustawiony jest świetlny anioł 
z  harfą – dodaje Anna Dyk-
sińska. – W  tym roku również 
Skwer Kuracyjny przyozdobią 
świąteczne dekoracje: drzewka 
3D w  formie złączonych cho-
inek, dwie budki wolnostojące, 
ramka LED idealna do świą-
tecznych, rodzinnych selfie. 
Poza świątecznymi, świetlny-
mi soplami przyozdobiono na-
pis „Molo” na pierwszej bra-
mie. Skwer Kuracyjny zostanie 

rozświetlony 21 grudnia.
Sopocki Jarmark Świąteczny 
odbędzie się między 21 grudnia 
a  1 stycznia na Skwerze Kura-
cyjnym w okolicach mola. Tego-
roczna odsłona jarmarku, odby-
wająca się w okresie świąteczno-
noworocznym, będzie atrakcją 
turystyczną dla mieszkańców 
i  gości licznie odwiedzających 
w tym czasie kurort, a także mi-
łym przystankiem w  czasie ro-
dzinnych spacerów.
– Organizatorzy przygotują 
ofertę kulinarną oraz designer-
ską. Ideą tegorocznej edycji So-
pockiego Jarmarku Świąteczne-
go jest stworzenie nastrojowej 
świątecznej atmosfery w  mie-
ście. Na Skwerze Kuracyjnym 
otwarte zostanie lodowisko 
w  obramowaniu nowych świą-
tecznych dekoracji świetlnych, 
a  nastrój zapewni nastrojowa, 
świąteczna muzyka – informuje 
Anna Dyskińska.
Jak co roku obędzie się wigilia 
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POKAZ NA MOLO

Fajerwerki tylko 
w Sylwestra
Przed nami sylwestro-
wa noc. Tego dnia po-
szybują w  niebo tysiące 
fajerwerków. 
 – Odpalanie fajerwerków 
w  Sylwestra, a  często tak-
że w  dni poprzedzające, to 
zmora większości polskich 
miast. Race, petardy i  inne 
materiały pirotechniczne 
odpalane są pod samymi 
oknami, a  nawet na klat-
kach schodowych, na po-
dwórkach na terenie osiedli 
mieszkaniowych czy w  tłu-
mie ludzi na ulicy. Nieste-
ty, część osób odpalających 
te materiały znajduje się 
pod wpływem alkoholu, 
często takimi materiałami 
dysponują osoby nieletnie. 
To stwarza wiele niebez-
piecznych sytuacji – mówi 
Magdalena Jachim, rzecz-
nik prasowy Urzędu Miasta 
Sopot.
Przypomnijmy, że w Sopo-
cie obowiązuje całoroczny 
zakaz odpalania fajerwer-
ków. Wyjątkiem są dwa 
dni: 31 grudnia i 1 stycznia.
 – Jesteśmy jednym z  nie-
licznych miast w  Polsce, 
gdzie takie uregulowania 
obowiązują. Od dłuższego 
czasu trwa dyskusja o  fa-
jerwerkach. Miasto prowa-
dziło konsultacje z  branżą 
turystyczną, były ankiety 
w  mediach dla mieszkań-
ców, prowadzone były także 
rozmowy z  osobami zaan-
gażowanymi w  opiekę nad 
zwierzętami oraz z  Poli-
cją, Strażą Miejską i Strażą 
Pożarną.

Wszyscy wskazują, że naj-
więcej szkody przynosi nie-
kontrolowane odpalanie rac 
i  petard w  bezpośrednim 
sąsiedztwie mieszkań oraz 
w  tłumie – wyjaśnia Mag-
dalena Jachim.
W  związku z  tym w  tym 
roku miasto w  porozumie-
niu z dzierżawcą mola zde-
cydowało o  wprowadzeniu 
całkowitego zakazu wno-
szenia materiałów pirotech-
nicznych na teren sopockie-
go mola, łącznie z  częścią 
lądową.
Policja i Straż Miejska pro-
wadzą kontrole i będą karać 
osoby strzelające w  dniach 
poprzedzających 31 grud-
nia i  po 1 stycznia. Jedno-
cześnie policja przypomina, 
że wszelkie stoiska sprze-
dające fajerwerki nie mogą 
być samoobsługowe, nie 
wolno także sprzedawać 
takich materiałów osobom 
nieletnim.
 – Na spotkaniu z  branżą 
turystyczną większość ho-
teli zadeklarowała, że nie 
będą organizować własnych 
pokazów fajerwerków. Za-
praszamy wszystkich, aby 
zamiast strzelać bez kon-
troli i z narażeniem bezpie-
czeństwa innych, obejrzeli 
12-minutowy pokaz sztucz-
nych ogni organizowany 
z dala od budynków miesz-
kalnych i  z  pełnym zabez-
pieczeniem, na sopockim 
molo – zaprasza rzecznik 
sopockiego magistratu.

(GR)

DLA SENIORÓW PRZECIWKO PNEUMOKOKOM

Szczepienia tylko do końca roku
Już tylko do końca roku mieszkańcy 11 powiatów, powyżej 65. roku życia, mogą się 
bezpłatnie szczepić w kilku przychodniach na Pomorzu. Dotyczy to głównie osób 
z chorobami dolnych dróg oddechowych. 

– Na podstawie porozumień 
podpisanych w  czerwcu, do-
tyczących współfinansowania 
programu szczepień ochron-
nych, pacjenci z sześciu powia-
tów: kościerskiego, tczewskie-
go, kartuskiego wejherowskie-
go, Gdyni oraz Sopotu dostaną 
szczepionki. Wkrótce zosta-
nie też rozstrzygnięty kolejny 
przetarg na realizację szcze-
pień dla seniorów z  kolejnych 
powiatów – informuje Dorota 
Kulka z  Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.
Jak dowiadujemy się z  urzę-
dowego komunikatu progra-
mem objęte są osoby powyżej 
65. roku życia, które nie były 
szczepione przeciwko pneumo-
kokom, są zameldowane na 
terenie województwa pomor-
skiego (chodzi o powiaty, które 
do programu przystąpiły) oraz 
znajdują się w grupie ryzyka. 
– To osoby z przewlekłymi cho-
robami dolnych dróg oddecho-
wych. Jeśli zgłosi się za mała 
liczba tych pacjentów, to szcze-
pieniem zostaną objęte osoby 
z  innymi schorzeniami prze-
wlekłymi – chorobami serca, 
cukrzycą, przewlekłą chorobą 
wątroby (w  tym marskością), 
przewlekłą chorobą nerek czy 
chorobą nowotworową – tłu-
maczy Dorota Kulka. – Pacjent 
zgłaszający się na szczepienie 
będzie musiał przedstawić za-
świadczenie lekarskie potwier-
dzające przynależność do grupy 
ryzyka. Zaświadczenie nie bę-
dzie wymagane, jeżeli z doku-
mentacji medycznej posiadanej 

przez podmiot wykonujący 
szczepienie, będzie wynikać 
przynależność pacjenta do gru-
py ryzyka.
W  związku z  rosnącą liczbą 
zachorowań i  zgonów spowo-
dowanych przez pneumoko-
ki, samorząd województwa 
pomorskiego podjął decyzję 
o  utworzeniu „Regionalnego 
Programu Polityki Zdrowot-
nej – Szczepienia przeciwko 
pneumokokom dla osób 65 
+ z  grupy ryzyka”. To drugi 
tego typu program zdrowotny 
w kraju i pierwszy na Pomorzu, 

realizowany wspólnie z powia-
tami, współfinansowany przez 
samorząd województwa. Przy-
stąpiło do niego 13 powiatów. 
W  ramach programu, który 
kosztował prawie 860000 zł, 
zostanie zaszczepionych prawie 
2600 seniorów. To ok. 30 proc. 
osób będących w grupie ryzyka 
w wieku 65 +. 
Pneumokoki to rodzaj bakterii, 
które mogą powodować wiele 
chorób. Zakażenia wywoła-
ne przez pneumokoki moż-
na podzielić na nieinwazyjne 
(śluzówkowe, niewymagające 

hospitalizacji), jak: zapalenie 
zatok, zapalenie migdałków, 
zapalenie ucha środkowego 
oraz inwazyjne (wymagające 
hospitalizacji), np. zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, 
sepsa (posocznica). Natomiast 
pośrodku jest zapalenie płuc.
Szczepienia w  Sopocie prowa-
dzi spółka Kardiotel w poradni 
pulmonologicznej przy ul. Jana 
z Kolna 16 i poradni POZ przy 
ul. Jana z Kolna 35.

(GR)

dla mieszkańców, którą zapla-
nowano na piątek 21 grudnia 
od godziny 15.00. Będzie to 
okazja, by sopocianie spotka-
li się i  wspólnie kolędowali, 

składali sobie życzenia i zasiedli 
do wspólnego stołu. Wydarze-
niu towarzyszyć będzie program 
artystyczny.
Do 1 stycznia na Placu 

Przyjaciół Sopotu stanie kolej-
na świąteczna atrakcja – dar-
mowa karuzela dla dzieci.

(GR)

 Iluminacja Sopotu z lat ubiegłych
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Spółdzielnia na Przymorzu to 
małe miasteczko. W  samym 
falowcu przy Obrońców Wy-
brzeża mieszka ponad 3 ty-
siące osób. Nic dziwnego, że 
bezdomni wykorzystują oka-
zję i  próbują przenocować 
w piwnicach albo na ostatnich 
piętrach.
– Mieszkańcy sami wpuszcza-
ją na klatkę schodową niezna-
ne im osoby. Niektórzy znają 
nawet kody, dzięki czemu bez 
problemu mogli wejść do bu-
dynków. Nie pomogła nawet 
zmiana kodu, bo mieszkańcy 
wpuszczają wszystkich – mówi 
nam Andrzej Narkiewicz, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 4 Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
Wszelkiej pomocy osobom 
bezdomnym udzielają różnego 
rodzaju organizacje charyta-
tywne, a ich działania koordy-
nuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Rodzinie w  Gdańsku. Infor-
macje o  osobach bezdomnych 
należy przekazywać do: Samo-
dzielnego Referatu Reintegracji 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie przy ul. Wolności 16 
– tel. 58 522 38 20 (poniedział-
ki, wtorki i  czwartki w  godz. 
7.30 – 15.30, środy w  godz. 
8.00 – 17.00, piątki w  godz. 
7.30 – 14.30), Straży Miejskiej 
– tel. 986 oraz Policji – tel. 997 
i  112. Aby dotrzeć do wszyst-
kich osób potrzebujących po-
mocy, potrzebna jest reakcja 
nie tylko Policji i innych służb, 
ale każdego człowieka, który 
może mieć w swoim otoczeniu 
potrzebującą osobę. Mundu-
rowi apelują do mieszkańców, 
którzy zauważą bezdomnych 
przebywających w  miejscach 
zagrażających ich zdrowiu lub 
życiu, aby nie zaniechali prze-
kazania takich informacji do 
właściwych instytucji. 

Z NASZEJ LEKKOMYŚLNOŚCI MOGĄ KORZYSTAĆ OSZUŚCI

Nie wpuszczaj nieznajomych 
do budynku
Każdej zimy większe miasta mają problem z bezdomnymi, którzy wykorzystują różne miejsca do spędzania mroźnej nocy w ciepłym 
pomieszczeniu. Z podobnymi problemami spotykają się również i w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”.

– Nie rozumiem osób, które 
wpuszczają byle kogo na klatkę 
schodową. Nie raz śmierdziało, 
ponieważ niektórzy załatwiają 
tu swoje potrzeby fizjologiczne. 
Bezpiecznie też nie jest, kie-
dy na korytarzu stoi niewiel-
ka grupa pijąca alkohol, która 
z czasem staje się coraz bardziej 
agresywna – mówi nam Józef 
Kroplewski.
Policjanci przypominają, że 
problem wychłodzenia doty-
czyć może również osób znaj-
dujących się pod wpływem 
alkoholu bądź środków dzia-
łających podobnie, czy też star-
szych i niedołężnych mieszka-
jących samotnie. Brak obojęt-
ności wobec ich losu, a niekie-
dy – jeden telefon czy sygnał 
do odpowiednich służb – może 
uratować ich życie.
Władze spółdzielni apelu-
ją do wszystkich mieszkań-
ców, aby nie otwierali drzwi 

nieznajomym. Z  naszej naiw-
ności skorzystać mogą chociaż-
by oszuści, którzy pod różnymi 
pretekstami będą chcieli od nas 
wyłudzić pieniądze.
– Regularnie otrzymujemy in-
formacje, że po osiedlu chodzą 
przedstawiciele różnych firm, 
którzy powołując się na na-
szą spółdzielnię, oferują swo-
je usługi. Korzystając z  oka-
zji chciałbym zaapelować do 
mieszkańców o ostrożność. Je-
śli prowadzona jest jakaś akcja, 
to spółdzielnia zawsze o  tym 
informuje poprzez ogłoszenia, 
które wywieszane są na klat-
kach schodowych. Taki przy-
padek mieliśmy chociażby w li-
stopadzie. Interweniowała Po-
licja, ale okazało się, że to nie 
oszuści, a  firma, która chciała 
wykorzystać spółdzielnię dla 
uwiarygodnienia swojej dzia-
łalności – tłumaczy Andrzej 
Narkiewicz. 
Pamiętajmy zatem, żeby przy 
otwieraniu drzwi wejściowych 
na klatkę schodową zapytać 
zawsze, kto chce wejść. Dla 
naszego bezpieczeństwa nie 
wpuszczajmy nieznajomych. 

OFERTA
Administracja Osiedla Nr 1 PSM ,,Przymorze”, ul. Opolska 3,

posiada do wynajęcia lokal użytkowy, 
najchętniej na księgarnię - sklep papierniczy, o powierzchni 89m2.

Lokal usytuowany jest wewnątrz osiedla, na parterze w ciągu pawilonów hand-
lowo-usługowych przy ul. Opolskiej 3 (obecnie znajduje się w nim księgarnia). Wy-

posażony jest w instalacje:
elektryczną, c.o., z.w. i kanalizacyjną.

OFERTA WAŻNA OD 01.02.2019 r.
Szczegółowe informacje moina uzyskać pod nr tel. 58/555-39-64

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. .

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.

REKLAMA
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DBAJĄ O CZYSTOŚĆ POWIETRZA

Będą kontrole próbek popiołu
Gdańscy urzędnicy podejmują 
różne działania, aby powietrze 
w  naszym mieście było czyste. 
Od trzech tygodni prowadzona 
jest przez Staż Miejską i Wydział 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go akcja badania próbek popiołu 
z przydomowych pieców.
Zgłoszenia od mieszkańców, 
dotyczące podejrzenia spalania 
odpadów w domowych piecach, 
wpływają na numer 986 Straży 
Miejskiej w Gdańsku już od po-
czątku jesieni. Od 1 października 
do 28 listopada odebrano 283 ta-
kich zgłoszeń, a ich liczba z roku 
na rok rośnie.
– O  ile w  sezonie grzewczym 
2015/16 od października do mar-
ca było ich 425, o tyle w kolejnych 
sezonach już 795 i 722. Może to 
mieć związek ze wzrostem świa-
domości mieszkańców, którzy 
nie chcąc ponosić zdrowotnych 
konsekwencji zatruwania powie-
trza, proszą o pomoc strażników 
– zauważa Wojciech Siółkow-
ski, rzecznik prasowy Straży 
Miejskiej w  Gdańsku. – Mimo 

WYDARZENIA

REKLAMA

nieustannie powtarzanych apeli, 
wciąż nie brakuje osób, które skłon-
ne są wrzucać do domowych pie-
ców plastikowe butelki, foliowe tor-
by, opakowania po chemikaliach, 
papier pokryty farbą drukarską, 
lakierowane drewno, stare ubrania 
i  buty. Dym, który powstaje przy 
spalaniu takich przedmiotów, jest 
nie tylko uciążliwy dla otoczenia, 
ale przede wszystkim bardzo nie-
bezpieczny – przyznaje rzecznik.
Oprócz reagowania na bieżąco na 
zgłoszenia, prowadzone są rów-
nież prewencyjne kontrole posesji. 
W  sezonie grzewczym 2016/17 
strażnicy przeprowadzili ich 267, 
rok później 430. W tym roku od 
początku października odbyło się 
już 125 takich kontroli.
Podobnie jak w dwóch minionych 
sezonach, tak i w tym prowadzona 
będzie wraz z Wydziałem Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
akcja pobierania próbek popiołu 
z  pieców. Działania te poprzedzi 
analiza zgłoszeń mieszkańców 
na numer 986. To głównie na ich 
podstawie wskazywane są miejsca, 

PRZEMKOWI SIĘ NIE ODMAWIA

„Lew Biznesu” nie ustaje  
w pomocy dzieciom
Fundacja Przemek Dzieciom to jednoosobowa spółka z wielką odpowiedzialnością. Jej założyciel, prezes i główny pracownik, 
Przemek Szaliński od kilkunastu lat z powodzeniem pomaga młodym mieszkańcom Trójmiasta. 2 lutego zapraszamy na III 
Charytatywny Koncert, z którego dochód również przeznaczony będzie na potrzebujące dzieci.

Przemek Szaliński, mieszkający 
na co dzień na gdańskim Przy-
morzu, cały swój czas poświęca 
na pomoc innym. Jak sam przy-
znaje, poświęca dla nich 25 go-
dzin w ciągu doby.
 – Oczywiście przy organizacji 
lutowych koncertów czy spotka-
niach z  cyklu „Serca Gwiazd” 
pomagają mi wolontariusze. 
Od 18 do 20 grudnia, wspól-
nie z Wojciech Solarzem, który 
wcieli się w  rolę Mikołaja, bę-
dziemy odwiedzać dzieci w szpi-
talach od Gdańska po Wejhe-
rowo. W sprawie prezentów dla 
maluchów niezwykle pomocny 
okazał się Port Gdynia, ale po-
mogła nam również grupa wielu 
anonimowych osób. Myślę, że 
wspólnie ze świętym Mikołajem 
odwiedzimy w ciągu tych trzech 
dni ponad 300 dzieciaków – 
mówi nam Przemek.
Fundacja młodego 

gdańszczanina, który został lau-
reatem nagrody „Lwy Biznesu 
2018”, organizuje nie tylko spo-
tkania ze znanymi gwiazdami 
w sopockiej Zatoce Sztuki. Od-
było się też kilkadziesiąt wizyt 
w pomorskich szpitalach.
 – Specjalnie na spotkania z ma-
łymi pacjentami przyjechali na 
Wybrzeże między innymi: Rafał 
Królikowski, Małgorzata Kożu-
chowska, Grzegorz Daukszewicz, 
Dariusz Wieteska, czy Michał 
Piela. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszą się spotkania organi-
zowane w Zatoce Sztuki. W tym 
roku na moje zaproszenie odpo-
wiedzieli: Halina Frąckowiak, 
Piotr Fronczewski, Jan Nowicki, 
Krzysztof i  Grzegorz Dauksze-
wiczowie, Maja Komorowska, czy 
Agnieszka Grochowska – wylicza 
Przemek.
Dzięki zebranym pieniądzom 
udało się opłacić kilkaset godzin 

rehabilitacji dla Zuzi z Gdyni oraz 
Kuby z  Gdańska. Dzięki temu 
mały gdańszczanin, który jeszcze 
rok temu miał kłopoty z  samo-
dzielnym klęczeniem, teraz sam 
o własnych siłach próbuje chodzić.
Godnym uwagi jest fakt, że 
w ciągu 12 lat działalności gdań-
szczanina żadna z  gwiazd nie 
otrzymała żadnego honorarium. 
W  środowisku artystów krążą 
już nawet plotki, że Przemkowi 
się nie odmawia.
 – Były przypadki, że ktoś od-
mówił, ale nie chcę ich pa-
miętać. Często zdarza się jed-
nak tak, że artysta sam dzwoni 
i  pyta, czy może wziąć udział 
w  moim przedsięwzięciu. Taki 
telefon otrzymałem chociażby 
od Janusza Panesewicza, lide-
ra zespołu Lady Pank – dodaje 
gdańszczanin.
Zwieńczeniem rocznej działal-
ności fundacji jest wielki koncert 
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charytatywny, który odbędzie 
się oczywiście w  gościnnych 
progach NOT-u. Tym razem 
impreza odbędzie się 2 lutego, 
a wystąpią na niej: Czerwone Gi-
tary, Andrzej Cierniewski, Piotr 
Polk, Kwartet Rampa, Zespół 
Taneczny Agadir oraz Katarzy-
na Pakosińska, która poprowadzi 
licytację ze swoim niepowtarzal-
nym uśmiechem na ustach. Całą 
imprezę poprowadzi Roman 
Czejarek. 
 – Mam nadzieję, że nie będą to 
śmieszne kwoty. Wśród przed-
miotów, które będzie można 
kupić są między innymi: su-
kienka prowadzącej licytację 
z okresu występów z Kabaretem 

Moralnego Niepokoju czy kij 
golfowy Roberta Rozmusa, któ-
rym wygrał turniej w Tajlandii – 
podaje Przemek Szaliński.
Cegiełki na lutowy koncert re-
zerwować można na pośred-
nictwem facebookowej strony 
Fundacji Przemek Dzieciom, 
ale można też dzwonić pod nu-
mer telefonu 512 811 973. Chęt-
ni, którzy chcieliby wziąć udział 
w  koncercie, muszą się pospie-
szyć, ponieważ na początku 
grudnia sprzedano już połowę 
biletów. Jak przyznaje Przemek, 
takiego dużego zainteresowa-
nia koncert finałowym jeszcze  
nie było.
Dużo miejsca poświęca się 

działalności Przemka Szaliń-
skiego, ale nie wszyscy wiedzą, 
że nasz bohater sam choruje.
 – Odwiedzając szpitale, obser-
wuję różne przypadki, dlatego 
wiem, że moja sytuacja jest do-
bra i wyglądam na okaz zdrowia. 
Nie mam czasu i ochoty myśleć 
o  swoich zmartwieniach. Tak 
naprawdę nie mam wolnego cza-
su, bo jeśli już go mam, to myślę 
co można więcej zrobić. Nie my-
ślę o założeniu rodziny, chcę po-
magać na ile wystarczy sił, nawet 
przy balkoniku – jeśli tylko będę 
sprawny umysłowo – podsumo-
wuje Przemek Szaliński.

Krzysztof Lubański

w  których później odbywają się 
specjalistyczne kontrole. Na wi-
zytę strażników i  rzeczoznawcy 
powołanego przez Wydział Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego mogą 
liczyć mieszkańcy tych posesji, na 
które wpłynie najwięcej skarg.
W  ubiegłym roku w  czterech 
przypadkach na piętnaście eks-
pertyzy potwierdziły spalanie 
substancji szkodliwych. Spra-
wy trafiły do sądu, a  sprawcom 
wymierzono kary. Były to trzy 
grzywny w wysokości od 300 do 
500 zł. Dla jednego właściciela 
posesji spalanie odpadów skoń-
czyło się orzeczeniem przez sąd 
miesiąca ograniczenia wolności 
i  20 godzin prac społecznych. 
Rok wcześniej na dziesięć pobra-
nych próbek w siedmiu znalezio-
no substancje świadczące o tym, 
że w piecu były spalane odpady. 
Wszystkich sprawców zanie-
czyszczenia powietrza sąd ukarał 
grzywnami. Najwyższa z  nich 
wyniosła 4 tysiące złotych (plus 
koszty postępowania w wysoko-
ści 520 złotych). (GR)
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OGŁOSZENIE
Zmiany w sposobie rozliczania kosztów centralnego ogrze-
wania oraz podgrzania wody

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” informuje, 
że od dnia 1.01.2019r. na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 
19/RN/2018 z dnia 29.11.2018r. wchodzi w życie nowy „Re-
gulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszka-
niowymi i  ustalania opłat za używanie lokali SM Suchanino 
w Gdańsku”.
W związku z powyższym od stycznia 2019 roku obowiązywać 
będą nowe zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania 
oraz podgrzania wody.

Koszty centralnego ogrzewania (budynki opomiarowane po-
dzielnikami kosztów).

Zmianie uległ podział kosztów zmiennych CO z  dotychczas 
obowiązującego 40%/60% na 50%/50%, co oznacza , że poło-
wa kosztów zużycia centralnego ogrzewania będzie rozliczana 
wraz z kosztami stałymi mocy zamówionej – proporcjonalnie 
do powierzchni użytkowej lokali. Tym samym  w indywidual-
nych rozliczeniach kosztów CO lokali począwszy od  2019 roku 
wzrośnie udział opłaty stałej a zmaleje udział zużycia jednostek 
odczytanych z podzielników kosztów.

Koszty stałe podgrzania wody (wszystkie budynki)

Z  łącznych kosztów podgrzania wody, rozliczanych dotych-
czas tylko na podstawie wskazań wodomierzy mieszkanio-
wych, zostaną wydzielone i wprowadzone do wymiaru czynszu 
opłaty stałe, które będą ponosili wszyscy mieszkańcy – nawet 
w przypadku braku zużycia CW na wodomierzu. Opłaty stałe 
uwzględniać będą moc zamówioną na podgrzanie wody (opata 
abonamentowa GPEC) oraz straty ciepła na cyrkulacji CW – 
związane z utrzymaniem stałej temperatury CW, wychładzanej 
wskutek obiegu wody.

DECYZJA NALEŻY DO URZĘDNIKÓW

Sportowy balon, czy może żłobek?
Czy na Suchaninie powstanie żłobek? Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” i jej członkowie – szczególnie młode rodziny – na pewno 
by chciały. Piłeczka leży jednak po stronie miasta, które jest właścicielem działki, na której miałaby zostać zrealizowana inwestycja.

W  październikowym numerze 
„Panoramy” informowaliśmy, 
że na Suchaninie nie ma żłob-
ka. Spółdzielnia mogłaby taki 
żłobek wybudować przy okazji 
realizacji inwestycji mieszka-
niowej. Potrzebna do tego jest 
jednak działka. Ta jest przy uli-
cy Kurpińskiego, gdzie miesz-
czą się warsztaty spółdzielni. 
Już w  październiku informo-
waliśmy, że działka miałaby być 
przeznaczona na cele sporto-
we, a  dokładniej rzecz ujmując 
na balon spełniający rolę hali 
sportowej, należący do prywat-
nego podmiotu. Leonard Wie-
czorek, prezes SM „Suchanino” 
przyznaje, że sport nie jest mu 
obcy, dlatego nie sprzeciwia się 
inwestycjom w  infrastruktu-
rę sportową, ale w  miejscach, 
gdzie jest ona potrzebna. A po-
bliska Szkoła Podstawowa nr 42 
posiada halę sportową oraz ba-
sen. Niedaleko znajduje się też 
boisko wielofunkcyjne, korty 
tenisowe oraz siłownia na świe-
żym powietrzu. 
– Materiał, który ukazał się 
w  „Panoramie” wywołał wiele 
emocji. Mieszkańcy przychodzą 

albo dzwonią i  mówią, że nie 
wyobrażają sobie obiektu spor-
towego w tym miejscu – szcze-
gólnie, że pojawi się jeszcze 
większy niż dotychczas pro-
blem z  parkowaniem. W  przy-
padku inwestycji mieszkanio-
wej planowany byłby parking 
podziemny dla mieszkańców – 
mówi Leonard Wieczorek.
W tej sprawie swego czasu głos 
zabierali gdańscy radni – Piotr 
Gierszewski i  Piotr Dzik, któ-
rzy jednym głosem popierali 
inicjatywę spółdzielni, zakłada-
jącą budowę mieszkań i żłobka.
Działka przy ulicy Kurpińskie-
go należy do gminy, dlatego też 
zapytaliśmy w  gdańskim ma-
gistracie, na jaki cel rzeczona 
działka ma być przeznaczona. 
- W  odpowiedzi na Państwa 
pytania zastępca prezydenta 
Gdańska ds. polityki społecznej 
Piotr Kowalczuk poinformo-
wał, że gminna działka w  są-
siedztwie ulicy Kurpińskiego na 
Suchaninie w okolicy spółdziel-
czych warsztatów zostanie prze-
kazana na rzecz uczniów SP 
42. Powstanie tam hala spor-
towa pod balonem. Obecnie 

uczniowie na niektóre zajęcia 
sportowe są dowożeni do in-
nych placówek w mieście. Nowy 
obiekt ma zbudować prywatny 
inwestor. Powstanie nowej hali 
jest konieczne także ze wzglę-
du na planowany remont części 
sportowej SP 42. Z tego powo-
du ta część szkoły będzie niedo-
stępna dla uczniów w okresie od 
września 2019 roku do września 
2020 roku – informuje nas Bo-
żena Leszczyńska z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Tą informacją zaskoczony jest 
Leonard Wieczorek.
W  tej sprawie (17 grudnia) ma 
odbyć się kolejne spotkanie 
w  gdańskim magistracie. Bę-
dzie w nim w nim uczestniczył 
Leonard Wieczorek. Spotka-
nie organizuje wiceprezydent 
Piotr Grzelak, a  obecny ma 
być m.in. Grzegorz Szczuka, 
dyrektor Wydziału Rozwoju 
Społecznego.
O przebiegu spotkania poinfor-
mujemy w  kolejnym wydaniu 
„Panoramy”.

(lubek)

POZNA ICH CAŁY ŚWIAT

Filmy o pomorskich bohaterach
Dwa filmy, które powstawały 
na Pomorzu, a  które wyreży-
serował Wiesław H. Kwa-
pisz, osiągnęły wielki sukces. 
Mowa o filmach „PS Rawycz” 
i „Złamana lilijka”.
„Złamana lilijka” przedstawia 
bohaterską postawę harcerzy 
Kaszub i  Kociewia, żołnierzy 
„szarego mundurka”, którzy 1 
września odważnie stanęli do 
walki.
– Bardzo wielu z  nich przy-
płaciło to życiem. Harcerzy 
zawsze podziwiałem. Film 
o  pomorskich młodych żoł-
nierzach wziął udział w  Fe-
stiwalu Polonijnym „Los Po-
laków”, gdzie zdobył nagrodę. 
Lilijka jest symbolem harcer-
stwa, który został złamany już 
na początku ich życia – mówi 
nam Wiesław H. Kwapisz.
Nagrodzono również film 
„PS Rawycz”, opowiadający 
losy ks. ppłk Józefa Wryczy, 
skromnego i  zdeterminowa-
nego człowieka, który poświę-
cił się walce o  niepodległość 
naszego kraju. Premiera fa-
bularyzowanego filmu doku-
mentalnego o ks. ppłk Józefie 
Wryczy odbyła się we wrze-
śniu w Tucholi, gdzie spędził 
ostatnie lata swojego życia 
i gdzie został pochowany.
– Człowiek ten swoją postawą 

zasłużył sobie na film. Ksiądz 
Wrycza jest ucieleśnieniem 
wielu kapłanów bezimien-
nych, którzy walczyli codzien-
nie o  niepodległość swojej oj-
czyzny. O tym nikt głośno nie 
mówi. Chcieliśmy przedstawić 
tego zasłużonego dla Pomorza 
człowieka we wspomnieniach, 
zdjęciach fabularnych, aby po-
kazać jego niezłomną walkę, 
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 W tym miejscu miałby stanąć budynek mieszkalny ze żłobkiem 

ale przy okazji przedstawić 
również szerszej publiczno-
ści piękne postawy Kaszubów, 
którzy również wiele poświęcili 
w walce z okupantem – konty-
nuuje reżyser.
Zdaniem reżysera Kwapisza 
jest to bardzo ważny film dla 
polskiej historii. Do tej pory 
nie znalazł się nikt, kto pod-
jąłby się tak trudnego tematu, 

jakim było przedstawienie 
życia księdza Józefa Wryczy. 
Dodajmy jeszcze tylko, że 
oba filmy będą mogli obejrzeć 
mieszkańcy Kanady i Stanów 
Zjednoczonych. Być może 
znajdą się one również w tele-
wizyjnych ramówkach.
Filmy promujące Pomorze 
nie mają żadnych sponsorów. 
Produkowane są dzięki pie-
niądzom przekazanym przez 
samorządy. Tym, w  dużej 
większości, nie zależy na ta-
kiej promocji i  szerokim łu-
kiem omijają tego typu pro-
jekty. O  filmowych działa-
niach Wiesława H. Kwapisza 
będziemy oczywiście infor-
mować na bieżąco na łamach 
„Panoramy”.

(lubek)

 Ksiądz Józef Wrycza

 Wiesław H. Kwapisz z nagrodą przyznaną 
na Festiwalu Polonijnym „Los Polaków”
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Organizacją mikołajkowej im-
prezy, która odbyła się w  go-
ścinnych progach Szkoły Pod-
stawowej nr 43 – podobnie jak 
w  roku ubiegłym – zajęła się 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino”.
– W  roku ubiegłym po raz 
pierwszy postanowiliśmy 
zorganizować mikołajkową 

imprezę i  jak wszyscy pamię-
tamy, była to niezwykle udana 
zabawa. Nie moglibyśmy za-
tem pozostać obojętni wobec 
dzieci, szczególnie w  takim 
dniu, jak Mikołajki, dlatego 
również i w  tym roku przygo-
towaliśmy bal dla dzieci. Im-
preza była znacznie okazalsza 
niż w roku poprzednim – mówi 

W STYCZNIU KARNAWAŁOWY BAL DLA SENIORÓW

Na Suchaninie dzieci balowały 
z Mikołajem 
Za nami Mikołajki. Grudniowy bohater, który jest tak lubiany przez wszystkie dzieci na świecie, nie zapomniał o najmłodszych 
mieszkańcach Suchanina. W mikołajkowym balu ze „świętym” wzięło udział ponad 200 osób.

nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Podczas balu najmłodsi mogli 
spotkać się nie tylko z Mikoła-
jem, ale również wziąć udział 
w  grach, zabawach i  konkur-
sach. Na wszystkie czeka-
ły oczywiście – jakże lubiane 
przez milusińskich – słodkie 
łakocie.
– Nie wiem, jak Mikołaj to 
robi. Wstałem rano, a w butach 
miałem już prezenty od Miko-
łaja. Potem pojawił się na balu, 
a mama mówiła, że poleciał do 
dzieci w Ameryce. Jak on zna-
lazł czas? – pyta 6-letni Kacper.
– Trochę się bałam Mikoła-
ja, bo nosi białą, długą brodę 
i  okulary. Teraz już się go nie 
boję, bo to fajny pan i już się nie 
mogę doczekać, kiedy przyj-
dzie do mnie z  prezentami na 
święta – mówi Ania. 
Impreza dla najmłodszych już 

była, a  pobawić by się chcieli 
również i seniorzy mieszkający 
na Suchaninie. Jak powiedział 
nam Leonard Wieczorek, wła-
dze spółdzielni myślą nad or-
ganizacją Balu Karnawałowe-
go dla starszych mieszkańców 
osiedla. Więcej informacji na 
temat balu podamy w kolejnym 
wydaniu „Panoramy”.

(GR)

REKLAMA
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Grudniowe spotkania z Miko-
łajem Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Południe” organizuje 
już od 16 lat. Wtedy, kilkana-
ście lat temu, klimat był inny 
i  św. Mikołaj przyjeżdżał sa-
niami na Orunię Górną. Jesz-
cze przed spotkaniem z dzieć-
mi odwiedzał spółdzielnię, 
aby przynajmniej kilka zdań 

zamienić z Sylwestrem Wysoc-
kim, prezesem SM „Południe” 
oraz pozostałymi pracownika-
mi spółdzielni. 
– Cieszymy się, że w takim go-
rącym okresie Mikołaj znajdu-
je jeszcze czas, by odwiedzić 
dzieci z  naszego osiedla i  roz-
dać im słodkie upominki. Na-
sze spotkania z nim są wstępem 

TO JUŻ 16. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Niecodzienny gość z Laponii 
zawitał na Orunię Górną
Święty Mikołaj kolejny raz nie zawiódł dzieci z Oruni Górnej. Na zaproszenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” gość z dalekiej 
i zaśnieżonej Laponii odwiedził małych gdańszczan.

długo wyczekiwanego przez 
wszystkich okresu bożonaro-
dzeniowego – mówi nam Syl-
wester Wysocki.
Przez wiele lat w  dotarciu na 
Orunię Górną gościowi z  La-
ponii pomagali policjanci z po-
bliskiego komisariatu. W  tym 
roku nikt nie wie jednak, jak 
dotarł do nas Mikołaj.
– Pojawił się nagle na balkonie. 
Trochę się bałem, ale okazało 
się, że to miły, starszy pan – 
mówi mały Karol.
Dla tak zacnego gościa, który 
właśnie 6 grudnia obchodził 
swoje imieniny, nie brakowało 
prezentów. A  przygotowały je 
maluchy z  osiedlowego przed-
szkola „Parkowe Wzgórze”. 
Warto dodać, że nad spraw-
nym przebiegiem imprezy, jak 
co roku, czuwał Franciszek 
Wantuch, któremu pomagały 
zaprzyjaźnione śnieżynki.
– Bez pomocy śnieżynek, ale 

i  bez wsparcia zarządu naszej 
spółdzielni, nie byłoby takiej 
imprezy. Najważniejszy jest 
uśmiech naszych dzieciaków, 
które z lekkim niepokojem cze-
kają na Mikołaja, a potem cie-
szą się z otrzymanych słodkości 
– dodaje Franciszek Wantuch.

(KL)

REKLAMA
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AKCJA DLA BIAŁORUSINÓW

Pomóżmy rodakom 
– Tradycyjnie już, tuż przed 
świętami Bożego Narodzenia, 
Urząd Miasta Sopotu wspól-
nie z  sopockim oddziałem sto-
warzyszenia Wspólnota Polska 
organizuje zbiórkę darów, które 
zostaną przekazane Polakom 
mieszkającym na Białorusi.
Dzięki pomocy miejscowego 
Związku Polaków na Białorusi 
zamierzamy przekazać potrze-
bującym niezbędne produkty: 
artykuły żywnościowe o  dłu-
gim terminie przydatności do 
spożycia, konserwy, słodycze, 

przybory szkolne oraz kosmetyki 
i domowe środki czystości – infor-
muje Anetta Konopacka z  Biura 
Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Sopotu.
Wszystkie osoby, które chciałyby 
włączyć się w  akcję sopockiego 
magistratu, proszone są o składa-
nie darów do 24 grudnia w punk-
cie informacji Urzędu Miasta So-
potu, w godzinach pracy urzędu. 
– Dary na początku przyszłe-
go roku trafią do polskich rodzin 
mieszkających na terenie Biało-
rusi – dodaje Anetta Konopacka, 

która przypomina jednocześnie, 
że Sopot od wielu lat wspiera or-
ganizacje polonijne na Białorusi. 
– Co roku organizujemy w So-
pocie wizyty studyjne Polonii, 
pokrywamy koszty ich pobytu 
łącznie z  transportem. Ponadto 
od wielu lat przyjmujemy w So-
pocie liczne grupy dzieci z pol-
skich rodzin z  Białorusi, w  ra-
mach Akcji Lato z Polską.

(GR)

TU NIE MA CZASU NA NUDĘ

Najlepszy rok w historii 
klubu „OKO”
Przy Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” działają dwa 
kluby osiedlowe. Wieści z „Ad-Remu”, którym kieruje Ryszard Riviera, 
otrzymujemy regularnie niemal każdego miesiąca. Warto więc nieco 
miejsca poświęcić na ten drugi – działający na dolnym osiedlu Oliwski Klub 
Osiedlowy „OKO”, którym kieruje Dariusz Lulewicz.

Kończący się właśnie rok był 
zdecydowanie najlepszy dla klu-
bu „OKO”.
 – Chodzi mi przede wszystkim 
o  zainteresowanie i  frekwencję 
na zorganizowanych przez nasz 
klub wydarzeniach. Z  „dobro-
dziejstw” naszego Oka skorzy-
stało wielu mieszkańców osie-
dla, ale przede wszystkim, i  co 
jest dla nas najważniejsze, spora 
grupa dzieci, która uczestni-
czyła chociażby w  Akcji Lato 
– mówi nam Dariusz Lulewicz.
W klubie przez cały rok działały 
sekcje: tenisa stołowego i piłka-
rzyków, szachowa i  brydżowa. 
Jednak „OKO” działa nie tylko 
z myślą o najmłodszych miesz-
kańcach naszego osiedla.
 – Seniorzy mogli skorzystać 
z zajęć sekcji plastycznej, gdzie 
pobierali nauki z zakresu malar-
stwa. Poza tym również z myślą 

o  starszych mieszkańcach na-
szego osiedla został zorganizo-
wany kurs podstawowej obsługi 
komputera – dodaje kierownik 
klubu.
Z  ważniejszych imprez należy 
wymienić: Akcję Zima, Akcję 
Lato, Gdańskie Dni Sąsiadów, 
a  warto również wspomnieć 
o  nieco mniejszych wydarze-
niach, takich jak zorganizowa-
ne ostatnio Andrzejki, podczas 
których mali goście klubu w do-
skonałych humorach bawili się 
z  wróżbami. Wszystkie te wy-
darzenia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, ale sporą fre-
kwencję odnotowywano w cza-
sie stałych zajęć organizowa-
nych przez cały rok.
 – W naszym klubie można po-
żytecznie spędzić czas. Orga-
nizujemy gry i  zabawy typowo 
świetlicowe, zajęcia sportowe, 

liczne konkursy, gry i  turnieje. 
Wychodzimy na spacery, nad 
morze, plac zabaw, skatepark 
czy boisko. Poza tym organizo-
waliśmy również seanse filmo-
we. Zadania klubu jako placów-
ki kulturalno-wychowawczej 
zostały całkowicie wypełnione. 
Można powiedzieć, że „OKO” 
spełniał zadanie świetlicy, gdzie 
można spędzić czas na zabawie, 
odpoczynku i nauce. Działo się 
naprawdę wiele, dzieci nie miały 
czasu na nudę, niemal nieustan-
nie uczestniczyły w  zadaniach 
i  grach organizowanych przez 
klub. Czekało na nie wiele roz-
maitych atrakcji, dzięki czemu 
mogły bardzo miło i  napraw-
dę bardzo aktywnie spędzić 
czas – podsumowuje Dariusz 
Lulewicz.

(GR)

MUSISZ BYĆ W GDAŃSKU

Gorączka sylwestrowej nocy 

Spragnieni szaleństwa syl-
westrowej nocy odliczają już 
godziny do tej wyjątkowej, 
jedynej takiej imprezy w  cią-
gu roku. Bardzo ciekawie za-
powiada się ostatnia noc 2018 
roku.
W  oruńskim amfiteatrze 
przywitamy Nowy Rok przy 
polskich hitach zespołu Czer-
wone Gitary. Goście, którzy 
przybędą na Chełm do Jaru 
Wilanowskiego, będą mogli 
bawić się przy muzyce Łąki 
Łan, a  na molu w  Brzeźnie 
bawić będzie sylwetrowiczów 
C-Boola – najlepszy polski 

DJ. Z  kolei na Targu Węglo-
wym wystąpi zespół Brathanki. 
 – Dodatkowo podczas nocy 
sylwestrowej zostaną pod-
stawione specjalne autobusy, 
dzięki którym będzie można 
skorzystać ze wszystkich atrak-
cji, przemieszczając się między 
sylwestrowymi scenami. Pod-
czas imprezy wejścia na żywo 
transmitowane będą na tele-
bim ustawiony na Targu Wę-
glowym – informuje Olimpia 
Schneider.
Teresa Kuśmierska, dyrektorka 
Gdańskiego Archipelagu Kul-
tury mówi zaś, że z  uwagi na 

zdrowie wszystkich zwierząt 
w tym roku nie będzie poka-
zów fajerwerków.
– Tradycyjne odliczanie do 
północy odbywać się będzie 
w  rytm największego, 3 –to-
nowego dzwonu carillonu św. 
Katarzyny. Powstanie rów-
nież specjalny utwór muzycz-
ny, którym rozbrzmi gdański 
carillon. Po północy zaś na 
Targu Węglowym odbędzie 
się specjalny pokaz laserowy 
– dodaje Teresa Kuśmierska.

(GR)

 Tradycyjne odliczanie do północy odbywać się będzie w rytm największego, 3 –tonowego dzwonu 
carillonu św. Katarzyny

 Mali mieszkańcy osiedla chętnie uczestniczą chociażby w Akcji Lato 

REKLAMA
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PARK REAGANA

2400 nowych drzewek
Trwa budowa Nowej Buloń-
skiej Północnej. Duży zakres 
inwestycji wymusił wycinkę 
drzew na terenie prowadzo-
nych robót. W zamian posa-
dzono 2400 drzewek w Par-
ku Reagana.
1200 sadzonek dębu szypuł-
kowego, 600 sztuk lipy drob-
nolistnej i  600 sztuk klonu 
jawor zostało posadzonych 
w gdańskim Parku Reagana. 
Działania, które przepro-
wadzono w  ostatnich tygo-
dniach, wykonano w ramach 
nasadzeń zastępczych.
– Wartą niemal 192 mln zło-
tych umowę podpisano 19 
kwietnia. Prace na budowie 
ruszyły z  początkiem maja. 
Aby możliwa była realizacja 

tak dużej inwestycji, jaką jest 
budowa nowej linii tramwa-
jowej, konieczne było upo-
rządkowanie terenów zie-
lonych wraz z  częściową 
likwidacją ogródków dział-
kowych, znajdujących się na 
trasie planowanej inwestycji. 
Na wykonawcę w  postępo-
waniu przetargowym nało-
żono także obowiązek nad-
zoru przyrodniczego i wyko-
nania nasadzeń zastępczych. 
Na miejsce umieszczenia 
nowych sadzonek wskazano 
Park Reagana – informu-
je Aneta Niezgoda z  Dy-
rekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

(GR)

WSZYSTKIE KARTY ZOSTAŁY ROZDANE

Województwo Pomorskie 
z nowym sejmikiem i zarządem
Rozpoczęła się VI kadencja pomorskiego samorządu. Podczas pierwszej sesji radni 
przegłosowali skład prezydium Sejmiku, a w czasie drugiej wybrali marszałka, 
wicemarszałków i członków zarządu naszego województwa.

Pierwsza sesja Sejmiku Woje-
wództwa Pomorskiego rozpo-
częła się odśpiewaniem hym-
nu państwowego. Następnie 
każdy nowy radny wojewódz-
twa złożył ślubowanie: „Uro-
czyście ślubuję rzetelnie i  su-
miennie wykonywać obowiąz-
ki wobec Narodu Polskiego, 
strzec suwerenności i  intere-
sów Państwa Polskiego, czy-
nić wszystko dla pomyślności 
Ojczyzny, wspólnoty samo-
rządowej województwa i  do-
bra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i  innych praw 
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Głównym punktem obrad 
sejmiku podczas pierwszej 
sesji było wybranie nowego 
przewodniczącego. Głosami 
większości radnych ponownie 
został nim Jan Kleinszmidt. 
Natomiast jego zastępcami: 
Hanna Zych-Cisoń, Grze-
gorz Grzelak i  Józef Sar-
nowski. Pomorscy radni będą 
zrzeszeni w  dwóch klubach 
– Koalicji Obywatelskiej oraz 
Prawa i Sprawiedliwości.
Tydzień później radni sejmiku 
spotkali się ponownie – tym 
razem po to, by wybrać mar-
szałka i zarząd województwa. 
Kandydatem Koalicji Obywa-
telskiej i  Polskiego Stronnic-
twa Ludowego był dotychcza-
sowy marszałek Mieczysław 
Struk. Kandydaturę przedsta-
wił radny Jerzy Kozdroń.
– Od początku samorządu re-
gionalnego Mieczysław Struk 
jest niezmiernie aktywny 
i  działa na rzecz rozwoju ca-
łego Pomorza. W  Polsce jest 
niewielu ludzi, którzy mają 

tak wielkie doświadczenie sa-
morządowe. Dał się poznać 
jako dobry gospodarz, a  nasz 
region należy do najdyna-
miczniej rozwijających się re-
gionów Europy. Proszę o głos 
na tego kandydata – argumen-
tuje Jerzy Kozdroń.
Pozostałe kluby nie zgłosiły 
kandydatów na marszałka.
W  wyniku głosowania mar-
szałkiem ponownie został 
Mieczysław Struk, który na 
wicemarszałków zapropono-
wał Ryszarda Świlskiego oraz 
Wiesława Byczkowskiego. 
Zgłosił również kandydatu-
ry członków zarządu: Józe-
fa Sarnowskiego i  Agnieszki 
Kapały-Sokalskiej.
– Te osoby to najlepsi kandy-
daci. Ich dotychczasowa praca 
w  samorządzie będzie tu naj-
lepszą rekomendacją. Mam 
nadzieję, że wspólnie będzie-
my mogli przez najbliższe pięć 
lat pracować dla dobra całego 
województwa pomorskiego – 
mówi Mieczysław Struk.

W  czasie głosowania każdy 
z kandydatów uzyskał wyma-
ganą większość głosów. Wi-
cemarszałkami województwa 
pomorskiego zostali Ryszard 
Świlski, który zajmie się in-
frastrukturą i  sprawami go-
spodarczymi, oraz Wiesław 
Byczkowski, odpowiedzialny 
za kwestie związane z fundu-
szami unijnymi. Skład zarzą-
du uzupełniają członkowie: 
Józef Sarnowski, który za-
stąpił Krzysztofa Trawickie-
go i zajmie się zagadnieniami 
rozwoju obszarów wiejskich 
oraz Agnieszka Kapała-So-
kalska, która przejęła po Paw-
le Orłowskim odpowiedzial-
ność za politykę zdrowotną 
i senioralną.
Nowo wybrany Sejmik Wo-
jewództwa Pomorskiego już 
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AKADEMIA UMYSŁU

Zajęcia 
dla seniorów
W dalszym ciągu w Filii nr 14 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ulicy 
Opolskiej 3 na Przymorzu, 
w ramach działalności Gdań-
skiego Centrum Seniora, re-
alizowany jest projekt skiero-
wany do osób starszych.
Pamięć z  wiekiem zawodzi, 
ale można robić wiele, aby jak 
najdłużej zachować ją w  do-
brej formie! Sięgnij po no-
woczesne rozwiązania i  roz-
pocznij gimnastykę umysłu 
z  wykorzystaniem kompute-
rowych gier logicznych.
– Akademia Umysłu SE-
NIOR EDU to treningi pa-
mięci z wykorzystaniem edu-
kacyjnych programów kom-
puterowych. To 100 skutecz-
nych ćwiczeń rozwijających 
pamięć i koncentrację, z moż-
liwością wyboru spośród wie-
lu opcji i  ustawień poziomu 
trudności realizowanych na 
9-spotkaniach. Kurs gwaran-
tuje możliwość nauki obsługi 
komputera przy jednocze-
snym wykorzystaniu go do 
celów edukacyjnych. Podczas 
zajęć seniorzy dowiadują się 
jak dbać o  zdrowie i  umysł, 
aby chronić swój mózg przed 
starzeniem – wyjaśnia Kata-
rzyna Dettlaff-Lubiejewska, 
kierownik Filii nr 14 Woje-
wódzkiej i  Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego.
Udział w  grupowych zaję-
ciach, czyli wspólny trening 
pamięci, to także okazja do 
poznania nowych osób i  na-
wiązania przyjaźni. Każ-
dy uczestnik po ukończeniu 
kursu otrzymuje certyfikat 

„Mistrza Umysłu”, potwier-
dzający uczestnictwo w  kur-
sie oraz zdobycie wiedzy teo-
retycznej i  praktycznej w  za-
kresie treningu umysłu.
Zgłoszenia przyjmowane są 
telefonicznie (58 556 38 27) 
lub w siedzibie biblioteki przy 
Opolskiej 3.
Poza tym 18 stycznia o godz. 
17.00 odbędą się warsztaty 
artystyczne „Ozdobne pako-
wanie prezentów na Dzień 
Babci i  Dziadka.” (Materia-
ły na zajęcia zostaną zapew-
nione.). 25 stycznia o  godz. 
17.00 odbędzie się zaś spo-
tkanie podróżnicze z  Anną 
Woźniak „Maroko widziane 
z  rowerowego siodełka”. Na-
tomiast od 7 stycznia do 28 
lutego będzie można oglądać 
wystawę malarstwa Toma-
sza Gromy. Jest to absolwent 
wydziału Biotechnologii Po-
litechniki Łódzkiej, ukończył 
również studia podyplomo-
we Bezpieczeństwo i  Higie-
na Pracy na PŁ i tym się dziś 
zajmuje zawodowo. Chociaż 
sztukami plastycznymi inte-
resował się od dzieciństwa, 
nie ukończył żadnej formal-
nej szkoły w  tym kierunku. 
Pasję i  zamiłowanie do sztu-
ki odziedziczył po ojcu (ab-
solwencie ASP) oraz babci, 
która również zajmowała się 
malarstwem. Ulubione tech-
niki – olej i akryl na płótnie. 
Tematyka obrazów – głównie 
pejzaże leśne, górskie i  ma-
rynistyczne. Wpływ na styl 
– impresjonizm, naturalizm, 
abstrakcja.

(GR)

na początku działania będzie 
musiał zmierzyć się z  naj-
ważniejszą kwestią dotyczącą 
przyszłości naszego regionu. 
Chodzi o  przyjęcie Strategii 
Rozwoju Województwa Po-
morskiego do 2030 roku.
Grunt pod nową strategię 
przygotował już sejmik po-
przedniej kadencji, który pod-
czas wrześniowej sesji przyjął 
Uchwałę w sprawie określenia 
zasad trybu i  harmonogramu 
opracowania strategii. Było 
to symboliczne przekazanie 
pałeczki w  sztafecie, dzię-
ki której Pomorskie powinno 
awansować do grona silnych 
gospodarczo i  odpornych na 
zewnętrzne czynniki regio-
nów UE.

(MP)

REKLAMA
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Minął rok od Kongresu Spółdzielczości, który zwoływany jest raz na cztery lata. Od tego czasu nad polską 
spółdzielczością mieszkaniową nie przechodzą żadne zawieruchy dotyczące zmian przepisów, dzięki czemu 
spółdzielcy mogą ze spokojem pracować na rzecz ok. 9-milionowej rzeszy mieszkańców.

POLSKA SPÓŁDZIELCZOŚĆ SIĘ OBRONIŁA

Pracowity, ale udany rok dla 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”

Miniony rok był spokojny, ale za 
to pracowity, bo w  przepisach 
namieszano wcześniej, zmie-
niając zapisy Ustawy o  spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
– Szczególnie horrendalnym 
nieporozumieniem był zapis 
dotyczący nabycia członko-
stwa z mocy prawa. Nie znam 
innego przypadku, gdzie pra-
wo decyduje o  przynależności 
do danej organizacji. Tu nie 
zależy nic od człowieka, czy 

spółdzielni, to prawo nakazu-
je członkostwo w  spółdzielni. 
Mam nadzieję, że z czasem od-
powiednie osoby przemyślą ten 
zapis w przepisach i zostanie to 
zmienione – mówi nam Tade-
usz Dorobek, prezes Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Orunia”.
To nie jedyny zapis w ustawie, 
który budzi wiele emocji. Róż-
nie interpretowany jest cho-
ciażby zapis dotyczący udzia-
łów. Osobom, które rezygnują 

z  członkostwa w  spółdzielni, 
SM „Orunia” wypłaca udziały. 
– Jest to uzasadnione, ponie-
waż z mocy nowych przepisów 
osoby, które chcą wstąpić w po-
czet członków spółdzielni, nie 
muszą wpłacać udziału. Nie 
wszyscy jednak tak robią. Wie-
lu ekspertów popiera jednak 
nasze działania dotyczące wy-
płaty udziałów osobom, które 
występują ze spółdzielni. Nie 
tylko mi, ale również innym 
prezesom marzy się, aby przy 
stanowieniu prawa spółdziel-
czego szczególnie brano pod 
uwagę głos spółdzielców. Nie 
może być tak, że o losie milio-
nów ludzi decydują osoby, które 
nie mają żadnego doświadcze-
nia w  spółdzielniach miesz-
kaniowych i  liczy się dla nich 
tylko polityka. Trzeba powie-
dzieć jasno, że pomimo wielu 
przywar, polska spółdzielczość 
mieszkaniowa obroniła się – 
mówi Tadeusz Dorobek.
Mimo tych wielu problema-
tycznych niejasności w prawie, 
prezes SM „Orunia” uznaje mi-
niony rok za dobry. Szczegóło-
wą informację na temat działal-
ności spółdzielni mieszkańcy 
już otrzymali.
– W  przyszłym roku nie 

unikniemy niestety podwyżek. 
Nie jest to jednak nasz wymysł, 
a  efekt podwyżki najniższego 
wynagrodzenia, podatków, czy 
też prądu. Poza tym od 1 stycz-
nia wieczyste użytkowanie za-
mienia się we własność. W na-
szym przypadku wszystkie nie-
ruchomości posiadają własność. 

Zmiana przepisów dotknie na-
tomiast osoby, które mają lokale 
i  garaże na terenach, gdzie jest 
wieczyste użytkowanie, ponie-
waż będą musieli zapłacić po-
nad dwukrotnie większe stawki 
– tłumaczy prezes Dorobek.
Niemałe zamieszanie spowo-
dowały przepisy dotyczące 
RODO. Również w spółdziel-
niach mieszkaniowych musia-
no dostosować się do nowych 
standardów. Spółdzielnia, jako 
instytucja, jest administrato-
rem danych osobowych swoich 
członków. Powołano też koor-
dynatora, który dba o  to, aby 
wszystkie dane były przetwa-
rzane zgodnie z literą prawa.
Odrębny problem stanowi se-
gregacja śmieci, która na te-
renie naszego miasta została 
wprowadzona w  2013 roku. 
Jedną kwestią jest sama, nie 
do końca właściwa, segregacja 
odpadów przez mieszkańców. 
Inną – haracz, który miasto bę-
dzie pobierać za altany śmietni-
kowe, które znajdować się będą 
w pasie drogowym. 
– Dotyczy to jedynie nierucho-
mości wybudowanych po 1985 
roku. Dlaczego znów wszyscy 
nie są traktowani na równi? Są 
dwa rozwiązania – płacić albo 
przenieść altany w inne miejsce 
lub przesunąć je. Nie uśmiecha 
się nam płacić rocznie ponad 85 
tysięcy złotych, dlatego będzie-
my musieli przestawić niektó-
re altany – zapowiada Tadeusz 
Dorobek. 

Władze spółdzielni myślą jed-
nak nad jeszcze innym rozwią-
zaniem – zainwestowaniem 
w  pojemniki półpodziemne. 
Tego typu rozwiązania można 
już zauważyć na innych gdań-
skich osiedlach. Pierwsze pra-
ce w oruńskiej spółdzielni roz-
poczną się już na wiosnę. Po-
jemniki półpodziemne zabiorą 
mniej miejsca i  będą bardziej 
estetyczne. To oczywiście nie 
jedyne działania, które zapla-
nowano na przyszły rok.
– Kontynuować będziemy re-
monty dachów, które pokry-
te są papą. W  dalszym ciągu 
remontowane będą również 
balkony. Dzięki tym pracom 
nasze budynki staną się ład-
niejsze. Co ciekawe, na prze-
strzeni ostatnich kilku lat, 
koszt remontu jednego balko-
nu wzrósł ponad trzykrotnie. 
Takie stawki narzuca rynek 
budowlany. Kilka słów po-
wiem na koniec na temat na-
szej osiedlowej zieleni. Kiedy 
budowaliśmy osiedla miesz-
kańcy chcieli jak najwięcej 
zieleni. Teraz jest tendencja 
odwrotna. Oczekują przy-
cinania albo nawet wycina-
nia drzew, które zasłaniają 
im widok. Akcje dotyczące 
przycinki drzew prowadzi-
my regularnie co kilka lat. 
Część prac wykonamy jeszcze 
w tym roku – zapowiada pre-
zes Dorobek.

(lubek)
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POCZUJMY CAŁĄ RODZINĄ 

Magia świąt Bożego Narodzenia
Przez ostatnie lata obchodzenie świąt Bożego Narodzenia kojarzy się z bieganiem za prezentami 
na ostatnią chwilę, stresem związanym z przygotowaniem świątecznych potraw, obowiązkowymi 
porządkami, wydatkami i nieporozumieniami, jakie wynikają między domownikami w tym czasie. 

Warto jednak zatrzymać się 
na chwilę, zastanowić się, co 
naprawdę jest dla nas ważne 
i  stworzyć wyjątkowe święta 
pełne spokoju, ciepła i miłości. 
Spróbujmy zadbać o to, aby ro-
dzina była w te dni najważniej-
sza, a  nie prezenty, telewizor 
czy internet. Nie jest to wca-
le trudne, a  wyznając zasadę, 
że mniej znaczy więcej okaże 
się, iż do szczęścia nie potrze-
ba nam perfekcyjnych dwuna-
stu potraw, a idealne święta, to 
wcale nie takie, które zaplanuje 
nam ,,życzliwa” teściowa lub 
,,perfekcyjna” ciotka. 
Zacznijmy od rozmowy z  mę-
żem lub żoną i dziećmi o  tym 
jak chcielibyśmy, aby te święta 
wyglądały. Będzie to też do-
bra okazja, aby dowiedzieć się, 
co nam przeszkadza, czego 
pragniemy i  za czym tęskni-
my. Najważniejsze to czerpać 
radość z  tych dni, które mają 
nieść miłość, radość i  przeba-
czenie. Warto pomyśleć o tym, 
by zaprosić do siebie kogoś, 
z  kim szczególnie pragniemy 
podzielić się wigilijnym opłat-
kiem, a składając życzenia od-
ważyć się powiedzieć kocham 

cię, jestem szczęśliwa, że mam 
tak wspaniałą rodzinę, dzięku-
ję, że mi pomagasz. 
Gdy sytuacja finansowa nie po-
zwala nam na zorganizowanie 
bogatych świąt, w  tym dniu 
niech każdy z gości przyniesie 
jedną potrawę. Wyłączmy te-
lewizory, a  telefony wspólnie 

Rodzinne ferie zimowe 
w górach

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Spędź z rodziną ferie w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

18 4468219

naszagazdowka.pl

rezerwacja@naszagazdowka.pl

/agroturystyka.wierchomla

połóżmy do jednego koszy-
ka, który postawimy z dala od 
stołu. Pamiętajmy, że prezen-
ty mają symbolizować naszą 
pamięć o  bliskich. Kupując je 
kierujmy się sercem, a nie ceną. 
Święta to czas magiczny, ale 
przede wszystkim czas wolny 
od pracy, szkoły, obowiązków. 

Usiądźmy więc wspólnie przy 
wigilijnym stole, zapomnijmy 
na chwilę o  troskach codzien-
ności, doceńmy to, że jesteśmy 
w  ten wyjątkowy czas razem 
i  spędźmy go z  rodziną, któ-
rej na co dzień poświęcamy tak 
mało czasu i uwagi. 

(pau.)
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Wszyscy dostaną zasiłek 
Od początku grudnia tylko elek-
troniczne zwolnienia lekarskie są 
podstawą do wypłaty zasiłku 
chorobowego. Jednak pacjenci, 
którzy zwolnienie dostaną w in-
nej formie, w żadnym przypad-
ku nie będą poszkodowani.
Podstawą do wypłaty świadczeń 
z  ubezpieczenia chorobowego, 
a takim jest np. zasiłek chorobo-
wy, od 1 grudnia jest zwolnienie 
lekarskie w  formie elektronicz-
nej. Czasową niezdolność do 
pracy, potwierdza również opie-
czętowany i podpisany przez le-
karza wydruk z systemu elektro-
nicznego. Wszelkie inne formy 
zwolnienia nie powinny być ho-
norowane, ponieważ są niezgod-
ne z obowiązującym prawem.
Pacjenci, którzy otrzymali od 
lekarza zaświadczenie papie-
rowe, niezgodne z  przepisami, 
nie mają się czego obawiać. Nie 
mogą oni bowiem ponosić kon-
sekwencji decyzji lekarza. Dlate-
go, jeśli tylko na blankiecie pa-
pierowym znajdą się wymagane 
do wypłaty świadczenia dane 
oraz pieczęć i podpis lekarza, to 
wyjątkowo na podstawie takiego 
dokumentu pracodawca i  ZUS 
wypłacą wynagrodzenie choro-
bowe, bądź zasiłek chorobowy. 
Trzeba jednak podkreślić, że 
każdy przypadek będzie rozpa-
trywany indywidualnie. Pacjent 
nie musi się też martwić, jeśli 
papierowe zwolnienie dostar-
czy później niż 7 dni od jego 

otrzymania. W  takiej sytuacji 
świadczenie chorobowe nie bę-
dzie obniżone i chory otrzyma je 
w pełnej wysokości. 
W  niektórych przypadkach 
ZUS może uznać papierowe 
zwolnienie, nawet jeśli nie znaj-
dą się na nim wszystkie koniecz-
ne dane. Ważne, by były: imię, 
nazwisko, numer PESEL, okres 
niezdolności do pracy, dane le-
karza i  placówki medycznej, 
a w wypadku tzw. opieki – dane 
osoby, którą będziemy się opie-
kować. Jeśli tych informacji za-
braknie, lekarz będzie musiał je 
uzupełnić. 
Jeśli to ZUS będzie wypłacał za-
siłek chorobowy, trzeba również 
pamiętać o NIP płatnika składek 
i adresie pobytu chorego w trak-
cie niezdolności do pracy. 
Pracodawcy i ubezpieczeni wię-
cej informacji na ten temat znaj-
dą na stronie www.zus.pl/ezla.
W razie wątpliwości można od-
wiedzić placówki ZUS, bądź 
skontaktować się z  Centrum 
Obsługi Telefonicznej, pod nu-
merem: 22 560 16 00.
Pomiędzy 1 a 6 grudnia do obu 
pomorskich oddziałów ZUS 
wpłynęło 226 niezgodnych 
z  obowiązującym prawem pa-
pierowych zwolnień. Stanowi to 
0,8 proc. wszystkich zwolnień 
wystawianych w  województwie 
w tym czasie. 

Krzysztof Cieszyński 

 Święta powinny być spokojne, ciepłe, pełne radości i spędzone w towarzystwie, które lubimy
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UDANY ROK DLA LITERACKIEGO MAŁŻEŃSTWA 

Artystyczne dusze z Bąkowa
W jednym z poprzednich numerów „Panoramy” przybliżaliśmy twórczość Zofii i Jana Smalewskich, którzy na co dzień mieszkają 
w niewielkim Bąkowie koło Gdańska. Pora więc na kolejne odwiedziny u pisarzy.

– Czy mijający rok był dla 
Państwa udany? Mam tu na 
myśli przede wszystkim Wa-
sze literackie dokonania.
– O tak. Szczególnie dla mojej 
żony Zofii Marii (od redakcji: 
pan Jan pokazuje nam książkę, 
którą zdejmuje z  bibliotecznej 
półki). Opublikowana przez 
gdańskie Wydawnictwo Mor-
skie MARPRESS na wiosnę 
„Saga rodziny Grzeszczaków” 
jej autorstwa, cieszy się nadal 
sporym zainteresowaniem czy-
telników. Latem na dorocznych 
Kościerskich Targach Książki 
Kaszub i Pomorza zdobyła ona 
wyróżnienie.
– Jej wydawnictwo zapowie-
działo, jak dobrze pamiętam, 
że będzie druga część tej sagi? 
Pracuje już Pani nad nią? 
– Ten rok był dla mnie bardzo 
pracowity. Nie tylko, że pracu-
ję, ja już ją mam prawie gotową. 
Pozostaje jeszcze tylko dopra-
cować kilka szczegółów, głów-
nie dotyczących zdjęć, które 
powinny się w niej znaleźć. No 
i... dogranie warunków druku 
i promocji.

– To będzie druga część sagi?
– W  pewnym sensie tak, ale 
książka nie opowiada tak szero-
ko, jak ta pierwsza, pokolenio-
wych losów moich przodków. 
To już książka bardzo współ-
czesna. Opowiadam w  niej 
głównie swoją historię. Życia 
w PRL-u, udanych i mniej uda-
nych związków, przygód ko-
biety szczęśliwej, ale i zarazem 
ciężko doświadczonej chorobą 
i walką z rakiem. Piszę o tym, 
jak przeszłość związana z lata-
mi dzieciństwa może wpływać 
i  deformować nasze przyszłe 
życie, rzucając przysłowiowe 
kłody pod nogi i  narażając na 
porażki, ale i – przy odrobinie 
szczęścia, a zwłaszcza kobiecej 
odporności i woli ciągłej walki 
– sukcesy; w miłości i codzien-
nym trwaniu.
– Może zdradzi Pani naszym 
Czytelnikom jej tytuł?
– Tak, to nie tajemnica, chociaż 
na pewno brzmi tajemniczo – 
„Córka dwóch matek”.
– A jakie jest wyjaśnienie 
tytułu?
– Tego już nie zdradzę. Nie 
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mogę wyjawiać wszystkich 
szczegółów przed ukazaniem 
się książki, bo żaden czytelnik 
nie lubi wiedzieć wszystkiego. 
Ciekawość jest zachętą, by do 
odkrywania tajemnic docho-
dzić samemu.
– Kiedy zatem będziemy 
mogli ją przeczytać?
– Bardzo bym chciała, żeby po-
dobnie jak pierwsza książka, 
zaprezentowana została już na 
wiosennych Targach Książki 
w Gdańsku.
– A pan Jan, czy równie 
pomyślnie dopina Pan ten 
rok w skali swych osiągnięć 
literackich?
– Przede wszystkim cieszę się 
kontynuacją tego, co robiłem 
dotychczas. I muszę przyznać, 
że tutejszy klimat, środowisko 
Trójmiasta, a  i  nowe kontakty 
ze środowiskiem ludzi zwią-
zanych z  kulturą i  literaturą, 
dobrze mi służą, tak jak i  żo-
nie zresztą, by pisać i wydawać 
nowe książki. W końcu listopa-
da wyszedł mój kolejny, ósmy 
już tomik poezji „List do Toma-
sza – wierszołomy”. Wcześniej 

wspólnie zaistnieliśmy w  do-
rocznej antologii poetów Po-
morza wydanej przez Sta-
rostwo Powiatu Słupskiego 
„Tragarze metafor”. A  ostat-
nio w  konkursie poetyckim 
im. A. Klimiuka zorgani-
zowanym przez Mediatekę 
w  Straszynie zdobyliśmy: ja 
trzecią, a żona drugą nagrodę 

 Zofia Smalewska na Gdańskich Targach Książki promowała „Sagę rodziny Grzeszczaków”

REKLAMA

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

za poezję. Nasze wiersze, 
ale także i  opowiadania oraz 
moje cykliczne felietony na 
tematy społeczne ukazywały 
się regularnie w regionalnych 
biuletynach i  kwartalnikach 
– „Powiat Słupski”, gdańskie 
„Migotania”, pruszczańskie 
„Neony” – oraz w  pismach 
ogólnokrajowych („Akant”) 

i  na forach internetowych 
www.pisarze.pl. Odbyli-
śmy też kilka spotkań autor-
skich, ostatnie – kilka dni 
temu – odbyło się w Muzeum 
Gdańskim.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki 
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LODOWISKO W SOPOCIE

Na łyżwy przy molo
Nieodzownym elementem 
zimowego wystroju Sopotu, 
poza świątecznymi dekora-
cjami, jest lodowisko, które 
każdego roku uruchamiane 
jest przy wejściu na molo.
Pogoda nie rozpieszcza miło-
śników łyżwiarstwa, dlatego 
lodowisko zostało urucho-
mione z opóźnieniem.
 – Sopockie lodowisko jest 
wyjątkowe z uwagi na fakt, że 
jest to prawdopodobnie jedy-
ny tego typu obiekt w Polsce 

z  widokiem na morze. Nie-
stety, malownicze położenie 
wiąże się z uzależnieniem od 
pogody. Aby uruchomić lo-
dowisko, potrzebujemy mi-
nimum 4 nocy z  minusową 
temperaturą, nie może być 
także żadnych opadów desz-
czu – mówi Marcin Kulwas, 
dyrektor Kąpieliska Morskie-
go Sopot.
Warto w tym miejscu przypo-
mnieć, że sopockie lodowisko 
nie jest zadaszone.

(GR)

ZIMA Z „DO PRZERWY 0:1”

Rekordowe 67 drużyn na Mikołajki
Nic nie zapowiadało, że do udziału w mikołajkowej edycji turnieju dzikich drużyn „Do przerwy 0:1” zgłosi się aż 67 drużyn. Rekordowa, 
jak na mikołajkową edycję, liczba zaskoczyła nawet organizatorów, którzy przecież niejedno już widzieli. Padający deszcz, na niespełna 
godzinę przed rozpoczęciem zawodów, a szczególnie brak śniegu – nad czym szczególnie ubolewał Andrzej Kowalczys, pomysłodawca 
i współorganizator zawodów – zapowiadała bowiem przeciętną frekwencję. A tu... taka miła niespodzianka.

Punktualnie o  godzinie 10.00 
Andrzej Kowalczys przywi-
tał wszystkich uczestników 
turnieju i  ogłosił udział 66 
drużyn. W  tym momencie 
z Chwaszczyna dotarła 67 dru-
żyna, która pod nazwą Spóź-
nialscy Chwaszczyno również 
wzięła udział w turnieju.  
 – Bardzo się cieszę, że tak wie-
lu zawodników zdecydowało 
się wstać wcześnie rano w  so-
botni poranek i  przyjechać na 
nasz turniej. Podziękowania 
również dla opiekunów, któ-
rzy licznie towarzyszą swoim 
podopiecznym. Tradycyjnie są 
z nami drużyny z Gdańska, ale 
są także ekipy ze Skowarcza, 
Gdyni, Chwaszczyna, a nawet 
z Elbląga. Jestem bardzo zado-
wolony z  tego, że nasz turniej 
niezmiernie cieszy się popular-
nością także poza granicami 
Trójmiasta – mówił podczas 
otwarcia Andrzej Kowalczys.
Wraz z  zakończoną zimową 
edycją można już oficjalnie po-
wiedzieć, że „Do przerwy 0:1” 
powoli zbliża się do 15 lat.
 – Zaczęliśmy grać w  2004 
roku. Od tej pory gramy nie-
przerwanie i wierzę, że przeży-
jemy wspólnie jeszcze niejeden 
jubileusz. W  tym momencie 
pragnę podziękować wszyst-
kim naszym mikołajom. Bez 
ich wsparcia, także finansowe-
go, nie udałoby się zorganizo-
wać dzisiejszego turnieju – do-
daje Andrzej Kowalczys.
Hasło zawodów „Nie biorę, 
wybieram piłkę!” było okazją, 
aby podczas turnieju, równole-
gle do rozgrywanych meczów, 
odbyły się warsztaty dla mło-
dzieży w wieku 14-17 lat z za-
kresu przeciwdziałania narko-
manii. Zawodnicy mieli do po-
konania tor przeszkód w  nar-
kogooglach (dzięki współpracy 
z  Gdańskim Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień), a  tak-
że mieli okazję porozmawiać 
z psychologiem zajmującym się 
tematyką uzależnień.   
W  zimowej edycji turnieju 
wzięły udział 6-osobowe dru-
żyny piłkarskie, w tym dziew-
częce, rocznik 2010 i  młod-
si, 2006/2009, 2003/2005, 
2000/2002 i  rocznik 1999 
i starsi.   

Zwycięskie drużyny:
1. Krasnale, 2. Biało-Zielone I, 
3. Biało-Zielone II.
1. Porciaki I, 2. Brazylia Gola, 
3. Spóźnialscy Chwaszczyno.  
1. Kaleczni Ale Waleczni, 2. 
Huragan, 3. Ujeścisko.
1. JPKP, 2. Ziemniak FC, 3. 

Spoceni w Lodówce.
1. Gdańskie ZOO, 2. FC Ło-
stowice, 3. FC Holandia.  
1. Emeryci i  Renciści, 2. KS 
Skowarcz. 3. Kropka.

Nagrodę Fair Play, którą ufun-
dowali Mieczysław Struk – 
marszałek województwa po-
morskiego oraz Agnieszka 
Owczarczak – przewodnicząca 
Rady Miasta Gdańska, otrzy-
mał Toboma Delegas (Lwy 
Pomorza), Tadziu Staniucha 
(Spóźnialscy Chwaszczyno) 
oraz zespoły: CZN Osowa 
i Ujeścisko.
Krasnale: Laura Krupienko, 
Daria Potrykus, Klaudia Lem-
czak, Magdalena Bartosik, Na-
talia Jurgielewicz, Weronika 
Łobocka.
Porciaki I: Nikodem Macz-
kowski, Franciszek Czapski, 
Wojtek Bystrzak, Marcin Ły-
skanowski, Jakub Miaczkow-
ski, Jakub Buchała, Szymon 
Szulc.  
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Kaleczni Ale Waleczni: 
Krzysztof Adamczak, Adrian 
Recław, Nazari Kovalshyn, Vo-
lodymyr Basiuk, Aleksy Ma-
ziarka, Wojciech Wasiłowicz, 
Staś Trela, Mikołaj Szablew-
ski, Konrad Markowiak.      
JPKP: Jakub Banach, Maciej 
Zagraba, Kamil Rusinek, Da-
wid Łuczyński, Kacper Wojty-
szyn, Piotr Kowalek.   
Gdańskie ZOO: Mateusz Ka-
czyński, Wojciech Szymański, 
Klaudiusz Filas, Mateusz Ka-
czor, Jakub Niemczyk, Domi-
nik Lisowski.  
Emeryci i  Renciści: Bartek 
Pawluczuk, Patryk Urbański, 
Sebastian Dziadkowiec, Do-
minik Rycewicz, Bartosz Kuź-
niarski, Kuba Michałowski, 
Piotr Gryszkiewicz.

Jak zawsze turniej wsparło licz-
ne grono instytucji, firm i osób 
prywatnych, bez których nie 
udałoby się zorganizować za-
wodów. Do grona partnerów 

należą: Miasto Gdańsk, Gdań-
ski Ośrodek Sportu, Agnieszka 
Owczarczak, Przewodnicząca 
Rady Miasta Gdańska, Mieczy-
sław Struk, Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego, Merco, 
Merkus, Torus,  Firma Usłu-
gowa MARIO, Fundacja im. 

XI TURNIEJ TENISOWY

Poznaliśmy mistrza Oliwy

Klub „Ad-Rem” był organi-
zatorem Mistrzostw Oliwy 
w  Tenisie Stołowym. Mi-
strzów wyłoniono w  trzech 
kategoriach wiekowych oraz 
w deblu.
W najmłodszej kategorii wie-
kowej, a więc wśród uczniów 
szkół podstawowych, zwy-
ciężył Jakub Grabarczyk, 
który 3:2 pokonał w  finale 
Krystiana Wąsikowskiego. 
Obaj tenisiści są uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 23.
 – Wśród zawodników 
roczników 2003–2000 
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bezkonkurencyjny okazał się 
Marcin Boku, który w  finale 
3:2 ograł Michała Stefanow-
skiego – informuje nas Ryszard 
Riviera, kierownik klubu „Ad-
-Rem”, który z kolei zwyciężył 
w  najstarszej kategorii wieko-
wej (rocznik 1999 i starsi).
Kolejne miejsca w  tej grupie 
wiekowej zajęli Jerzy Kosiński, 
Artur Wielicki i Mikołaj Sier-
pek. W dodatkowej rozgrywce, 
w grach deblowych para Mar-
cin Bokun/Krystian Wąsi-
kowski pokonała w  finale Mi-
chała Stefanowskiego i  Jakuba 

Grabarczyka.
Poza rywalizacją tenisową 
przeprowadzono także quiz 
związany ze sportem i  hi-
storią, który nawiązywał do 
100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Naj-
większą wiedzą popisał się 
Marian Jankowicki, który był 
lepszy od Janusza Abramow-
skiego, Zbigniewa Korwic-
kiego i Anny Chwalickiej.

(GR)

Arkadiusza Rybickiego, Lions 
Club Gdańsk Neptun, Gdań-
skie Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień, 2mGroup, M1 Fabrika, 
Lechia Gdańsk, City Football 
Club, Szkoła Podstawowa nr 
80, Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 8, SM Rozstaje, SM 

Młyniec, Kosycarz Foto Press, 
Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, 
Pomorskie.eu, Panorama Po-
morza, Gdańsk.pl, Lechia.net, 
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, 
Dobre Wiadomości.    

(SL)

  Finaliści XI Turnieju Tenisa Stołowe – Mistrzostw Oliwy
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TANIEJ NA JARMARKU I DO MUZEUM

Karta Turysty w zimowej odsłonie 
1 grudnia pojawiła się zimowa 
edycja Karty Turysty.
 – To prawdziwa gratka dla mi-
łośników historii i sekretów na-
szego miasta. Bo Gdańsk warto 
odkrywać o każdej porze roku. 
Zimowa edycja karty to oferta 
„Pakietu Zwiedzanie” wzboga-
cona o  nowe atrakcje oraz od-
powiednią do pory roku, atrak-
cyjną szatę graficzną. Z  jakich 
nowości możemy więc skorzy-
stać? Zacznijmy od Gdańskie-
go Jarmarku Bożonarodzenio-
wego. Dzięki Karcie Turysty 
otrzymamy tam: kolekcjonerski 
kubek, zniżkę aż 50% na za-
kup grzanego wina oraz 15% 
rabat na słodycze sprzedawa-
ne w  jarmarkowym domku nr 
2, Gdańskiej Organizacji Tu-
rystycznej – informuje Michał 
Brandt z Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej.
Dodajmy, że tegoroczny Jar-
mark Bożonarodzeniowy po-
trwa do 23 grudnia. 
To nie koniec korzyści z posia-
dania Karty Turysty. Właśnie 
dzięki niej będzie można zaku-
pić bilet ulgowy za 16 złotych 
zamiast normalnego (23 zł) 
w Muzeum II Wojny Światowej. 
 – Ponadto warto przypomnieć, 
że od niedawna Karta Turysty 
umożliwia szybką i  komforto-
wą odprawę na Gdańskim Lot-
nisku im. Lecha Wałęsy, a  to 

dzięki możliwości zakupu usług 
Fast Track i Executive Lounge. 
Nieważne, czy jesteście miesz-
kańcami Gdańska, czy wpadli-
ście jako goście, aby odkryć uro-
ki Grodu Neptuna, Karta Tu-
rysty gwarantuje dobrą zabawę 

także zimą – zapewnia Michał 
Brandt.
Dodajmy na koniec, że kartę 
można kupić w  punktach In-
formacji Turystycznej (w porcie 
lotniczym, w  centrum handlo-
wym Madison przy ul. Rajskiej 

10 oraz w Gdańskim Centrum 
Informacji Turystycznej przy ul. 
Długi Targ 28/29) lub za po-
mocą internetu (kartaturysty.
visitgdansk.com/zakup.qbpage).

(GR)
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Koniec użytkowania wieczystego
Ostatnio, na grudniowym 
posiedzeniu Sejmu przyję-
liśmy nowelizację ustawy                 
w  sprawie przekształcenia 
użytkowania wieczystego we 
własność. 
Większość zapisów się nie 
zmieniła, dlatego poniżej je 
powtarzam:  
Ustawa o  przekształceniu 
użytkowania wieczystego 
gruntów mieszkaniowych                
w prawo własności przewiduje, 
że od nowego roku użytkowni-
cy wieczyści staną się, z mocy 
prawa właścicielami gruntów 
pod mieszkaniami. Nie mniej 
będą musieli przez 20 lat spła-
cać opłatę przekształceniową, 
która wyniesie rocznie tyle 
samo co opłata za użytkowanie 
wieczyste za 2018 rok.

Przewidywane bonifikaty:
Dla osób mieszkających na 
gruntach Skarbu Państwa 
ustawa przewiduje bonifika-
tę w  wysokości 60%, ale pod 
warunkiem, że do końca 2019 
roku wpłacą pieniądze należne 
za cały okres tych 20 lat. 
Podkreślam, dotyczy to tyl-
ko mieszkańców na gruntach 
Skarbu Państwa.
Natomiast bonifikaty dla 

osób mieszkających na grun-
tach gminnych ustalą rady 
gmin. I  to one będą decydo-
wały o wysokości tej bonifika-
ty. Może ona być różna od tej 
ustalonej ustawą dla gruntów 
Skarbu Państwa. 

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 trzeba 
wnosić coroczną opłatę. 
W 2005 roku została przyjęta 
ustawa, pozwalająca gminom, 
z  dużą bonifikatą przekształ-
cać prawo użytkowania grun-
tów w  prawo własności, ale 
tylko dla Spółdzielni Miesz-
kaniowych. Nie dotyczyło to 
wspólnot, osób prywatnych 
i osób prawnych.
Ta nowa ustawa dotyczy prze-
kształcenia użytkowania wie-
czystego we własność również 
dla tej grupy. 
Cieszę się, że zostanie zlikwi-
dowane użytkowanie wieczy-
ste, które często blokowało 
mieszkańcom wykup miesz-
kań na odrębną własność, nie 
mniej gminy stracą na wpro-
wadzeniu tej ustawy miliony 

złotych wpływów. A  gminne 
pieniądze są przecież naszymi, 
czyli mieszkańców. 

Ustawa dotyczy tylko terenów 
pod zabudową mieszkaniową. 
Ale co                                        z prze-
kształceniem terenów usługo-
wych i z garażami?
W  trakcie prac w  Parlamen-
cie zgłaszałam, aby usta-
wa objęła również garaże                     
i  obiekty usługowe. Niestety 
sejmowa większość odrzuciła 
te poprawki. Szkoda, ale będę 
zabiegała o to nadal.
Jako członek sejmowej Komi-
sji Infrastruktury, do której 
trafiła ta ustawa, prowadziłam 
ją w  imieniu klubu Platfor-
my Obywatelskiej. Ustawa ta 
jest jednym z  moich postula-
tów wyborczych, dlatego tym 
bardziej się cieszę, że pomimo 
podziałów politycznych udało 
się nam przeprowadzić prze-
kształcenie użytkowania wie-
czystego w  prawo własności 
przez Sejm. 
Natomiast po uwagach Spół-
dzielni Mieszkaniowych i de-
weloperów ustawa została 
znowelizowana w  części do-
tyczącej wydawania zaświad-
czeń, wydłużenia terminu 

wnoszenia opłaty przekształ-
ceniowej (33 lub 99 lat) dla 
deweloperów lub spółdzielni 
mieszkaniowych. Ten zapis 
nie dotyczy osób fizycznych. 
Ponadto uwzględniono uwa-
gi dotyczące niejasności przy 
wpisach do ksiąg wieczystych. 
Złożyłam poprawkę w imieniu 

Platformy Obywatelskiej, 
o przedłużenie okresu udziela-
nia bonifikaty z 1 roku do 3 lat, 
bo nie wszyscy zdążą przepro-
wadzić procedurę, a niektórzy 
będą musieli się tego nauczyć, 
bo na co dzień się tym nie 
zajmują.
Niestety poprawka ta, jak 

wszystkie opozycji, została 
odrzucona. Szkoda.
Przekształcenie użytkowania 
wieczystego we własność na-
stąpi 1 stycznia 2019 roku.

   
Małgorzata Chmiel,

architekt, poseł

BIEGASZ, A NIE JESTEŚ MARATOŃCZYKIEM?

Gdańsk ma ciekawe 
alternatywy
14 kwietnia wystartuje piąta 
edycja Gdańsk Maratonu, im-
prezy trzykrotnie z  rzędu wy-
branej jako najlepsza w Polsce. 
Rywalizacji na królewskim 
dystansie 42 kilometrów i  195 
metrów towarzyszyć będą do-
datkowe biegi: Sztafeta Mara-
tońska oraz „Gdańsk na piąt-
kę”. To świetna alternatywa dla 
wszystkich, którzy chcą poczuć 
wyjątkową atmosferę biegowe-
go święta, ale potrafią mierzyć 
siły na zamiary.
Tego samego dnia co 5. Gdańsk 
Maraton, dosłownie kilka chwil 
po uczestnikach biegu główne-
go, wystartuje również Sztafeta 
Maratońska. To idealna moż-
liwość dla osób, które nie czują 
się na siłach zmierzyć z pełnym 
królewskim dystansem, by po-
konać go zespołowo.
Start w  sztafecie to znakomita 
forma integracji i  zespołowego 
działania na rzecz wspólnego 
sukcesu. Wystarczy zaprosić 
kogoś z rodziny, przyjaciół, ko-
legów z  firmy, zebrać cztero-
osobową drużynę i  zgłosić się 
do sztafety. Zawodnicy biorący 
udział w maratonie mogą rów-
nież w  ten sposób zapewnić 
sobie znakomite wsparcie na 
trasie, które z  pewnością po-
zwoli zwalczyć każdy kryzys. 
Bieg podzielony na cztery róż-
nej długości zmiany (ok. 16,4 

km/8,4 km/10,7 km/6,7 km), 
powoduje, że 5. Gdańsk Mara-
ton staje się imprezą dla każde-
go! Wszyscy uczestnicy, którzy 
ukończą Sztafetę Maratońską, 
otrzymają na mecie pamiątko-
we medale oraz pakiet startowy, 
który przysługuje wszystkim 
maratończykom.
Obowiązuje limit zgłoszeń, 
wynoszący 200 sztafet. By za-
rejestrować sztafetę, należy wy-
pełnić formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie: gdanskma-
raton.pl.
Dzień przed biegiem głównym, 
czyli 13 kwietnia, odbędzie się 
impreza o  wiele mówiącej na-
zwie „Gdańsk na piątkę”, czyli 
start na dystansie 5 kilometrów.
W  czasie, gdy maratończycy 
będą odbierać swoje pakiety 
startowe, ich znajomi i rodziny 
będą mieć niepowtarzalną oka-
zję poczuć „maratoński” klimat 
i wystartować w krótkim biegu, 
którego start i  meta będą do-
kładnie w tym samym miejscu, 
w  którym dzień później roz-
poczną i zakończą swoją biego-
wą przygodę maratończycy. Dla 
wszystkich uczestników biegu 
na 5 kilometrów przewidziany 
jest pamiątkowy medal.
Szczegółowe informacje 
oraz formularz rejestracyj-
ny dostępne są na stronie:  
gdanskmaraton.pl.


