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FlashFlash

Tych słów wypowiedzianych przez Pawła Adamowicza już nie usłyszymy. Niedowierzanie i szok to słowa, które i tak nie 
opiszą tego, co tydzień temu wydarzyło się w Gdańsku. Nie żyje prezydent Gdańska, który przez 20 lat był prezydentem 
stolicy Pomorza. Zmarł na skutek odniesionych ran, które zadał mu 27-letni Stefan W. Całe zdarzenie miało miejsce 
w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Drogie gdańszczanki, drodzy gdańszczanie...
SERCE DLA GDAŃSKA PRZESTAŁO BIĆ

STR. 3

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy zmarłego śmiercią tragiczną
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Ważne telefony

• Numer alarmowy      112

• Policja        997

• Pogotowie ratunkowe     999

• Straż pożarna      998 

• Straż Miejska      986

• Pogotowie gazowe      992

• Pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• Pogotowie ciepłownicze     993

• Pogotowie energetyczne     991

• Urząd Miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd Wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd Miasta Sopot      (58) 521 37 50

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• Pomorski Urząd Skarbowy     (58) 690 59 38

• Wojewódzki Urząd Pracy     (58) 326 18 00

• Komenda Miejska Policji Sopot    (58) 521 62 22

• Komenda Miejska Policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• Informacja PKP Gdańsk/Sopot    197 57

• Informacja PKS      (58) 302 15 32

• Polskie Centrum Informacji Medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański Telefon Zaufania     (58) 301 00 00

• Zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie Centrum Kliniczne    (58) 727 05 05

• Szpital Marynarki Wojennej     (58) 552 63 26

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URZĘDY I INSTYTUCJE

TELEFONY INFORMACYJNE

ZDROWIE

Nasze kalendarium

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

• 2 lutego (sobota), Young Multi, godz. 19.30, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B;

• 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,  
Plac 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;

• 16 lutego (sobota), Peja, godz. 19.00, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B;

• 22 lutego (piątek), Uriah Heep, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

• 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 ;

• 9 marca (sobota), Raz Dwa Trzy,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

• 10 marca (niedziela), Metro, godz. 18.00, 
Ergo Arena;

• 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;

• 21 marca (czwartek), Social Media Show, 
Inkubator Starter w Gdańsku, ul. Lęborska 3B;

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

• 26 marca (wtorek), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1;

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

• 5 kwietnia (piątek), Voo Voo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

• 12 kwietnia (piątek), Neo-Nówka,  
godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

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

• 11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena.
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Rodzina Adamowiczów pocho-
dzi z  Wilna. Po wojnie osiedlili 
się w  Gdańsku. Jeden z  dwóch 
synów, Paweł, został w 1998 pre-
zydentem miasta. Wcześniej był 
radnym. W  listopadzie Paweł 
Adamowicz wygrał kolejne wy-
bory samorządowe.
 – Jestem prezydentem wszyst-
kich gdańszczan – mówił wtedy 
Paweł Adamowicz.
Gospodarz grodu nad Motła-
wą nie stronił od mieszkańców, 
chętnie rozmawiał z każdym na-
potkanym gdańszczaninem. Sam 
kwestował na ulicach Gdańska 
podczas tegorocznej akcji WOŚP. 
Specjalnie też przerwał swój 
urlop, aby być tego dnia w swoich 
ukochanym mieście.
 – Gdańsk jest szczodry, Gdańsk 
dzieli się dobrem, Gdańsk chce 
być miastem solidarności. Za 
to wszystko wam serdecznie 
dziękuję, bo na ulicach, placach 
Gdańska wrzucaliście pieniądze, 
byliście wolontariuszami. To jest 
cudowny czas dzielenia się do-
brem. Jesteście kochani. Gdań-
ski jest najcudowniejszym mia-
stem na świecie. Dziękuję wam 
– powiedział w ostatnim przemó-
wieniu do mieszkańców Paweł 
Adamowicz.
Chwilę potem został dźgnię-
ty nożem przez szaleńca. Rany 
były tak poważne, że lekarze nie 
zdołali uratować Pawła Ada-
mowicza. Operacja trwała kilka 
godzin, ale stan rannego był nie-
zwykle ciężki. Członkowie ro-
dziny sami mówili, że potrzeba 
cudu, aby przeżył, podobnie jak 
lekarze, którzy mówili, że rany są 
wojenne, śmiertelne.
 – Nie udało się wygrać z  tym 
wszystkim, co go dotknęło. 
Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie – mówił Tomasz Ste-
faniak, zastępca dyrektora Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicz-
nego w Gdańsku. – Staraliśmy się 
podtrzymać czynności życiowe 
tak, by żona Pawła Adamowicza 
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mogła się z nim pożegnać. To się 
nie udało. Serce stanęło.
 – Spotkaliśmy się na Starym 
Mieście. Przywitaliśmy się. Zro-
biłem kilka zdjęć. Aż nie chce 
się wierzyć, że Pawła Adamo-
wicza już nie ma – mówi nasz 
fotoreporter.
 – Nie patrzył na legitymacje 
partyjne. Był otwarty na wszyst-
kich ludzi. Był naprawdę wiel-
kim gdańszczaninem – mówił 
o Pawle Adamowiczu poseł Jerzy 
Borowczak.
Szczątki zmarłego spoczywają 
w Bazylice Mariackiej.
Na wniosek premiera Mateusza 
Morawieckiego komisarzem 
miasta Gdańska została Alek-
sandra Dulkiewicz, która pełniła 
funkcję jednego z zastępców pre-
zydenta. Dodajmy, że w przypad-
ku śmierci prezydenta miasta jego 
mandat wygasa, a  jego zastępcy 
automatycznie tracą stanowiska. 
Następnie premier wyznacza oso-
bę, która będzie zarządzała mia-
stem do czasu wyboru nowego 
prezydenta. W ciągu 90 dni po-
winny odbyć się wybory. Według 
nieoficjalnych informacji wybory 
mają się odbyć 3 marca.

(lubek)
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Pracownicy socjalni sopockiego 
MOPS-u  wspólnie ze służbami 
miejskimi (Strażą Miejską, Po-
licją) systematycznie prowadzą 
monitoring i  patrolują miejsca, 
w których mogą przebywać osoby 
bezdomne, np. altanki, pustosta-
ny, piwnice. Proponują tym oso-
bom różne formy wsparcia, mo-
tywują do zmiany swojej sytuacji 
życiowej. W  okresie zimowym 
służby intensyfikują swoje działa-
nia, a patrole odbywają się zarów-
no w godzinach wieczornych, jak 
i nocnych.
 – Takie wieczorne i nocne patro-
le szczególnie ważne są w okresie 
zimowym – podkreśla Marlena 
Jasnoch, zastępca dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sopocie.
Osoby bezdomne, które prze-
bywają w  miejscach niemiesz-
kalnych, często w  ciągu dnia je 
opuszczają i  kontakt z  nimi jest 
utrudniony. Podczas nocnego pa-
trolu pracownicy socjalni zachęca-
ją do skorzystania z  pomocy, np. 
schronienia się w placówce, a tak-
że sprawdzają, jak czuje się osoba 
bezdomna, czy w  trudnych wa-
runkach pogodowych nie ma dla 
niej zagrożenia życia lub zdrowia.
 – Pracownicy socjalni nie mogą 
jednak żadnej osoby zmusić do 
przyjęcia pomocy bez jej zgody. 
Mobilizują, motywują, zachęcają. 
Niestety czasem, z  różnych po-
wodów, np. choroby alkoholowej 
lub zaburzeń psychicznych, osoby 
bezdomne przebywające w  miej-
scach niemieszkalnych nie chcą 
z niej skorzystać – dodaje Marlena 
Jasnoch.
Miasto Sopot współpracuje z  or-
ganizacjami pozarządowymi, 
którym zleca i  finansuje zapew-
nienie noclegu, schronienia oraz 

SOPOT

Odbiór choinek
 – Gdy już przestanie za-
chwycać swoją majestatyczną 
urodą, a  stanie się sypiącym 
problemem, warto pomyśleć, 
co z  nią zrobić. Z  pomocą 
przychodzi Zakład Oczysz-
czania Miasta, który odbierze 
naturalną choinkę – informu-
je Anna Dyksińska z Urzędu 
Miasta Sopotu.
W  oparciu o  obowiązujący 
regulamin utrzymania po-
rządku i  czystości na terenie 
Sopotu, zbiórka choinek od-
bywa się przez cały styczeń, 
raz w tygodniu.
 – Zgodnie z  oczekiwania-
mi mieszkańców, a  także 
nauczony doświadczeniem 
z ubiegłych lat, ZOM odbiera 

choinki do 15 lutego według 
informacji zamieszczonej 
w  kalendarzach dla miesz-
kańców na 2019 rok – dodaje 
Anna Dyksińska. 
Choinki mogą być wystawia-
ne wraz z odpadami zielony-
mi, przed posesją, w  termi-
nach zakreślonych w  kalen-
darzach dla poszczególnych 
rejonów.
W  przypadku zgłoszeń tele-
fonicznych choinki odbierane 
są również z  terenu posesji. 
Warunkiem jest, by choinka 
była wystawiona przy zasie-
ku, oraz by umożliwiony był 
dostęp do terenu posesji.

(GR)

wyżywienia osobom bezdomnym. 
Każda osoba bezdomna, jeśli wy-
razi na to zgodę, może zostać skie-
rowana do schroniska, noclegowni 
lub ogrzewalni.
Gdy temperatura odczuwalna 
spada poniżej -5°C, we współ-
pracy z  Caritasem uruchamia się 
Zimowy Punkt Interwencyjny 
o  standardzie ogrzewalni. Punkt 
znajduje się w  siedzibie Caritasu 
przy al. Niepodległości 778 i dys-
ponuje miejscem dla ok. 20 osób. 
Osoby bezdomne mogą tam prze-
bywać w  godzinach wieczornych 
i nocnych (19.00–7.00) w ciepłym 
pomieszczeniu przy gorącej her-
bacie. W ubiegłym roku, średnio, 
podczas jednego dyżuru, w punk-
cie przebywało 9 osób.
W sopockim Caritasie osoby bez-
domne mogą również skorzystać 
z  łaźni oraz otrzymać ciepły po-
siłek, czystą odzież, jak również 
skorzystać z usług fryzjera. W cią-
gu całego roku, z ciepłego posiłku 
w Jadłodajni Caritasu w Sopocie, 
można skorzystać od poniedziałku 
do piątku w  godz. 12.30–14.00. 
W okresie zimowym, na zlecenie 
miasta, ciepły posiłek wydawany 
jest również dodatkowo w soboty 
i niedziele w godz. 15.00–16.00.
W grudniu Sopot dołączył do ak-
cji mobilnej „Autobus SOS”. Spe-
cjalny autobus, w  którym można 
otrzymać gorącą zupę, czystą, 
ciepłą odzież, a w  razie potrzeby 
również pomoc ratownika me-
dycznego, zatrzymuje się w  gór-
nej części ul. Bohaterów Mon-
te Cassino codziennie w  godz. 
19.15–19.45. Następnie autobus 
wyrusza do Gdańska, gdzie ma 
kilka postojów, by zakończyć swo-
ją trasę przy noclegowni w Gdań-
sku na ul. Mostowej. W grudniu 

w autobusie parkującym w Sopo-
cie pojawiało się średnio 13 osób 
w ciągu jednego wieczoru. Przez 
cały grudzień pojawiły się tam 404 
osoby, z  czego 32 pojechały tym 
autobusem do noclegowni, pozo-
stałe skorzystały z tylko z ciepłego 
posiłku lub innych form wsparcia.
Jeśli zauważymy osobę bezdom-
ną, potrzebującą – nie prze-
chodźmy obojętnie! Reagujmy! 
Nasza wrażliwość może urato-
wać czyjeś życie.
 – Najlepszą formą pomocy osobie 
bezdomnej jest poinformowanie 
o  jej sytuacji odpowiednich służb 
lub skierowanie do ośrodka po-
mocy społecznej czy organizacji 
pozarządowej, która pomaga oso-
bom potrzebującym. Tam mogą 
otrzymać profesjonalną i długofa-
lową pomoc, która dam im szansę 
na wyjście z bezdomności – mówi 
zastępca dyrektora MOPS. – Pa-
miętajmy, że gorąca herbata czy 
zupa, ciepły koc, kiedy na dworze 
jest siarczysty mróz, może niejed-
nokrotnie uratować życie osobie 
bezdomnej, ale jest to tylko pomoc 
doraźna. Pozostawienie takiej oso-
by na mrozie może doprowadzić 
do tragedii.
Wszelkie niepokojące sygnały 
można kierować do służb miej-
skich: Policji (tel. 112), Straży 
Miejskiej (tel. 986) lub Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Sopocie. Można również za-
dzwonić na numer interwencyjny 
112.
Wsparciem osób bezdomnych 
zajmuje się Sekcja ds. Osób Bez-
domnych w Dziale Pracy Socjalnej 
MOPS Sopot, al. Niepodległości 
759A, tel. 58 551 40 54, godziny 
przyjęć interesantów: poniedzia-
łek 13.00–15.00, wtorek–piątek 
8.00–10.00.
Sopocki MOPS opracował spe-
cjalną ulotkę z informacjami, gdzie 
osoby bezdomne mogą otrzymać 
wsparcie. Ulotka wręczana jest 
osobom bezdomnym podczas 
patroli, rozdawana w  autobusie 
SOS, a także dystrybuowana wraz 
z  plakatami „Nie bądź obojętny” 
w  spółdzielniach mieszkanio-
wych, kościołach, urzędach oraz 
innych miejscach publicznych.
 – Sekcja ds. Osób Bezdomnych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Sopocie prowadzi 
działania profilaktyczne przez cały 
rok. Skupiamy się na zapobieganiu 
sytuacjom prowadzącym do wzro-
stu liczby osób bezdomnych oraz 
zapewnieniu wsparcia osobom za-
grożonym bezdomnością – pod-
kreśla Maciej Azarewicz, koor-
dynator sekcji. – W tym celu pro-
wadzimy działania monitorujące 
sytuację osób żyjących w trudnych 
warunkach lokalowych, podej-
mujemy wobec nich działania 

NASZA WRAŻLIWOŚĆ MOŻE URATOWAĆ CZYJEŚ ŻYCIE

Sopot pomaga osobom bezdomnym
Miasto Sopot oferuje wiele form wsparcia osobom bezdomnym i pomaga im w wyjściu z bezdomności. Współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, którym zleca i finansuje zapewnienie noclegu, schronienia oraz wyżywienia. Każda osoba bezdomna, jeśli wyrazi 
na to zgodę, może zostać skierowana do schroniska lub noclegowni.

interwencyjne – np. proponujemy 
możliwość odpracowania zadłu-
żenia czy spłatę w  ratach – jak 
również prowadzimy z nimi pra-
cę socjalną w  kierunku zaspoka-
jania ich podstawowych potrzeb. 
Ważne są również działania ma-
jące na celu aktywizację społecz-
no–zawodową osób zagrożonych 
bezdomnością oraz osób bezdom-
nych. Takie działania realizowane 
są m.in. w  Sopockim Centrum 
Integracji Społecznej, do którego 
pracownicy socjalni kierują oso-
by wykluczone społecznie mające 
długotrwałe problemy ze znale-
zieniem pracy. Uczestnicy mają 
możliwość udziału w  zajęciach 
reintegracji społeczno–zawodowej 
oraz warsztatach zawodowych. 
CIS pomaga ponadto w  uregu-
lowaniu sytuacji socjalno–byto-
wej uczestników, poprzez stałe 
wsparcie pracownika socjalnego, 
doradcy zawodowego, psychologa 
i prawnika.
Pracownicy socjalni podejmują 
różne działania zmierzające do 
zmniejszenia wykluczenia spo-
łecznego osób bezdomnych, stosu-
jąc różne formy pracy. W ramach 
pogłębionej pracy socjalnej prowa-
dzą działania w oparciu o Indywi-
dualne Programy Wychodzenia 
z Bezdomności oraz kontrakty so-
cjalne, uwzględniające zasoby oraz 
możliwości osób zagrożonych 
bezdomnością oraz osób bez-
domnych. W  motywowaniu do 
zmiany swojego życia oraz reali-
zacji kontraktu socjalnego wspiera 
osoby bezdomne również asystent 
osoby bezdomnej oraz inni specja-
liści w zależności od indywidual-
nej sytuacji, np. psycholog, psy-
chiatra, terapeuta uzależnień.  
Celem pogłębionej pracy socjalnej 
prowadzonej z osobami bezdom-
nymi jest przede wszystkim wspie-
ranie ich samodzielności i unieza-
leżnienie od pobytu w placówkach 
dla osób bezdomnych. W tym celu 
sopocki MOPS zapewnia różne 
formy mieszkalnictwa wspiera-
nego m.in. pobyt w  mieszkaniu 
chronionym, treningowym czy 
pomoc w  opłaceniu i  wynajęciu 
mieszkania. W  tym roku miasto 
planuje uruchomić mieszkanie, 
które będzie kolejnym etapem 
w procesie usamodzielnienia osób 
bezdomnych.  
Konsekwentnie od kilku lat so-
pocki MOPS w  swoich dzia-
łaniach dąży do tego, aby nie 
umieszczać w  placówkach dla 
osób bezdomnych matek z dzieć-
mi. Otrzymują one pomoc w wy-
najęciu mieszkania oraz wsparcie 
w  uzyskaniu samodzielności po-
przez systematyczną pracę socjal-
ną, wsparcie psychologiczne czy 
asystenta rodziny.
 – Prowadzimy również działania 

edukacyjne w  zakresie przeciw-
działania bezdomności – mówi 
Maciej Azarewicz. – Spotykamy 
się z  młodzieżą sopockich szkół 
średnich i  rozmawiamy o  bez-
domności, informujemy ich, co 
należy robić w przypadku spotka-
nia osoby bezdomnej, szczególnie 
w  okresie zimowym. Pracowni-
cy socjalni uczestniczą również 
w spotkaniach informacyjnych na 
terenie spółdzielni mieszkanio-
wych czy z seniorami na Uniwer-
sytecie III Wieku.
Działania na rzecz osób bez-
domnych koordynuje w Sopocie 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Miejsca, w których oso-
by bezdomne z  terenu Sopotu 
mogą otrzymać wsparcie to:

Pomoc udzielana bez 
skierowania:
• Autobus SOS, ul. Boh. Monte 
Cassino, okolice kościoła św. Je-
rzego. Do końca marca codzien-
nie o 19.15 zatrzymuje się Autobus 
SOS, w którym można otrzymać 
ciepłą zupę, odzież oraz skorzy-
stać z pomocy ratownika medycz-
nego. O  19.45 autobus wyrusza 
do ogrzewalni przy ul. Mostowej 
w Gdańsku;
• Ogrzewalnia dla Osób Bezdom-
nych – Gdańsk, ul. Mostowa 1.
Dojazd: z Gdańska Głównego auto-
bus nr 123 w kierunku „Równa” do 
przystanku “Dolna Brama”;
• Zimowy Punkt Interwencyjny, Ca-
ritas Sopot, al. Niepodległości 778
Otwarty, kiedy temperatura spada 

poniżej -5°C,  godz. 19.00–7.00;
• Jadłodajnia Caritas Sopot, al. 
Niepodległości 778: poniedzia-
łek–piątek, w godz. 12.30–14.00, 
sobota–niedziela (do końca marca) 
w godz. 15.00–16.00;
• Łaźnia i  wydawanie odzieży, 
Caritas Sopot, al. Niepodległo-
ści 778 –  mężczyźni: ponie-
działek i czwartek w godz. 8.00–
10.00, kobiety: wtorek, w  godz. 
8.00–10.00;
• Fryzjer, Caritas Sopot, al. Nie-
podległości 778: czwartek w godz. 
8.30–10.00;
• Punkt wydawania odzieży, So-
pot, ul. Królowej Jadwigi 6: po-
niedziałek i  czwartek w  godz. 
15.00–17.00.

Pomoc udzielana ze skierowa-
niem od pracownika socjalnego:
• Noclegownia dla Osób Bezdom-
nych, Gdynia, ul. Jana z Kolna 28, 
dojazd: SKM do Gdyni Głównej;
• Jadłodajnia, Caritas Sopot, al. 
Niepodległości 778, posiłki ze 
skierowaniem: poniedziałek–pią-
tek w godz. 12.00–14.00;
• Bank Żywności, Sopot, ul. Kró-
lowej Jadwigi 6: poniedziałek 
i czwartek w godz. 15.00–17.00;
• Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej – pakiety żywnościowe wyda-
wane zgodnie z harmonogramem 
organizacji;
• Patronat – dla osób opuszczają-
cych zakład karny, jednorazowa 
pomoc w formie talonów.

Agnieszka Niedałtowska
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WIEŚCI Z „MACIUSIA I”

Sukcesy gdańszczan 
w międzynarodowym 
festiwalu 
Styczeń i luty w klubie „Maciuś I” na gdańskim Przymorzu - jak zwykle - 
bogate będą w wydarzenia, w których będą mogły wziąć udział osoby 
młode oraz starsze.

 – 25 stycznia o godz. 10.30 
zapraszamy dzieci na Bal 
Przebierańców. Tym razem 
zapraszamy do „Królestwa 
Królowej Zimy”. W  progra-
mie konkursy z  nagrodami. 
Na zakończenie balu zosta-
nie wybrany król i królowa – 
zaprasza Urszula Lisowska, 
kierownik przymorskiego 
klubu.
Dnia 8 lutego o godz. 18.00 
Gdański Klub Fantastyki za-
prasza do Klubu Filmowego, 
a 11 lutego o godz. 16.30 od-
będzie się konkurs plastycz-
ny dla dzieci „Walentyn-
kowe serduszko”. 13 lutego 
o  godz. 10.00 zaplanowano 
warsztaty walentynkowe dla 
dzieci, zaś 15 lutego o godz. 
9.30 zapraszamy na zaba-
wę walentynkową. Dwa dni 
później (niedziela) o  godz. 
12.00 miłośnicy gier fanta-
stycznych mogą wziąć udział 
w „Plaszówkarium”. 22 lute-
go o godz. 18.00 rozpocznie 
się Turniej Tenisa Stołowego 
dla dorosłych.
 – Nasz klub był organizato-
rem XXI Konkursu Piosenki 
Retro o  Złoty Mikrofon dla 
Seniorów. Nagrodę Grand 

Prix w  kategorii a  capel-
la z  piosenką „Mołdawian-
ka” zdobyła Irena Tokarska 
z  Koła Seniora działające-
go przy „Maciusiu I”, zaś 
z  akompaniamentem i  pio-
senką „Biały Krzyż” Marian 
Musiatowicz z Redy. Nagro-
dę publiczności otrzymała 
Irena Szurzyńska z Koła Se-
niora z  klubu „Bolek i  Lo-
lek” – informuje Urszula 
Lisowska.
Dodajmy przy okazji, że 
wokaliści ze Studia Pio-
senki prowadzonego przez 
Małgorzatę Szczepańską-
-Stankiewicz wzięli udział 
w  XVII Międzynarodowym 

Festiwalu INTERSHOW 
w  Nowym Targu. W  festi-
walu uczestniczyło ponad 
800 wykonawców z  dziesię-
ciu krajów (Niemcy, Bułga-
ria, Chiny, Łotwa, Estonia, 
Mołdawia, Białoruś, Ukra-
ina, Rosja i  Polska). W  ka-
tegorii najmłodszej wokal 
estradowy III miejsce zdo-
była Justyna Stefańska i Zo-
f ia Basek, zaś wyróżnie-
nie Hanna Basek i  Oliwier 
Ciecholewski. W  kategorii 
najstarszej wokal estradowy 
wyróżnienie zdobyła Anna 
Stankiewicz.

(GR)

  Zdjęcia laureatów Intershow

Głęboko poruszeni wiadomością o tragicznej śmierci 
Prezydenta Miasta Gdańska 

 
 
 

 
Szczere wyrazy żalu i współczucia

Rodzinie i Najbliższym 
Rada Nadzorcza, Zarząd 

i mieszkańcy PSM Przymorze

Pawła Adamowicza

KONIEC WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

Tylko w nieruchomościach 
mieszkaniowych

Dnia 20 lipca posłowie przy-
jęli ustawę, zmienioną na-
stępnie 6 grudnia 2018 roku, 
w myśl której 1 stycznia 2019 
roku prawo użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowa-
nych na cele mieszkaniowe 
przekształca się w prawo wła-
sności tych gruntów.
Przez grunty zabudowane na 
cele mieszkaniowe rozumie 
się nieruchomości zabudo-
wane wyłącznie budynkami 
mieszkalnymi jednorodzin-
nymi lub mieszkalnymi wie-
lorodzinnymi, w  których co 
najmniej połowę liczby loka-
li stanowią mieszkania, wraz 
z budynkami gospodarczymi, 
garażami i  innymi obiektami 
budowlanymi lub urządze-
niami budowlanymi, umoż-
liwiającymi prawidłowe i  ra-
cjonalne korzystanie z  tych 
budynków mieszkalnych.
Uwłaszczenie nie dotyczy: 
samodzielnych nieruchomo-
ści garażowych, nieruchomo-
ści zabudowanych lokalami 
użytkowymi ani pozostałych 

terenów nienależących do 
konkretnej nieruchomości 
mieszkaniowej.
Uwłaszczenie jest odpłatne.
W  Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” 
już na początku lat 2000 do-
konano podziału i  wytyczo-
no działki pod budynkami 
mieszkalnymi, zgodnie z  ów-
czesną ustawą, jako przygo-
towanie do przekształcenia 
mieszkań w odrębną własność. 
Po wytyczeniu działek, zgod-
nie z  uchwałą Rady Miasta 
Gdańska, wykupiono na wła-
sność działki z bonifikatą 95%. 
Obecnie więc wszystkie działki 
pod budynkami mieszkalnymi 
są własnością PSM „Przymo-
rze”, a więc członków przymor-
skiej spółdzielni.
Przy tak zwanym uwłaszczeniu 
mieszkania tj. przekształce-
niu mieszkania w  lokal stano-
wiący odrębną nieruchomość, 
czyli przeniesieniu własności 
mieszkania ze spółdzielni na 
właściciela mieszkania, wła-
ściciel mieszkania staje się 

 W PSM „Przymorze” już na początku lat 2000 dokonano podziału i wytyczono działki pod budynk-
ami mieszkalnymi, zgodnie z ówczesną ustawą, jako przygotowanie do przekształcenia mieszkań  

w odrębną własność

współwłaścicielem w  czę-
ściach wspólnych budynku 
i  ma współudział w  działce 
gruntu pod budynkiem pro-
porcjonalnie do powierzchni 
wyodrębnionego lokalu.
Za grunty pod budynka-
mi, o  których mowa po-
wyżej, mieszkańcy nie pła-
cą więc opłaty za wieczyste 
użytkowanie.
Natomiast pozostałe grun-
ty, na których zbudowane 
są drogi, chodniki, place za-
baw, trawniki, a  także lokale 
użytkowe, kluby osiedlowe, 
boiska, garaże itp, są grun-
tami Gminy Miasta Gdań-
ska w wieczystym użytkowa-
niu spółdzielni. Za te grunty 
wnoszą opłaty w  czynszu 
odpowiednio wszyscy miesz-
kańcy spółdzielni, najem-
cy lokali użytkowych, kluby 
osiedlowe, dzierżawcy grun-
tów i właściciele garaży.
Obecnie wspomniana już 
ustawa nie przewiduje prze-
kształcenia tych gruntów 
w  prawo własności, nie 

zmienią się więc w  tym za-
kresie dotychczasowe zasa-
dy ponoszenia opłat, chyba że 
w następnych latach prezydent 
Gdańska i Rada Miasta Gdań-
ska podniosą opłaty z  tytułu 
wieczystego użytkowania.

(GR)
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PO TRAGEDII W GDAŃSKU

Pomoc psychologiczna 
całodobowo
Od tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza około 400 
osób skorzystało z pomocy psychologicznej, którą zapewnił 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Nadal każdemu 
potrzebującemu człowiekowi oferujemy tu całodobowe, 
bezpłatne wsparcie.

Psycholodzy MOPR lub pra-
cujący na zlecenie ośrodka są 
do dyspozycji przez całą dobę, 
pod numerami telefonów: 
787 960 860 i  577 772 838 
(w  Fundacji „Fosa”), 58 347 
82 82 (w MOPR) oraz 58 511 
01 21 (w Centrum Interwencji 
Kryzysowej). 
Specjaliści udzielą potrzebują-
cym osobom wsparcia doraź-
nego telefonicznie oraz w razie 
potrzeby – spotkają się z miesz-
kanką lub mieszkańcem, by 
przeprowadzić głębszą rozmo-
wę, terapię. Pomogą załagodzić 
emocje, zapanować nad stresem 

związanym z tragedią w Gdań-
sku. Przywrócić potrzebujące-
mu człowiekowi poczucie bez-
pieczeństwa i  przeciwdziałać 
agresywnym, impulsywnym 
zachowaniom.
 – Nie wstydźmy się swojej sła-
bości, emocji wywołanych tra-
gedią, nie udawajmy silnych 
w tak trudnym momencie. Jeśli 
to potrzebne, skorzystajmy ze 
wsparcia psychologicznego – 
mówi Piotr Kowalczuk, wice-
prezydent Gdańska ds. polityki 
społecznej.
Sylwia Ressel, rzecznik pra-
sowy gdańskiego MOPR-u, 

mówi, że podczas sobotniej 
ceremonii pogrzebowej kil-
koro uczestników otrzymało 
w punkcie dyżuru psychologów 
MOPR taką doraźną pomoc.
 – Pod Bazyliką Mariacką pra-
cownicy socjalni przekazali też 
zgromadzonym blisko tysiąc 
ulotek z kontaktami do naszych 
specjalistów. Wiele osób dekla-
rowało, że sięgnie po wsparcie 
w  kolejnych dniach – dodaje 
Sylwia Ressel.
Więcej informacji o pomocy na 
stronie: www.mopr.gda.pl.

(GR)
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MIASTO DLA SZPITALI

BIBLIOTEKA OLIWSKA

Sprzęt o wartości prawie 2 mln zł 

Poezją uczczą śmierć 
prezydenta

– Aparaty RTG i  USG dla 
szpitala św. Wojciecha, in-
strumentarium do rewizji en-
doprotez dla szpitala im. Mi-
kołaja Kopernika oraz testy 
do diagnostyki psychologicz-
nej i  łóżka dla szpitala psy-
chiatrycznego przy ul. Srebr-
niki – to sprzęt zakupiony 
z  budżetu miasta i  użyczony 
szpitalom. W ciągu trzech lat 
na poprawę dostępu do pla-
cówek i  podniesienie jakości 
świadczonych usług z  kasy 
miasta ma być wydane ponad 
4 mln zł, głównie na aparatu-
rę, sprzęt i wyposażenie me-
dyczne – informuje Bożena 
Leszczyńska z  Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
W  2019 roku do szpitali 

Tragiczna śmierć prezydenta 
Pawła Adamowicz wstrzą-
snęła niemal wszystkimi 
mieszkańcami Gdańska. 
Z myślą o gospodarzu grodu 
na Motławą organizowane są 
różnego rodzaju uroczystości 
ku czci jego pamięci. Jedną 
z  nich zorganizuje Gdański 
Klub Poetów.
 – 25 stycznia o  godzinie 
18.00 rozpocznie się wieczór 
poetycki poświęcony świętej 
pamięci Pawłowi Adamo-
wiczowi. Spotkanie odbę-
dzie się w  bibliotece oliw-
skiej. Zaangażowanych jest 
w  to kilkudziesięciu poetów, 

spółki Copernicus Podmiot 
Leczniczy ma trafić sprzęt 
o  wartości prawie 1,2 mln zł, 
a w przyszłym roku ponad 1,2 
mln zł. Sprzęt ma zapewnić 
pacjentom, którzy w  znako-
mitej większości są mieszkań-
cami Gdańska, lepszą opiekę 
medyczną. 
Bożena Leszczyńska przy-
pomina, że w  ubiegłym roku 
został zakupiony oraz na po-
czątku grudnia użyczony za-
kładowi diagnostyki obrazowej 
w szpitalu św. Wojciecha aparat 
RTG typu telekomando. Z ko-
lei oddziałowi położniczo–gi-
nekologicznemu użyczono apa-
rat USG, który może być wy-
korzystywany m.in. do badań 
prenatalnych.
 – Sali operacyjnej chirurgii 

którzy specjalnie na tę oko-
liczność przygotują wiersze 
poświęcone prezydentowi 
Adamowiczowi, ale i przemi-
janiu, śmieci czy przemocy – 
mówi nam Piotr Szczepański 
z Gdańskiego Klubu Poetów.
To jednak nie wszystko, po-
nieważ wszystkie wiersze za-
prezentowane tego wieczora 
w oliwskiej bibliotece znaleźć 
się mają w  specjalnej antolo-
gii, która zilustrowana ma być 
fotografiami zmarłego prezy-
denta Gdańska.

(lubek)

ŻYCIE MIASTA

 W bibliotece oliwskiej odbędzie się wieczór poetycki 
poświęcony prezydentowi Adamowiczowi.

urazowo-or topedycznej 
w  szpitalu im. Mikołaja 
Kopernika użyczono in-
strumentarium do rewizji 
endoprotez, które ma przy-
czynić się do poprawy jako-
ści wykonywanych badań. 
Wcześniej wojewódzkiemu 
szpitalowi psychiatryczne-
mu im. prof. Tadeusza Bili-
kiewicza w Gdańsku został 
zakupiony i  użyczony ze-
staw testów do diagnozowa-
nia m.in. zaburzeń depresyj-
nych dla dorosłych, dzieci 
i  młodzieży oraz zaburzeń 
osobowości. Szpitalowi 
przekazano też 58 łóżek do 
specjalistycznej opieki psy-
chiatrycznej wraz z matera-
cami i szafkami przyłóżko-
wymi – podsumowuje Bo-
żena Leszczyńska.
Dodajmy, że Gdańsk wspie-
ra szpitale na mocy po-
rozumienia podpisanego 
w  sierpniu 2018 roku przez 
prezydenta Gdańska Paw-
ła Adamowicza i marszałka 
województwa pomorskiego, 
Mieczysława Struka.

(GR)

Żegnamy wyjątkowego człowieka i wybitnego 
Gdańszczanina.
 
Panie Prezydencie wielką nam pustkę uczyniłeś 
tym zniknieniem swoim ale to ta pustka świadczy 
o Twojej wielkości.
 
Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 

składają
Sylwester Wysocki, Rada

Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Południe w Gdańsku.
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POMORSKA ELENA

Flagowy projekt
 – Pomorski projekt ELE-
NA został uznany za projekt 
flagowy, a  jego twórców za-
proszono do zaprezentowa-
nia go podczas Forum In-
westycyjnego Prezydentów 
i  Burmistrzów, które odbę-
dzie się w  dniach 19–20 lu-
tego w  Brukseli – informuje 
Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Po-
morskiego w Gdańsku.
Wydarzenie to ma zgroma-
dzić około 400 przedstawi-
cieli władz publicznych, in-
stytucji biznesowych i  finan-
sowych. Celem jest pokazanie 
konkretnych i  udanych przy-
kładów innowacyjnego plano-
wania działań wpływających 
na zrównoważone wykorzy-
stanie energii.
 – Decyzja o wytypowaniu po-
morskiego projektu do zapre-
zentowania w  ramach bloku 
tematycznego „Finansowanie 
mobilności w  miastach” po-
przedzona została konsulta-
cjami z  zespołem ELENA 
Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego i  zarekomendo-
wana przez to właśnie grono 
ekspertów, co odczytujemy 
jako zaszczyt i  wyróżnienie 

– dodaje Michał Piotrow-
ski, który przypomina przy 
okazji, że po raz pierwszy 
w  Polsce udało się uzyskać 
unijne pieniądze z  instru-
mentu finansowego ELENA 
(European Local Energy As-
sistance). – Beneficjentem po-
zyskanych środków jest spół-
ka InnoBaltica z  Gdańska, 
która kontynuuje prace Biura 
Integracji Transportu Urzędu 
Marszałkowskiego, składają-
cego wniosek o te środki jesz-
cze w 2017 roku.
2,3 mln euro (bo tyle wyno-
si dotacja) zostanie przezna-
czone na pomoc techniczną 
przy opracowaniu i  wdroże-
niu tzw. pomorskiego biletu 
metropolitalnego na Pomo-
rzu wraz z  systemem infor-
macji pasażerskiej, a  także 
na inne działania związane 
z  integracją transportu pu-
blicznego. O tym, jak bardzo 
prestiżowe jest to dofinanso-
wanie, niech świadczy fakt, 
że w całej Europie tylko sześć 
projektów uzyskało tę pomoc 
finansową Komisji Europej-
skiej i  Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego.

(MP)

BUDOWA NIEBAWEM RUSZY

Szkoła z elektrownią wiatrową
Jeszcze w  tym roku Zespół Szkół 
Energetycznych zyska nowe pra-
cownie, które umożliwią uczniom 
kształcenie w  wybranych zawo-
dach. ZSE zyska m.in. niewielką 
elektrownię wiatrową i urządzenia 
energetyki odnawialnej.
 – 8 stycznia ogłoszono przetarg na 
budowę budynku dydaktycznego 
w Zespole Szkół Energetycznych. 
Obiekt będzie jednopiętrowy, wy-
posażony we wszystkie niezbędne 
instalacje. Pracownie, z  których 
korzystać będą uczniowie szkolący 
się w zawodach technik energetyk, 
technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, technik elek-
tryk oraz elektryk w  branży bu-
downictwa, powstaną w 8 miesięcy 

od daty podpisania umowy – infor-
muje Aneta Niezgoda z  Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.
W budynku będzie mieściła się sala 
egzaminacyjna, dwie sale zajęć, 
a  także pomieszczenia higienicz-
no-sanitarne, pomocnicze i maga-
zyn. Na dachu budynku zostaną 
zamontowane urządzenia energe-
tyki odnawialnej.
 – W sąsiedztwie budynku zostanie 
również wykonana niewielka elek-
trownia wiatrowa. Przewiduje się 
montaż dwóch wiatraków o wyso-
kości ok. 13–14 m. Otwarcie ofert 
zaplanowano na 14 lutego – dodaje 
Aneta Niezgoda. 

(GR)

BĘDZIE ELEKTRYFIKACJA LINII

PKM z nowym przystankiem w Gdańsku
Przedstawiciele Pomorskiej Kolei Metropolitalnej podpisali umowę z poznańskim Biurem Projektów Komunikacyjnych na 
opracowanie dokumentacji projektowej elektryfikacji linii PKM wraz z budową dodatkowego przystanku Gdańsk Firoga.

Wykonawcę projektu wyłonio-
no oczywiście w  drodze prze-
targu, który ogłoszono jesienią, 
a do którego przystąpiły cztery 
firmy. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiło poznańskie Biu-
ro Projektów Komunikacyj-
nych, które swoją pracę wyce-
niło na 2,5 mln zł. Projekt ma 
być przygotowany w  ciągu 13 
miesięcy.
Warto przypomnieć, że li-
nia PKM od samego począt-
ku planowana była jako linia 
elektryczna. Jednak ze względu 
na brak trakcji elektrycznej na 
linii 201 Gdynia – Kościerzy-
na, z którą linia PKM łączy się 
w  Rębiechowie, plany elektry-
fikacji samorządowa spółka 
musiała odłożyć w czasie, czy-
li do momentu przygotowania 
przez PKP PLK projektu elek-
tryfikacji linii 201.

 – Elektryfikacja samej li-
nii PKM, bez tworzącej z  nią 
wspólną sieć linii 201, była-
by bezcelowa, bo trakcja elek-
tryczna kończyłaby się ślepo 
w  Rębiechowie. Dlatego cały 
czas namawialiśmy naszych 
partnerów z  PKP do elektry-
fikacji linii 201 i obecnie, kie-
dy PKP PLK taki projekt już 
przygotowują, wspólnie zelek-
tryfikujemy obie nasze linie 
– wyjaśnia Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego nadzorujący pro-
jekt PKM.
Z kolei marszałek Mieczysław 
Stuk mówi, że elektryfikacja 
pozwoli w  pełni wykorzystać 
potencjał linii, którą w  2018 
roku przejechały aż 4 miliony 
pasażerów.
 – Dzięki temu już za kilka 
lat nasi pasażerowie zyskają 

jeszcze większy komfort po-
dróżowania po linii PKM 
szybszymi i  bardziej pojem-
nymi pociągami elektryczny-
mi. Jako samorząd wojewódz-
ki inwestujemy obecnie duże 
środki w  nowy elektryczny 
tabor, który w  przyszłości bę-
dzie mógł jeździć także po linii 
PKM. Pierwsze takie nowo-
czesne pociągi już od grudnia 
jeżdżą na trasach do Słupska 
i Elbląga, a kolejne pojawią się 
w  tym roku – dodaje Mieczy-
sław Stuk.
Przy okazji elektryfikacji PKM 
SA wróciła także do pomysłu 
budowy dodatkowego przy-
stanku PKM Gdańsk Firoga, 
pomiędzy Matarnią i  Portem 
Lotniczym. Analizy marketin-
gowe projektu PKM wykonane 
w  2010 roku przez ekspertów 
UE wykazały, że ze względu na 

powstawanie w pobliżu dużych 
firm branży IT, w  przyszłości 
wskazane będzie wybudowanie 
w  tym miejscu dodatkowego 
przystanku PKM.
 – Dlatego już w  2011 roku 
przewidzieliśmy w  naszym 
projekcie rezerwę terenową pod 
dodatkowy przystanek w tej lo-
kalizacji, a przejście pod torami 
na ul. Szybowcowej zostało tak 
zaprojektowane i  wybudowa-
ne, aby w  przyszłości bezpo-
średnio nad nim mógł powstać 
przystanek – wyjaśnia Grze-
gorz Mocarski, prezes PKM 
SA. – Rejon ten rozwija się już 
tak dynamicznie, m.in. dzię-
ki trwałemu zakorzenieniu się 
w Gdańsku Firodze amerykań-
skiego giganta informatycz-
nego Intel, że obecnie budowa 
tego przystanku jest już w pełni 
uzasadniona.

 Wizualizacja przystanku Gdańsk Firoga

Wstrząśnięci nagłą 
i dramatyczną śmiercią

Składamy Rodzinie oraz Bliskim najszczersze kondolencje
i wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach

Rada Nadzorcza i Zarząd SM Orunia

PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA 
Pawła Adamowicza

Co ważne, przystanek Gdańsk 
Firoga planowany jest w  stan-
dardzie analogicznym do po-
zostałych przystanków na linii 
PKM – czyli charakterystycznej 
tzw. „czerwonej wstążki” za-
projektowanej wcześniej przez 
gdańskie Biuro Projektów Bu-
downictwa Komunalnego. 
Jeżeli wszystkie prace 

przygotowawcze przeprowa-
dzone zostaną zgodnie z  przy-
gotowanych harmonogramem, 
to w 2020 roku powinniśmy po-
znać wykonawcę robót budow-
lanych, a  realizacja inwestycji 
nastąpiłaby w latach 2021–2023.

Emilia Stawikowska
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PRZYCHODZĄ, ŻEBY SIĘ SPOTKAĆ I POZNAĆ HISTORIĘ

Muzeum Gdańska podsumowało 
rekordowy 2018 rok
Muzeum Gdańska wraz ze swo-
imi oddziałami podsumowało 
działalność w  ubiegłym roku. 
W podsumowaniu znaleźć moż-
na kilka rekordowych liczb.
Jak podaje rzecznik prasowy 
muzeum, Andrzej Gierszewski, 
zanotowano blisko 407 000 od-
wiedzin. W tej liczbie mieści się 
ponad 54 000 uczestników 143 
wydarzeń kulturalnych zorga-
nizowanych przez miejskie mu-
zeum w 2018 roku. To najwyż-
sza frekwencja ogólna w historii 
instytucji.
Waldemar Ossowski, dyrektor 
Muzeum Gdańska, zauważa, 
że muzea w Polsce i  na świecie 
coraz częściej zmieniają swoją 
funkcję.
 – Stają się centrum kulturalnym, 
gdzie mieszkańcy przychodzą 
spotkać się, odpocząć, ale rów-
nież poznać swoją historyczną 
tożsamość. Dlatego cieszę się, 
że podobne zjawiska obserwu-
jemy również w  Gdańsku. Co 
cieszy jeszcze bardziej, mamy 
powracających gości, dla których 

Muzeum Gdańska staje się istot-
nym miejscem uczestnictwa 
w  kulturze – mówi Waldemar 
Ossowski.
Przypomnijmy, że Muzeum 
Gdańska to instytucja składają-
ca się z 9 placówek muzealnych: 
Muzeum Bursztynu, Ratusza 
Głównego Miasta, Dworu Ar-
tusa, Wartowni nr 1 na Wester-
platte, Domu Uphagena i  Mu-
zeum Poczty Polskiej w  Gdań-
sku. Oddziałami muzeum są 
także Muzeum Nauki Gdań-
skiej i popularne wśród miłośni-
ków rekonstrukcji historycznych 
Kuźnia Wodna w  Oliwie oraz 
Twierdza Wisłoujście.
 – Największą popularnością 
cieszą się niezmiennie położo-
ne przy Trakcie Królewskim 
w  gdańskim Głównym Mie-
ście Ratusz Głównego Miasta 
i  Muzeum Bursztynu. Odwie-
dziło je odpowiednio 108 329 
i  94 937 osób. Po raz pierwszy 
w  historii frekwencja w  ratuszu 
przekroczyła 100 tysięcy odwie-
dzin. Najlepsze wyniki w historii 

TO JUŻ 46. SPLENDORY GEDANENSIS

Na zgłoszenia czekają tylko do 30 stycznia  
Jeszcze tylko przez kilka dni – do 30 stycznia – przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do nagrody Splendor Gedanensis, 
najważniejszej gdańskiej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

 – Poszukujemy również kan-
dydatów do tytułu Mecenasa 
Kultury Gdańska za wspar-
cie działań kulturalnych za 
rok 2018. Swoje kandydatury 
mogą zgłosić między innymi 
przedstawiciele działów kul-
tury gdańskich mediów. Spo-
śród zgłoszonych sylwetek 

   Wręczenie Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splen-
dor Gedanensis i przyznanie tytułu Mecenasa Kultury Gdańska.
Nz. (od prawej) Małgorzata Omilanowska, Stefan Wesołowski, 

Mariusz Waras, Zenon Ziaja i Paweł Adamowicz.

OGŁOSZENIE
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).  

Wyposażony 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

kapituła nagrody wybierze no-
minowanych do tytułu. Jest to 
jedna z  tych nagród, w  której 
do końca w  tajemnicy zostaje 
utrzymane, kto zostanie zali-
czony do grona szczęśliwych 
laureatów i  kto otrzyma ty-
tuł Mecenasa Kultury – mówi 
Anna Iwanowska z  Referatu 

Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku
Zgłoszenia mogą składać: in-
stytucje kultury, członkowie 
Kapituły Nagrody i  Tytułu, 
związki twórcze, stowarzy-
szenia prowadzące działal-
ność kulturalną,  fundacje oraz 
przedsiębiorstwa działające 

w  dziedzinie kultury i  sztuki,  
indywidualni twórcy, insty-
tucje samorządowe i  rządowe 
związane z upowszechnianiem 
kultury i  sztuki, ale też radni 
Gdańska, organy administra-
cji publicznej, przedstawiciele 
działów kultury mediów dzia-
łających na terenie Gdańska 
oraz rady osiedli i rady dzielnic 
naszego miasta. 
 – Każdy zgłaszający może wy-
typować maksymalnie trzech 
kandydatów do Nagrody i  jed-
nego kandydata do Tytułu Me-
cenasa za rok 2018 – dodaje 
Anna Iwanowska.
Zgłoszenia należy składać po-
przez wypełnienie formularzy 
i  złożenie ich do Zespołów 
Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w  Gdańsku bądź 
przesłać pocztą na adresem 
Biuro Prezydenta ds. Kultury, 
Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 
Nowe Ogrody 8/12, 80-803 
Gdańsk. Regulamin przyzna-
wania nagrody wraz z formula-
rzem zgłoszeniowym dostępny 
jest na stronie urzędu www.
gdansk.pl.
 – Nagroda Miasta Gdańska 

w  Dziedzinie Kultury Splen-
dor Gedanensis po raz pierw-
szy została wręczona 4 sierp-
nia 1973 roku. Jest najstarszym 
i  najistotniejszym wyróżnie-
niem gdańskim w  dziedzinie 
kultury. Początkowo nazwano 
ją Nagrodą Miasta Gdańska, 
potem Nagrodą Prezydenta 
Miasta Gdańska w  Dziedzi-
nie Kultury i  Sztuki i  w  koń-
cu Nagrodą Miasta Gdańska 

w  Dziedzinie Kultury „Splen-
dor Gedanensis”. Obecną na-
zwę nosi od 2004 roku. Do 
tej pory nagrodzonych zosta-
ło 205 osób – niektóre z  nich 
otrzymały nagrodę dwu- lub 
trzykrotnie. Natomiast tytuł 
Mecenasa Kultury przyznano 
25 razy – przypomina Anna 
Iwanowska.

(GR)

zanotowały Wartownia nr 1 na 
Westerplatte oraz Twierdza Wi-
słoujście – kontynuuje Andrzej 
Gierszewski. 
Zdaniem dyrektora Ossow-
skiego to w głównej mierze za-
sługa otworzenia Galerii Pa-
lowej w  Ratuszu Głównego 
Miasta, czyli nowej sali wystaw 
czasowych.
 – W jej wnętrzach pokazujemy 
różnorodne wystawy czasowe, 
zarówno te związane z dziedzic-
twem naszego miasta, jak i odle-
głe tematyczne, np. zabytki sztu-
ki złotniczej dawnych ludów ste-
powych. Wzrost frekwencji na 
Westerplatte to głównie zasługa 
cieszących się dużą popularno-
ścią wydarzeń związanych z re-
konstrukcją i pokazem multime-
dialnym. Wartownię odwiedziło 
ponad 65 tysięcy osób, w  tym 
blisko 2 tysiące podczas 44. uro-
dzin tego oddziału, a  remonto-
waną Twierdzę Wisłoujście – 35 
tysięcy. W  przypadku Wester-
platte zanotowaliśmy wzrost 
o  blisko 80 procent w  stosunku 

do 2017 roku – podsumowuje 
dyrektor muzeum.
Remontowany od stycznia do 
lipca 2018 roku Dwór Artusa 
odwiedziło ponad 35 000 zwie-
dzających, Dom Uphagena zaś 
ponad 41 000 osób. Muzeum 
Nauki Gdańskiej i  Muzeum 
Poczty Polskiej odwiedziło od-
powiednio 12 800 i 10 200 osób. 
Kuźnia Wodna zanotowała bli-
sko 2500 wejść.
 – Warto jednak zaznaczyć, że 
odnotowane wejścia odbywa-
ły się podczas dni festiwalo-
wych związanych z  pokazami 
prac kowali – zauważa rzecz-
nik muzeum, który dodaje, że 
2018 rok był także rekordowy 
pod względem liczby zorgani-
zowanych wydarzeń. Muzeum 
Gdańska łącznie przygotowało 
ich 143, czyli średnio 3 wydarze-
nia poświęcone historii Gdańska 
w  każdym tygodniu. Najwięcej 
z  nich, 22, zorganizowano we 
wrześniu.

(GR)
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MIASTO FINANSUJE ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Bogata oferta na ferie dla gdańskich uczniów
Już od 14 stycznia prowadzone są zapisy na zajęcia, które będą odbywały się w czasie nadchodzących ferii. Ilość miejsc jest 
ograniczona, dlatego warto nie zwlekać z tym do ostatniej chwili. Przygotowano tysiące godzin zajęć głównie sportowych, 
artystycznych, językowych, historycznych, kulinarnych i ekologicznych.

Jak informuje Bożena Lesz-
czyńska z  Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku, oferta przewiduje też 
warsztaty np. mediacji rówie-
śniczych, szycia, rękodzie-
ła, animacji czy nauki gry na 
instrumentach afrykańskich, 
a  także zajęcia plastyczne, 
garncarskie, robotyki oraz tur-
nieje gier planszowych, trenin-
gi z  gimnastyki artystycznej, 
wyjścia do kina, teatru oraz za-
bawy kreatywne. 
 – W tym roku na sfinansowa-
nie oferty jednostek edukacyj-
nych z  budżetu miasta prze-
znaczono 915 tysięcy, a  więc 
o 143 tysięcy złotych więcej niż 
w  ubiegłym roku. Z  oferty 54 
placówek edukacyjnych, które 
przygotowały ponad 19 tysię-
cy godzin zajęć, będzie mogło 
skorzystać 4650 uczniów. Swo-
je propozycje na ferie przygo-
towały też miejskie placówki 
kulturalne i  sportowe – infor-
muje Bożena Leszczyńska, 
która zauważa jednocześnie, że 
Gdańsk jest prawdopodobnie 

jedynym miastem w kraju, któ-
re przygotowuje i finansuje tak 
bogatą i  różnorodną ofertę za-
jęć za ferie.
Co ciekawe, oferta uwzględ-
nia m.in. propozycje rodziców 
najmłodszych dzieci. Chodzi 
bowiem o  to, aby zajęcia były 
dostępne w  każdej dzielnicy 
i trwały co najmniej osiem go-
dzin, a  w  niektórych placów-
kach nawet dziesięć. Dzięki 
temu rodzic będzie mógł pójść 
do pracy, a  potem odebrać 
dziecko po zajęciach.
 – Oferta placówek edukacyj-
nych jest bezpłatna. Płatności 
mogą dotyczyć jedynie zakupu 
biletów i  wyżywienia. Jestem 
przekonany, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Oferta umożli-
wia rodzicom bezpieczne po-
zostawienie dzieci pod opieką 
doświadczonych fachowców 
– mówi Piotr Kowalczuk, za-
stępca prezydenta Gdańska ds. 
polityki społecznej.
W każdej placówce edukacyjnej 
proponującej zajęcia podczas 
ferii rodzic będzie mógł złożyć 

 Tylko nieliczni ferie spędzą na narciarskich stokach.

REKLAMA

KLUB SENIORA ORGANIZUJE

26.01.2019r. – SOBOTA
03.02.2019r. – NIEDZIELA
10.02.2019r. – NIEDZIELA

W GODZ.  16.00 – 20.00

Wstęp 12 zł od osoby,

W tym kawa lub herbata.

Gdańsk, ul. Śląska 66B, 

tel.: 58 553 40 21

Info. szczegółowe:  

508 853 830

www.facebook.com/kultury.dom

Wieczorek 
taneczny

FERIE Z DOMEM KULTURY

Zapraszamy na Śląską 66B
Dom Kultury przy ulicy Ślą-
skiej 66B jak zwykle w czasie 
zimowych ferii będzie otwar-
ty dla najmłodszych miesz-
kańców Przymorza. Właśnie 
z myślą o nich w dniach 11–15 
luty organizowane będą za-
jęcia, która odbywać się będą 
w godz. 9.00–15.00.
 – Zaplanowaliśmy wyjście do 
kina oraz do przymorskiej krę-
gielni „Soprano”. Chętni będą 
mogli uczestniczyć w warszta-
tach tanecznych, ale planujemy 
także zajęcia plastyczne, cera-
miczne oraz szycia. Jeśli tylko 
dopisywać będzie pogoda, to 
będziemy wybierać się na spa-
cery w różne ciekawe miejsca – 
mówi nam Barbara Imianow-
ska, kierownik Domu Kultu-
ry Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
W  zajęciach organizowanych 
w  czasie ferii mogą uczestni-
czyć dzieci w  wieku 7–10 lat. 
Wszelkie szczegółowe infor-
macje na ten temat uzyskać 
można bezpośrednio w Domu 
Kultury (ul. Śląska 66B) lub 
też dzwoniąc pod numer 58 
553 40 21. W zajęciach może 
wziąć udział ograniczona gru-
pa dzieci, dlatego też prowa-
dzone są zapisy.
 – Zapraszamy wszystkie 
dzieci, które nie mają jeszcze 

planów odnośnie wakacji. Za-
pewniamy, że nudno nie będzie. 
A  myślę, że lepiej spotkać się 
przy wspólnej zabawie z rówie-
śnikami niż spędzać całe dnie 
przed telewizorem – zachęca 
Barbara Imianowska.
Przymorski Dom Kultury pro-
wadzi również swoją codzienną 
działalność. W  dalszym cią-
gu są jeszcze wolne miejsca dla 
dzieci i  młodzieży, które chcą 

uczestniczyć w  warsztatach 
plastycznych.
 – Miłośników fotografii i  za-
bytków zapraszamy na wystawę 
fotografii poświęconą zamkom, 
pałacom oraz kościołom po-
łudniowych Czech. Ekspozy-
cję, na którą złożyły się zdjęcia 
mieszkańców Przymorza, moż-
na oglądać w  hallu domu kul-
tury, oczywiście w  godzinach 
naszej pracy – dodaje Barbara 

  Wystawę fotografii można oglądać w hallu Domu Kultury przy Śląskiej 66B

Imianowska. – Już teraz za-
praszam na kolejną wystawę 
fotograficzną, która tym ra-
zem poświęcona będzie zimie.
Więcej informacji na temat 
wszystkich działań realizowa-
nych przez przymorski Dom 
Kultury znaleźć można na 
jego profilu facebookowym.

(GR)

deklarację uczestnictwa. Ofer-
tę na ferie przygotował też Pa-
łac Młodzieży, który organizu-
je półkolonie „W 5 dni dookoła 
świata” dla dzieci w wieku od 6 
do 12 lat (w  tym roku nie bę-
dzie tam tzw. „zapisów kolej-
kowych”). – Tradycyjnie już 
będzie można spędzić ferie na 
sportowo i skorzystać z basenu 
„za zeta” oraz Zimowej Szkoły 
Ratownictwa. Gdański Ośro-
dek Sportu organizuje także 
„Ferie na Zaruskim”, czyli za-
jęcia prowadzone przez załogę 
oficerską gdańskiego żaglowca, 
przy współpracy z Narodowym 
Muzeum Morskim – informuje 
Bożena Leszczyńska.
Z kolei Hevelianum proponuje 
cykl warsztatów, m.in.: „Praw-
da czy fałsz?”, „Skleić czy prze-
ciąć?”, „Słodko czy gorzko?”, 
„Pasuje czy nie?”. Centrum 
Sztuki Współczesnej Łaź-
nia ma w ofercie m.in. Projekt 
KOSMOS przewidujący lot na 
Księżyc oraz Projekt NATU-
RA, w którym dzieci, czerpiąc 
pomysły z  natury, wykonają 

roślinne instalacje czy zimowe 
ogrody. 
Gdański Archipelag Kultury 
przygotował twórcze warsz-
taty artystyczne, m.in. ani-
macji poklatkowej, ceramiki, 
tworzenia ogródków w  słoiku 

oraz tańca. Prowadzone będą 
też tematyczne zajęcia, np. 
krawieckie, kulinarne i  kre-
atywne. GAK przygotował też 
warsztaty artystyczne „Cztery 
pory roku w czterech krajach”. 
Propozycje na ferie mają też: 

Europejskie Centrum Solidar-
ności, Muzeum Gdańska oraz 
Wojewódzka i Miejska Biblio-
teka Publiczna.

(GR)
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SPRAWDZONA I POWAŻNA FIRMA

Monetia zamiast PKO
Agencja PKO wypowiedziała 
umowę Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino” w  zakre-
sie obsługi kasowej. Władze 
spółdzielni w bardzo krótkim 
czasie znalazły jednak nowy 
podmiot, który zajmować się 
będzie przelewami.
 – O  rezygnacji PKO do-
wiedzieliśmy się pod koniec 
ubiegłego roku. Mieliśmy 
mało czasu, aby znaleźć nowy 
podmiot, który od 2 stycz-
nia przynajmniej w  części 

kontynuowałby działaniach 
dotychczasowej agencji. Mam 
tu na myśli przede wszystkim 
przyjmowanie opłat czynszo-
wych od naszych mieszkańców 
– mówi nam Leonard Wieczo-
rek, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Suchanino”.
Władzom spółdzielni udało się 
porozumieć z  firmą Monetia, 
która znana jest na trójmiejskim 
rynku nawet wśród członków 
spółdzielni mieszkaniowych. Jej 
kasa mieści się w  tym samym 
miejscu, co agencja PKO.
 – Chciałbym uspokoić niektó-
rych mieszkańców. Monetia jest 
firmą sprawdzoną, zajmuje się 
obsługą wielu poważnych firm 
i instytucji,  posiadająca licencję 
Krajowej Instytucji Płatniczej. 
Monetia zajmować się będzie 
tylko obsługą kasową. W  tej 
chwili, zgodnie z  podpisaną 
umową, Monetia nie będzie po-
bierać żadnej prowizji od osób, 

które będą płacić rachunki 
wystawione przez spółdziel-
nię. Za inne przelewy pobiera-
ne będą opłaty według ustalo-
nego przez tą firmę cennika – 
wyjaśnia Leonard Wieczorek.
Długofalowa współpraca 
z Monetią uwarunkowana jest 
obrotami. Prezes Wieczorek 
zdaje sobie sprawę z faktu, że 
osiedle nie należy do najmłod-
szych i utrzymanie obsługi ka-
sowej jest niezbędne.
– Mimo że coraz więcej osób 
korzysta z  bankowości inter-
netowej, to jest spora grupa 
osób, która tradycyjną metodą 
opłaca rachunki. Nie ma moż-
liwości – ze względu na koszt 
utrzymania – aby to spółdziel-
nia uruchomiła kasę. Bardziej 
opłacalne jest dla nas podpisa-
nie umowy z prywatnym pod-
miotem – zauważa prezes.

(lubek)

SPORTOWY BALON CZY MIESZKANIA I ŻŁOBEK

Spółdzielnia chce przekonać inwestora 
do zmiany lokalizacji
Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja dotycząca zagospodarowania działki leżącej pomiędzy Szkołą Podstawową 
nr 42 a ulicą Kurpińskiego na gdańskim Suchaninie. W tej sprawie zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” 
spotkał się z Piotrem Grzelakiem, zastępcą prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

O zagospodarowaniu tego te-
renu już informowaliśmy na 
naszych łamach, ale przypo-
mnijmy raz jeszcze, że spół-
dzielnia chce na tym terenie 
wybudować budynek miesz-
kalny z  podziemnymi gara-
żami. Część pomieszczeń 
w  obiekcie miałaby być prze-
znaczona na publiczny żło-
bek, którego brakuje w  tej 
części naszego miasta. Druga 
opcja zakłada zaś budowę ba-
lonu sportowego przez pry-
watnego inwestora. Taką też 
informację otrzymaliśmy od 
Piotra Kowalczuka, zastęp-
cy prezydenta Gdańska ds. 
społecznych.
 – Sprawa nie jest jeszcze prze-
sądzona – mówi nam Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”. 
– Spotkaliśmy się z  przedsta-
wicielami Wydziału Rozwoju 
Społecznego Gdańska i wice-
prezydenta Piotra Grzelaka. 
Przedstawiliśmy nasze argu-
menty, ale i  usłyszeliśmy ar-
gumenty drugiej strony.
Szkoła posiada salę sporto-
wą, ale ich zdaniem nie jest 
ona wystarczająca na potrzeby 
działalności. Zdaniem preze-
sa Wieczorka po uruchomie-
niu sportowego obiektu na 
osiedlu powiększy się problem 

z  parkowaniem. Znacznych 
nakładów finansowych wyma-
gało będzie również wykona-
nie dojazdu do balonu.
 – Myślę, że trzeba znaleźć 
złoty środek, a  jest to możli-
we. Zaproponowaliśmy inną 
lokalizację tego obiektu. Mam 
tu na myśli okolice kortów te-
nisowych przy ulicy Pagani-
niego. Ten pomysł pochwalił 
również wiceprezydent Piotr 
Grzelak, a także radni. Dzię-
ki temu ze sportowego balona 
mogliby też korzystać ucznio-
wie pobliskiej Szkoły Pod-
stawowej nr 43, którzy w  tej 
chwili korzystają z salki, któ-
ra mocno odbiega od normal-
nych warunków, w  których 
powinni ćwiczyć młodzi lu-
dzie – argumentuje Leonard 
Wieczorek.
Balon zlokalizowany przy ist-
niejących już obiektach spor-
towych byłby najlepszym 
rozwiązaniem. Nie tylko nie 
byłoby problemu z  dojazdem 
czy parkowaniem, ale także 
byłaby to obiekt, z  którego 
mogliby korzystać uczniowie 
obu szkół.
 – Warunki zabudowy terenu 
w sąsiedztwie naszych warsz-
tatów już posiadamy. Jest ze-
zwolenie na to, aby powstał 
w  tym miejscu budynek nie 

większy niż obecnie stojące, 
a  więc 5-, może 6-kondygna-
cyjny. Warunek jest taki, że 
muszą być wykonane co naj-
mniej dwa miejsca postojowe 
na jedno mieszkanie. Wspól-
nie z  projektantem zastana-
wiamy się więc nad wybudo-
waniem dwóch podziemnych 
hal garażowych. Jedna prze-
znaczona byłaby dla miesz-
kańców wybudowanego bu-
dynku, a  druga dla pozosta-
łych kierowców z  naszego 
osiedla – mówi nam prezes 
SM „Suchanino”.
Dodatkowym atutem przema-
wiającym za budową mieszkań 
jest fakt, że spółdzielnia chce 
część pomieszczeń przeka-
zać miastu, żeby uruchomić 
w  tym miejscu publiczny żło-
bek, którego jak wiadomo na 
Suchaninie niestety nie ma. 
Jest on potrzebny, ponieważ 
do nowych mieszkań spro-
wadzają się pracujące mło-
de małżeństwa, dla których 
żłobek byłby doskonałym 
rozwiązaniem.
 – Dowiedziałem się, że in-
westor nie widzi innej możli-
wości jak tylko wybudowanie 
balonu między Szkołą Pod-
stawową nr 42 a  ulicą Kur-
pińskiego. Ostateczna decyzja 
nie zapadła, a  wiceprezydent 

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość 

o tragicznej śmierci

 Wielkiego człowieka, Wybitnego Gdańszczanina, Samorządowca i Przyjaciela.
Odszedł człowiek otwarty na innych.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy SM Suchanino

Pawła Adamowicza
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Rodzinie i Bliskim

   Punkt kasowy na Suchaninie od początku stycznia  
prowadzi Monetia.

Grzelak zaproponował, aby 
zarząd naszej spółdzielni spo-
tkał się z inwestorem i przed-
stawił wszystkie argumenty 
przemawiające za postawie-
niem sportowego balonu na 
przykład przy ulicy Pagani-
niego. Do organizacji tego 
spotkania na pewno będę dą-
żył, a o wynikach rozmów na 
pewno poinformujemy miesz-
kańców Suchanina – kończy 
Leonard Wieczorek.

(lubek)
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FIRMY NIE STARTUJĄ W PRZETARGACH

Udany rok w Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”
Miniony 2018 rok dla spółdzielczości mieszkaniowej nie był zły. Tak też podsumował go Zbigniew Kopiński, prezes Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”.

Niektóre spółdzielnie mieszka-
niowe, ale i  samorządy lokalne 
zauważają problemy ze znale-
zieniem wykonawców niektó-
rych prac budowlanych.
– Jeden taki przypadek odno-
towaliśmy również w  naszej 
spółdzielni. Nie udało się wy-
łonić wykonawcy odnowienia 
elewacji jednego z  budynków. 
Ogłaszaliśmy trzy przetargi, 
ale żadna z  firm nie była za-
interesowana tym zadaniem. 
Poza tym wyjątkiem wszystkie 
zaplanowane prace remontowe 
zostały wykonane – mówi nam 
Zbigniew Kopiński. – Nie po-
wiem nic odkrywczego, infor-
mując, że wzrosły ceny niektó-
rych robót. Ma to związek ze 
wzrostem najniższego wyna-
grodzenia. Poza tym problem 
stanowi też brak pracowników. 
Już teraz wiele firm posiłkuje się 
pracownikami zza wschodniej 
granicy, ale i to rozwiązanie nie 
do końca rozwiązuje problem 
z pracownikami.

Na wszystkie prace remonto-
wane w Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowlani” 
wydawanych jest rokrocznie 
około 2,2 mln zł.
 – Najwięcej pieniędzy w  po-
przednim roku wydaliśmy na 
remonty klatek schodowych, 
które prowadzone były w ośmiu 
budynkach. Z  większych prac 
remontowych warto jeszcze po-
wiedzieć o  remoncie balkonów 
przy ulicy Gdańca 4, na trzech 
budynkach wykonano remonty 
pokryć dachowych. Gros pie-
niędzy przeznaczane jest na bie-
żące naprawy. Nasze budynki 
nie należą do najnowszych, dla-
tego z  każdym rokiem przyby-
wa bieżących prac remontowych 
– mówi Józef Turek, zastępca 
prezesa ds. technicznych RSM 
„Budowlani”.
Znany jest również zakres prac 
remontowych na ten rok. Naj-
większym zadaniem będzie 
w 2019 roku remont i docieple-
nie budynku przy ul. Bobrowej 

5. Planowany jest m.in. remont 
parkingu przy ulicy Karpackiej 
6, chodnika przy Karpackiej 2, 
oraz wykonanie miejsc postojo-
wych przy budynkach znajdują-
cych się przy al. Grunwaldzkiej 
557–559. Szerzej o  tegorocz-
nych planach remontowych po-
informujemy w kolejnym wyda-
niu „Panoramy”.
 – Podczas czerwcowego wal-
nego zgromadzenia członko-
wie naszej spółdzielni przyjęli 
zmiany do statutu, który został 
już zarejestrowany w sądzie. Do 
tego zobowiązywała nas Usta-
wa o  spółdzielniach mieszka-
niowych, której zmiany weszły 
w życie we wrześniu 2017 roku. 
Najistotniejszym zapisem jest 
moim zdaniem punkt dotyczą-
cy walnego zgromadzenia. Od 
tego roku walne zgromadzenie 
odbywać się będzie w czterech, 
a  nie, jak dotychczas, w  sze-
ściu częściach – dodaje prezes 
Kopiński.
Mówiąc o podsumowaniu, war-
to nieco miejsca poświęcić na 
zadłużenie, które w RSM „Bu-
dowlani” systematycznie spa-
da, i w  tej chwili wynosi nieco 
poniżej 900 tys. zł, co stanowi 
ok. 6,5 procent należnych przy-
chodów opłat eksploatacyjnych. 
Warto zauważyć, że nie jest to 
duży odsetek, gdyż procent ten 
zazwyczaj oscyluje wokół 10 
punktów, a są też i spółdzielnie, 
gdzie zadłużenie przekracza na-
wet 15 procent.
 – Na tak niski poziom zadłuże-
nia składa się kilka czynników, 
między innymi nieoceniona 
praca Komisji Mieszkaniowej 
Rady Nadzorczej, naszego dzia-
łu windykacji oraz prawnika, ale 
również dobra sytuacja gospo-
darcza w  kraju. Zauważmy, że 
stopa bezrobocia była niska i nie 

było inflacji. Cieszę się jednak, 
że nasz dział windykacji uru-
chomiony w 2010 roku, jest taki 
skuteczny – podkreśla prezes 
RSM „Budowlani”.
Dodajmy, że każda spółdzielnia 
mieszkaniowa prowadzi jeszcze 
działalność gospodarczą, dzięki 
czemu czerpie zyski z wynajęcia 
lokali czy też miejsc reklamo-
wych. Zysk z  wynajęcia lokali 
jest na tym samym poziomie, 
co w poprzednich latach i nieco 
przekracza 500 tys. zł.
 – Wszystkie plany na ten rok 
zostały już zatwierdzone. Staw-
ki opłat musieliśmy nieco zmo-
dyfikować. Wzrosły różnego 
rodzaju koszty, by wspomnieć 
przynajmniej o  energii elek-
trycznej. Ich wzrost nie jest za-
leżny od naszej spółdzielni, dla-
tego też zmuszeni jesteśmy pod-
wyższyć fundusz eksploatacyjny 
od 0,5 do 2 %, a  zależy to od 
powierzchni mieszkania i  licz-
by osób, które je zajmują. Na 
tym samym poziomie pozostaje 
natomiast fundusz remontowy 

– mówi Zbigniew Kopiński.
W  tym roku, jak zwykle 
w  czerwcu, czeka nas wal-
ne zgromadzenie, które od-
będzie się w  czterech czę-
ściach i będzie miało charakter 
sprawozdawczy.
Dodajmy jeszcze na sam koniec, 
że niebawem ze spółdzielnią po-
żegna się Józef Turek, który był 
wiceprezesem ds. technicznych. 
Józef Turek odchodzi na zasłużą 
emeryturę, a  jego miejsce zaj-
mie członek rady nadzorczej, 

przewodniczący komisji rewi-
zyjnej – Krzysztof Mackiewicz, 
który dotychczas zawodowo 
związany był z  Robotniczą 
Spółdzielnią Mieszkaniową im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni. Po 
przejęciu obowiązków w  za-
rządzie spółdzielni Krzysztof 
Mackiewicz przestanie praco-
wać w  radzie nadzorczej, która 
do końca swojej kadencji działać 
będzie w 8-osobowym składzie.

Grzegorz Rudnicki 

Z głębokim bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy
wiadomość o tragicznej śmierci

Prezydenta Gdańska

Pawła Adamowicza
Składając wyrazy szczerego współczucia

łączymy się w głębokim smutku z Rodziną Pana Prezydenta 

Członkowie, Rada Nadzorcza i Zarząd RSM Budowlani

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o tragicznej śmierci 

Pana 

Rodzinie, Bliskim
wyrazy współczucia 

składają 

Zarząd Powiatu Gdańskiego wraz
 z pracownikami Starostwa Powiatowego, 

 Rada Powiatu Gdańskiego 

Pawła 
Adamowicza

PREZYDENTA  
MIASTA GDAŃSKA

  Na ten rok zaplanowano m.in. remont parkingu przy Karpackiej 6

  W poprzednim roku wyremontowano balkony w budynku  przy ulicy Gdańca 4
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Obowiązują zapisy 
i oświadczenia!
Od stycznia obowiązuje Ustawa 
o  nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie oby-
watelskim oraz edukacji prawnej, 
która daje możliwość skorzysta-
nia z  takiej formy każdemu, kto 
złoży oświadczenie, że nie jest 
w  stanie ponieść kosztów wizyty 
u prawnika.
W Gdańsku takie wsparcie świad-
czyć będzie 19 punktów – 9 pro-
wadzonych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie i 10 przez orga-
nizacje pozarządowe. 
Obok działającej od kilku lat kate-
gorii nieodpłatna pomoc prawna, 
przepisy wprowadzają także nową: 
bezpłatne poradnictwo obywatel-
skie – będzie ono świadczone w 4 
z 10 punktów organizacji pozarzą-
dowych w Gdańsku. 
Nieodpłatne poradnictwo oby-
watelskie obejmuje:
* działania dostosowane do indy-
widualnej sytuacji osoby upraw-
nionej, zmierzające do podniesie-
nia jej świadomości o  przysługu-
jących uprawnieniach lub spoczy-
wających na niej obowiązkach oraz 
wsparcie w samodzielnym rozwią-
zywaniu problemu;
* w szczególności porady dla osób 
zadłużonych oraz z zakresu spraw 
mieszkaniowych i  zabezpieczenia 
społecznego.
Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje: 
* poinformowanie osoby upraw-
nionej o  obowiązującym stanie 
prawnym oraz przysługujących 
jej uprawnieniach i  obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się po-
stępowaniem przygotowawczym, 
administracyjnym, sądowym lub 
sądowo-administracyjnym;
* wskazanie osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania jej problemu 
prawnego;
* sporządzenie projektu pisma 
w  sprawach, z  wyłączeniem 
pism procesowych w  toczącym 
się postępowaniu przygoto-
wawczym lub sądowym i  pism 
w  toczącym się postępowaniu 
sądowo- administracyjnym;
* sporządzenie projektu pisma 
o  zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub ustanowienie pełnomoc-
nika z  urzędu w  postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwo-
kata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego lub rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym, a  także poinfor-
mowanie o kosztach postępowania 
i  ryzyku finansowym związanym 
ze skierowaniem sprawy na drogę 
sądową.
Punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej od 1 stycznia w Gdańsku
Uwaga! Obowiązują zapisy do 
prawników – telefonicznie lub
mailowo!
MOPR
Dziewięć punktów przy ul. Dy-
rekcyjnej 5 (I  piętro) – pomoc 
prawną świadczą adwokaci i radcy 
prawni od poniedziałku do piątku, 
w godzinach: 7.30–18.00. Zapisy: 
tel. 58 342 31 88, w godzinach od 
10.00 do 14.00 od poniedziałku do 
piątku lub e-mail: pomocprawna@
mopr.gda.pl. 

Organizacje pozarządowe
* Fundacja Teneo, ul. Gościnna 
10: poniedziałek w  godz. 16.00–
20.00, wtorek w godz. 8.00–12.00, 
środa w godz. 10.00–14.00, czwar-
tek w  godz. 16.00–20.00, piątek 
w  godz. 8.00–12.00. Zapisy: tel. 
690 074 609, e-mail: klinikapra-
wa@teneo.org.pl;
* Fundacja Teneo, ul. Jagielloń-
ska 11: poniedziałek, wtorek, śro-
da w  godz. 16.00–20.00, czwar-
tek w  godz. 08.00–13.00, piątek 
w godz. 08.00–12.00. Zapisy: tel. 
690 074 609, e-mail: klinikapra-
wa@teneo.org.pl;
* Regionalne Centrum Informacji 
i  Wspomagania Organizacji Po-
zarządowych, ul. Grunwaldzka 
5: poniedziałek, środa, czwartek, 
piątek w godz. 9.00–13.00, wtorek 
w godz. 14.00–18.00. Zapisy: tel. 
504 871 478, e-mail: prawo@fun-
dacjarc.org.pl;
* Stowarzyszenie Akcja Społecz-
na SAS, ul. Hoża 4: poniedziałek, 
wtorek, czwartek w godz. 15.00–
19.00, środa w godz. 12.00–16.00, 
piątek w godz. 13.00–17.00. Zapi-
sy: tel. 517 939 600,  e-mail: stogi.
sas@o2.pl;
* Fundacja Oparcia Społeczne-
go Aleksandry FOSA, ul. Reduta 
Wyskok 2: poniedziałek, środa, 
piątek w godz. 9.00–13.00, wtorek, 
czwartek w  godz. 13.00–17.00. 
Zapisy: tel. 796 763 979, e-mail:  
poradyrejestracja@gmail.com;
* Fundacja Oparcia Społecznego 
Aleksandry FOSA, ul. Opata Ry-
bińskiego 10: poniedziałek, środa, 
piątek w godz. 13.30–17.30, wto-
rek, czwartek w godz. 8.30–12.30. 
Zapisy: tel. 796 763 979, e-mail: 
poradyrejestracja@gmail.com.
Punkty nieodpłatnego poradnic-
twa obywatelskiego od 1 stycznia 
w Gdańsku
Zapisy telefonicznie lub mailowo.
* Instytut Aktywizacji Regionów, 
ul. Zakopiańska 40: poniedzia-
łek–piątek w  godz. 8.00–12.00. 
Zapisy: tel. 572 382 444, e-mail: 
bppkalendarz@gmail.com;
* Instytut Aktywizacji Regionów, 
ul. Kisielewskiego 12: poniedzia-
łek–piątek w  godz. 12.15–16.15. 
Zapisy: tel. 572 382 444, e-mail: 
bppkalendarz@gmail.com;
* Stowarzyszenie Akcja Społeczna 
SAS, ul. Wyzwolenia 49: ponie-
działek, wtorek, czwartek, pią-
tek w  godz. 15.00–19.00, środa 
w godz. 12.30–16.30. Zapisy: tel. 
517 939 716, e-mail: nowyport.
sas@o2.pl.
* Stowarzyszenie Akcja Społeczna 
SAS ul. Północna 5: poniedziałek, 
środa, czwartek, piątek w  godz. 
15.00–19.00, wtorek w  godz. 
9.00–13.00. Zapisy: tel. 517 939 
797, e-mail: brzezno.sas@o2.pl.

Druki oświadczeń będą dostęp-
ne we wszystkich punktach – 
do podpisania podczas wizyty 
u prawnika.
Więcej informacji pod numerem 
tel. 58  342 31 88 (MOPR) oraz na 
stronie: www.ms.gov.pl.

(SR)

ROZNIOSĄ 130 000 PISM

Urzędnicy z decyzjami
Już po raz jedenasty decyzje 
podatkowe dostarczą gdańsz-
czanom do domów osobiście 
pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. Akcja prowadzona 
będzie jeszcze do 10 lutego.
 – Urzędnicy rozniosą blisko 
130 tysięcy decyzji. Zajmuje 
się tym już od 11 stycznia 130 
osób – informuje Jędrzej Sieli-
wończyk z Referatu Prasowego 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku. – Zgodnie z  przepisami 
Ustawy ordynacja podatkowa 
pisma, w  tym decyzje, mogą 
być doręczane podatnikom 

przez operatora pocztowego lub 
pracowników organu podatko-
wego, a więc prezydenta naszego 
miasta.
W grodzie nad Motławą po raz 
jedenasty decyzje podatkowe 
roznoszone będą przez pracow-
ników magistratu, ponieważ 
zdaje się to być bardziej opłacal-
ne oraz efektywniejsze. 
Decyzje mogą być doręcza-
ne w  dniach: od poniedziałku 
do soboty w  godz. 9.00–20.00, 
a  doręczyciele – pracownicy 
urzędu – nie mają prawa pobierać 
od mieszkańców jakichkolwiek 

pieniędzy. Mają jedynie dostar-
czyć przesyłkę. Na żądanie po-
datnika doręczyciele zobowią-
zani są do przedstawienia legity-
macji służbowej. 
 – Osoby odbierające przesyłki 
proszone są o  składanie czytel-
nych podpisów na potwierdzeniu 
odbioru. Urzędnik może zosta-
wić przesyłkę u sąsiada – jeśli ten 
zobowiązał się do przekazania 
jej adresatowi. W  dni powsze-
dnie doręczanie odbywa się po 
godzinach pracy urzędnika lub 
w  czasie jego urlopu. Dodatko-
wo urzędnicy będą przekazywać 

NIE KARM CHLEBEM!!!

Tony ziarna dla ptaków
– Przygotowaliśmy 10.000 stugramowych woreczków z ziarnem dla zimującego w naszym 
mieście ptactwa. Kaczkomaty stoją w 22 lokalizacjach, które zlokalizowane są głównie 
przy zbiornikach wodnych. 

Zimujące ptaki wodno-lądo-
we póki co radzą sobie same. 
Dopiero kiedy ziemię pokry-
wa warstwa śniegu, a  zbior-
niki zaczynają zamarzać, za-
czynamy im pomagać. Zbyt 
wczesne dokarmianie może 
spowodować, że ptaki stra-
cą instynkt migracji i  natu-
ralną potrzebę szukania po-
karmu – tłumaczy Magdale-
na Kiljna, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni.
Ptaki dokarmiamy – niemal 
przez cały rok, nawet jeśli 
nie istnieje taka potrzeba. 
Najchętniej dokarmiamy 
zwierzęta właśnie w  okre-
sie zimowym. Niestety nie 
wszyscy jeszcze wiedzą, 
czym karmić.
 – Nasza akcja „Nie chlebem” 
ma więc także wymiar edu-
kacyjny, bowiem kaczkoma-
ty wyposażone są w  tablice 
informacyjne. Kilka z  nich, 
tych najbardziej zniszczo-
nych, jeszcze w styczniu wy-
mienimy na nowe – mówi 
Magdalena Kiljan, która 
zwraca uwagę, że chleb to 
dla ptactwa niezdrowa dieta, 
a  dodatkowo powoduje spu-
stoszenie w ekosystemie.
Eksperci ostrzegają, że do-
karmianie ptactwa chlebem, 
a  w  szczególności tym bia-
łym, przetworzonym, może 
prowadzić do chorób ukła-
du pokarmowego, a  nawet 
śmierci zwierząt.
 – Nasze woreczki wypeł-
nione są zdrową mieszanką 
ziaren, która zawiera m.in. 
pszenicę, groch żółty, groch 
zielony, sorgo, kardi, dari, 
proso, rzepak i  jęczmień. 
Specjalnie przygotowana 
karma jest oczywiście bez-
płatna i  ogólnodostępna – 
mówi rzecznik GZDiZ.

Przyrodnicy zwracają rów-
nież uwagę na jeszcze jeden 
aspekt.  
 – Chleb wrzucony do zbior-
nika wodnego tonie i  gni-
je, powodując spustosze-
nia w  ekosystemie. Gnijący 
chleb powoduje nadmier-
ny rozkwit glonów na po-
wierzchni zbiorników wod-
nych, które pochłaniają tlen 
i  wydzielają toksyny groźne 
dla ryb i kaczek. Nadmiernie 
rozwijająca się bujna roślin-
ność utrudnia dostęp światła, 
a  w  rezultacie ogranicza lub 
hamuje proces fotosyntezy – 
wyjaśnia Magdalena Kiljan. 
– Paczuszki z  ziarnem będą 
uzupełniane na bieżąco pod-
czas czynności związanych 
z  utrzymaniem czystości 
wokół zbiorników wodnych. 
Taka kontrola w  zależno-
ści od lokalizacji jest prze-
prowadzana codziennie lub 
trzy razy w tygodniu. Liczy-
my, że mieszkańcy Gdań-
ska podobnie jak w  latach 
ubiegłych podczas spacerów 
chętnie będą zaglądać do na-
szych kaczkomatów.

(GR)
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informacje dotyczące nowych 
zasad przekształcenia pra-
wa użytkowania wieczystego 
w prawo własności – dodaje Ję-
drzej Sieliwończyk.
Po 10 lutego decyzje, które 
z różnych powodów nie zostały 
doręczone adresatom, zostaną 
przesłane za pośrednictwem 
operatora pocztowego. Dodaj-
my jeszcze tylko, że podatek 
można opłacać elektronicznie 
przez stronę oplaty.gdansk.pl 
lub w banku. 

(GR)

OŚWIATA

Laboratoria i pracownia
Niebawem ruszy budowa 
dwupoziomowego pawilonu 
przeznaczonego na labora-
toria i  pracownie w  Zespole 
Szkół Morskich. 
 – W budynku będą mieściły 
się laboratoria i pracownie ję-
zykowe, nawigacji, logistycz-
ne, logistyczno-spedycyjne, 
mechaniczne, eksploatacji 
portów i  terminali, informa-
tyczne, a  także pomieszcze-
nie biurowe, pokój nauczy-
cielski, szatnia, magazyny, 
pomieszczenia higieniczno-
sanitarne – informuje Aneta 

Niezgoda z  Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska.
Budynek będzie monitoro-
wany i  będzie miał oczywi-
ście dostęp do internetu. Te-
ren wokół pawilonu zostanie 
zagospodarowany. Budowa 
ma zakończyć się 8 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 
Oferty poznamy 30 stycz-
nia. Dodajmy, że część środ-
ków finansowych na ten cel 
pochodzi również z  Unii 
Europejskiej.

(GR)

 – w Parku Oliwskim,
 – w Parku Przymorze,
 – przy zbiorniku Wileńska,
 – przy zbiorniku Srebrniki,
 – przy zbiorniku przy  
    ul. Wielkopolskiej,
 – przy zbiorniku Augustowska,
 – przy zbiorniku Świętokrzyska I,
 – przy zbiorniku Świętokrzyska II,
 – przy zbiorniku Jeleniogórska,
 – przy zbiorniku Madalińskiego,
 – w Parku Oruńskim,
 – przy zbiorniku Platynowa,

 – w Parku Chirona,
 – w Parku Reagana  
    (dwa dystrybutory),
 – przy promenadzie ul. Jantarowa,
 – nad potokiem Oliwskim  
    na wys. ul. Subisława,
 – nad potokiem Oliwskim  
    na wys. ul. Rzepichy,
 – Park Jelitkowski przy mostku,
 – przy zbiorniku Spacerowa,
 – nad Strzyżą zieleniec Uphagena,
 – zieleniec przy ul. Cedrowej,
 – zieleniec przy ul. Piekarniczej.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ KACZKOMATY
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SOPOT
Aukcja dla 
zwierząt
Rysunek podarowany przez 
Kejstuta Bereźnickiego, płytę 
z  dedykacją od Dawida Pod-
siadło czy koszulkę podpisaną 
przez zawodników Trefla wyli-
cytować będzie można podczas 
aukcji charytatywnej im. psa 
Bonusa, która odbędzie się 3 lu-
tego o godz. 16.30 w klubie Ate-
lier w Sopocie. Zebrane pienią-
dze trafią do schroniska dla bez-
domnych zwierząt Sopotkowo.
Podczas aukcji będziecie można: 
wylicytować przedmioty poda-
rowane przez przyjaciół i spon-
sorów Sopotkowa, obejrzeć 
i wysłuchać prezentacji o psich 
i kocich staruszkach ze schroni-
ska, a także wysłuchać koncertu 
Kacpra Fułka.
Wstęp na wydarzenie jest 
bezpłatny.

(GR)

AKADEMIA UMYSŁU

Zajęcia dla seniorów
W  dalszym ciągu w  Filii nr 
14 Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy 
ulicy Opolskiej 3 na Przy-
morzu, w  ramach działal-
ności Gdańskiego Centrum 
Seniora, realizowany jest 
projekt skierowany 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, 

NA WYKONANIE CZEKA MNÓSTWO ZADAŃ

„Senior Pomorski” w całym województwie
– Dzięki partnerskiej międzysektorowej współpracy Stowarzyszenia „Podaj Rękę” oraz pomorskich samorządów wypracowane zostało 
kompleksowe rozwiązanie o charakterze aktywizacyjnym, animacyjnym, ekonomizującym i opiekuńczym, które niebawem dotrzeć może 
do osób i domów w całej Polsce oraz poza granice naszego kraju – zapowiada Marek Olechnowicz, prezes Stowarzyszenia „Podaj Rękę”.

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.
Dotychczas (od maja do grud-
nia) odbyło się siedem edycji 
kursu (8 spotkań – każde po 90 
minut). Następna edycja kursu 
rozpocznie się już w lutym.
Udział w grupowych zajęciach, 
czyli wspólny trening pamię-
ci, to także okazja do pozna-
nia nowych osób i  nawiązania 
przyjaźni. Każdy uczestnik po 
ukończeniu kursu otrzymuje 
certyfikat „Mistrza Umysłu”, 
potwierdzający uczestnictwo 
w  kursie oraz zdobycie wie-
dzy teoretycznej i  praktycznej 
w zakresie treningu umysłu.
Zgłoszenia przyjmowane są 
telefonicznie (58 556 38 27) 
lub w  siedzibie biblioteki przy 
Opolskiej 3.
Poza tym 25 stycznia o  godz. 
17.00 odbędzie się spotkanie 
podróżnicze z  Anną Woź-
niak, zatytułowane „Maroko 
widziane z rowerowego siodeł-
ka.”. Jeszcze do 28 lutego moż-
na oglądać wystawę malarstwa 

Tomasza Gromy. Jest to ab-
solwent wydziału Biotechno-
logii Politechniki Łódzkiej, 
ukończył również studia po-
dyplomowe Bezpieczeństwo 
i Higiena Pracy na PŁ i  tym 
się dziś zajmuje zawodowo. 
Chociaż sztukami plastycz-
nymi interesował się od dzie-
ciństwa, nie ukończył żadnej 
formalnej szkoły w  tym kie-
runku. Pasję i zamiłowanie do 
sztuki odziedziczył po ojcu 
(absolwencie ASP) oraz bab-
ci, która również zajmowała 
się malarstwem. Jego ulubio-
ne techniki to olej i  akryl na 
płótnie. Tematyka obrazów 
to głównie pejzaże leśne, gór-
skie i marynistyczne. Wpływ 
na jego styl miały impresjo-
nizm, naturalizm i abstrakcja.

(GR)

„Senior Pomorski” to robocze 
i  umowne określenie systemu, 
na który składają się działa-
nia realizowane na rzecz osób 
starszych, ale i wspólnie z nimi 
– w swoistej symbiozie z dzieć-
mi i  młodzieżą, w  tym także 
z osobami bliskimi – nawet je-
śli są one oddalone o setki czy 
tysiące kilometrów. Jak mówi 
nam Marek Olechnowicz, sys-
tem ten stanowi połączenie 
obecności i  wsparcia bezpo-
średniego realizowanego przez 
zaangażowane w jego funkcjo-
nowanie osoby z  technicznymi 
i informatycznymi urządzenia-
mi i  aplikacjami wspomagają-
cymi indywidualnie zaplano-
wane procesy oraz działania.
 – Cały system zaplanowany 
został w  ten sposób, że wokół 
osoby potrzebującej jest sta-
le co najmniej kilka, jeśli nie 
więcej, osób. Dzieje się tak 
dzięki wielowątkowemu syste-
mowi oddziaływań od rodziny 
i  najbliższych, poprzez trwałe 
i systematyczne relacje oraz po-
moc sąsiedzką, aż po elementy 
rozwiązań wsparcia systemo-
wego – w  ramach MOPS czy 
GOPS oraz procesów projekto-
wych, jak również z  uwzględ-
nieniem uzgodnionej formy 
odpłatności – tłumaczy prezes 
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ZUS INFORMUJE

Nowa wersja „Płatnika”
Jedną ze zmian, które we-
szły z życie od stycznia, było 
wprowadzenie projektu e-ak-
ta, czyli skrócenie okresu 
przechowywania dokumen-
tacji kadrowo-płacowej z  50 
na 10 lat. Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych dostoso-
wał program Płatnik i  apli-
kację ePłatnik do nowych 
przepisów.
 – Osoby, które nie pobra-
ły jeszcze nowej wersji Płat-
nika, mają na to czas do 25 
stycznia. Do 25 stycznia 
funkcjonują równolegle dwie 
wersje programu, dotychcza-
sowa 10.01.001 oraz nowa 
10.02.002. Od 26 stycznia 
nowy Płatnik na dobre za-
stąpi „starego” – informuje 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gdańsku. – Przedsię-
biorcy, którzy będą rozliczać 
składki za grudzień 2018 
roku, mogą zrobić to jeszcze 
z  wykorzystaniem „starej” 
wersji Płatnika. Ci, którzy 
pobrali nową wersję progra-
mu, składki za grudzień roz-
liczą już w zaktualizowanym 
formularzu ZUS DRA. Przy 
przekazywaniu danych za 

ubezpieczonych w  rozlicze-
niu za grudzień 2018 roku nie 
należy jeszcze używać doku-
mentu ZUS RPA.
Należy pamiętać, że z pierw-
szym dniem nowego roku 
zmienił się dokument ZUS 
ZWUA. Oznacza to, że przy 
wyrejestrowywaniu pracow-
ników konieczne będzie uzu-
pełnienie kodu przyczyny 
wyrejestrowania oraz podanie 
podstawy prawnej rozwiąza-
nia stosunku pracy.
 – Rozliczenie składek za 
styczeń w  lutym trzeba już 
przygotować w  nowej wersji 
programu. Jeśli pracownik 
w styczniu tego roku osiągnął 
bądź osiągnie przychody za 
poprzednie lata (np. „trzy-
nastkę”), poza raportem ZUS 
RCA powinno się przekazać 
do zakładu także nowy doku-
ment ZUS RPA. Tak będzie 
przy rozliczaniu składek za 
każdy miesiąc, w którym na-
stąpi wypłata za ubiegłe lata – 
dodaje Krzysztof Cieszyński.
Więcej informacji na temat 
„nowego” Płatnika na stronie 
zus.pl oraz w  każdej stacjo-
narnej placówce ZUS.

(GR)

Olechnowicz. – Przy czym 
dobra wiadomość jest taka, że 
w całym systemie „Seniora Po-
morskiego” jest również miej-
sce na wymianę kompetencji, 
dzięki czemu każdy, kto tylko 
będzie miał taką wolę, będzie 
mógł zasilić swój budżet po-
przez adekwatną do swoich 
kompetencji, doświadczenia, 
umiejętności, sytuacji zdrowot-
nej i wielu innych okoliczności 
aktywność. Mowa tu o  twór-
czości artystycznej, robótkach 
ręcznych, korepetycjach czy 
też aktywności zawodowej 
w  uzgodnionym z  zaintereso-
wanymi wymiarze.
Wszystko zmierza w  takim 
kierunku, aby osoba objęta od-
działywaniem projektowym 
wspomaganym przez środki 
z  systemu pomocy społecznej 
po okresie realizacji danego 
projektu nie została bez wspar-
cia, które uznała za ważne, po-
trzebne, a  w  większości przy-
padków wręcz „konieczne do 
życia”.
 – Przy jednoczesnej świado-
mości, że z  emerytury cięż-
ko będzie cokolwiek jeszcze 
uszczuplać, trzeba po prostu 
myśleć o  tym, w  jaki sposób 
pomnożyć środki w  portfe-
lach odbiorców. I  tym także 

będziemy się zajmować – tym 
razem wspólnie z  wieloma 
podmiotami, w  tym z  Ośrod-
kami Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej – zapowiada Marek 
Olechnowicz.
Ostatnim, ale równie ważnym 
elementem „Seniora Pomor-
skiego” jest stała infrastruk-
tura w  postaci „Domów Se-
niora” – dziennych lub cało-
dobowych. Temat jest nieco 
bardziej skomplikowany, ale 
z  każdym miesiącem a  nawet 
dniem staje się wokół niego 
coraz jaśniej. Wstępne zało-
żenia mówią o  pilotażowym 
domu w  każdym subregio-
nie naszego województwa. Są 
już nawet konkretne propo-
zycje oraz pewne poczynione 
uzgodnienia. W  Przywidzu – 
o czym informowaliśmy na ła-
mach „Panoramy” – dla celów 

przygotowania i  prowadzenia 
Domu Dziennego Pobytu wy-
znaczone zostało miejsce po 
byłej szkole w Starej Hucie.
 – Trzeba jasno powiedzieć, 
że tematyka działań na rzecz 
osób starszych nie ma tyl-
ko charakteru „wyzwania na-
szych czasów”. Dla nas jest to 
„szansa naszych czasów”. Na 
wykonanie czeka mnóstwo za-
dań, które w pełni lub w części 
mogą realizować osoby star-
sze. Osoby starsze potrzebują 

wsparcia młodych, gdyż nowe 
technologie „nieco” ich prze-
rastają – choć nie wszystkich 
i nie w każdym zakresie. Mło-
dzi ludzie zdaje się coraz bar-
dziej nudzić i chętnie staną się 
w  zakresie technologicznych 
nowinek, ochrony przed nie-
bezpieczeństwami związany-
mi z bieżącą obsługą telefonów 
komórkowych czy innymi ob-
szarami, w których czują się jak 
ryba w wodzie, przewodnikami 
i  partnerami osób starszych. 

A  przy braku „wolnych prze-
biegów” specjalistów i nauczy-
cieli ci ostatni, choć na eme-
ryturach, bardzo chętnie ukie-
runkują i pogłębią wiedzę mło-
dych, bo przecież to naturalna 
kolej rzeczy, że obieg musi się 
zamykać – podsumowuje Ma-
rek Olechnowicz.
Więcej – systematycznie o „Se-
niorze Pomorskim” na stronie 
www.seniorpomorski.pl.

(OM)
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POLICJA

Mapa 
zagrożeń
Gdańscy policjanci pod-
sumowali zgłoszenia in-
ternautów odnotowane 
na krajowej mapie zagro-
żeń w  2018 roku. Goście 
oraz mieszkańcy Gdańska 
zaznaczyli łącznie 5230 
miejsc, w których ich zda-
niem dochodzi do różnego 
rodzaju nieprawidłowo-
ści. Policjanci korzysta-
ją z  tych informacji i  co-
dziennie przeprowadzają 
interwencje, które w  spo-
sób bezpośredni likwidują 
zagrożenia. Od początku 
działania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa 
mieszkańcy Gdańska na-
nieśli w  sumie ponad 12,5 
tysięcy zgłoszeń. Policjan-
ci potwierdzili ponad 63% 
z nich.
Do najczęstszych niepra-
widłowości wskazywanych 
w  minionym roku przez 
internautów na terenie 
Gdańska zaliczyć moż-
na nieprawidłowe parko-
wanie, a  także „przekra-
czanie dozwolonej pręd-
kości” oraz „spożywanie 
alkoholu w  miejscach 
niedozwolonych”.

(GR)

ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH

Ferie z „Bolkiem i Lolkiem”
Niemal wszystkie gdańskie szkoły organizują zajęcia dla dzieci, które ferie spędzać będą 
w Gdańsku. W związku z tak bogatą szkolną ofertą w „Akcję Zima” włączyły się niektóre 
instytucje kultury działające przy Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” – m.in. 
klub „Bolek i Lolek”, który także przygotował zajęcia dla dzieci z osiedla.

– Zajęcia „Zimowe wyprawy 
z Bolkiem i Lokiem”, które od-
bywać się będą poza naszym 
klubem, dedykowane są dzie-
ciom 7–11 lat. Zapisy chętnych 
dzieci już są prowadzone. Wyj-
ścia w  różne ciekawe miejsca 
odbywać się będą w godzinach 
8.30–15.00 – informuje Jo-
anna Boużyk z  klubu „Bolek 
i Lolek”.
Z  propozycji przymorskiego 
klubu korzystać mogą wszyst-
kie dzieci. Obowiązuje od-
płatność, która związana jest 
z opłaceniem wejściówek.
 – Dzieci będą mogły do-
wiedzieć się „Wszystkiego 
o Gdańsku w jednym obrazie”, 
co proponuje gdański Ratusz. 
Wybierzemy się również do 
Muzeum Bursztynu czy Cen-
trum Informacji i  Edukacji 
Ekologicznej, gdzie będziemy 
zajmować się między inny-
mi obrączkowaniem ptaków. 
W  Europejskim Centrum So-
lidarności weźmiemy udział 

w  zajęciach „Tropiciele zaga-
dek”. Chcielibyśmy jeszcze 
zwiedzić Muzeum Marynarki 
Wojennej i Muzeum Etnogra-
ficzne, oceanarium oraz mini-
tekę, a także odwiedzić galerię 
w  Sopocie i  oliwskie ZOO – 
dodaje Joanna Boużyk.

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

REKLAMAREKLAMA

Dodajmy, że poza zajęcia-
mi w  czasie ferii, przymorski 
klub jest organizatorem innych 
wydarzeń. I  tak 29 stycznia 
o  godz. 17.00 organizowana 
jest dla dzieci impreza z okazji 
„Dnia składanki łamigłówki”. 
Wszystkie dzieci zapraszamy 4 

lutego na godz. 17.00 do klubu 
przy Kołobrzeskiej 57 na przed-
stawienie teatralne w  wykona-
niu Teatru Rozmaitości „Lulek 
i  Pulek w  teatrze”. Wstęp jest 
oczywiście darmowy.

(KL)

  Każdego roku dzieci spędzające ferie z „Bolkiem i Lolkiem” wybierają się w ciekawe miejsca

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

kiedy spadnie jak 
grom z nieba
cios okrutny
i zachwieje 
podstawami
nie zmierzony 
żadną miarą
nie mieszczący się 
w rozumie
a zaboli nas 
najmocniej
nagle w swojej 
świadomości
coś się dzieje 
solidarnie
nawet w tłumie
samotności łza nas 
pali
i krzyczymy 
bezsilnością porażeni
i zatruci 
przerażeniem
wszystkich znanych 
słów miłości
wciąż za mało
żeby przyszło 
ocalenie

Piotr  
Szczepański
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MEMORIAŁ GOCZEWSKIEGO

Zapraszamy na brydża
W  najbliższą niedzielę, 27 
stycznia, w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 
w  Pruszczu Gdańskim przy 
ulicy Niemcewicza 1 odbę-
dzie się XIX Memoriał im.. 
Mieczysława Goczewskiego. 
Zawody będą dwuseryjnym 
turniejem par na „maksy” – 
40 rozdań. Turniej jest zali-
czany do Grand Prix PWZBS 
Gdańsk.
Zawody odbędą się na małej 
hali sportowej. Zapisy przyj-
mowane są w  dzień zawo-
dów od godz. 9.30. Począ-
tek gier przewidziany jest na 
godz. 10.00. Turniej będzie 
miał otwartą formułę. Udział 
w  nim będzie mógł wziąć 
każdy chętny po wpłaceniu 
wpisowego w wysokości: 30+5 
zł) dla członków Polskiego 
Związku Brydża Sportowe-
go oraz zawodników z terenu 
powiatu gdańskiego, 20+5 zł 
dla seniorów (powyżej 65 lat), 

kobiet i  juniorów (do 25 lat), 
5+5 zł dla młodzieży szkolnej 
i 40+5 zł dla pozostałych. 5 zł 
od każdego wpisowego prze-
znaczone będzie na nagrody 
Grand Prix PWZBS. Dodaj-
my, że w Turnieju obowiązują 
przepisy MPB i  regulaminy 
PZBS.
Memoriał poświęcony jest 
pamięci pruszczańskiego ar-
cymistrza Mieczysława Go-
czewskiego, który był znanym 
lekarzem i pierwszym pocho-
dzącym z  Pruszcza Gdań-
skiego arcymistrzem brydżo-
wym. Jego największym osią-
gnięciem sportowym było wi-
cemistrzostwo Europy senio-
rów zdobyte w Monte Carlo. 
W  1969 roku Mieczysław 
Goczewski wygrał Między-
narodowy Kongres Bałtycki, 
w  którym uczestniczyło kil-
kuset brydżystów.

(AN)

UDANY ROK DLA NATALII KRZEŚNIAK

Mistrzyni Świata w Oruni Górnej
Miniony rok był niezwykle udany dla młodej gdańszczanki – Natalii Krześniak. 
Mieszkanka Oruni Górnej, która skończyła dopiero co 8 lat, wielokrotnie dostarczała 
niesamowitych emocji sportowych.

Młoda fitnesska od kilku lat 
bardzo dużo swojego wolne-
go czasu poświęca na treningi. 
Jej praca zaowocowała sukce-
sami już dwa lata temu. Wtedy 
to 6-latka przywiozła z  World 
Cup Fitness w Fit-Kid w kate-
gorii solo do lat 7 srebrny medal. 
Zawody odbyły się w Serbii.
 – Rok 2018 był jednak wyjąt-
kowy dla Natalii. Fantastyczne 
show podczas VI Mistrzostw 
Polski Fit Kids & Fitness Ae-
robic, gdzie rywale i  rywalki 
postawili poprzeczkę na bar-
dzo wysokim poziomie, dało 
jej podwójne złoto – zarówno 
w kategorii solo, jak i w duecie 
z  nieco starszą klubową kole-
żanką Akademii Fitness Spor-
towego Aleksandry Kobielak, 
Kingą Pituchą – informuje 
Anna Krześniak, mama naszej 
młodej zawodniczki.
Dodajmy, że wywalczone zło-
to dało gdańskiej fitnessce 
awans na Mistrzostwa Europy 
w  Chorwacji – International 
Dance Open w Zagrzebiu. Pod 
czujnym okiem wybitnej spor-
tsmenki Aleksandry Kobielak, 
mistrzyni Świata w  Fitness, 
w  biało-czerwonych barwach 
gdańszczanka wytańczyła Mi-
strzostwo Europy w  Fit-Kids 
solo category B, reprezentu-
jąc znakomicie Poland Fitness 
Team- Gdańsk. Pomimo kon-
tuzji – jak się później okaza-
ło złamania kości śródręcza – 
Natalia dała niezwykły pokaz 
i  zachwyciła międzynarodowe 

jury. Mazurek Dąbrowskiego 
tego dnia rozbrzmiewał wielo-
krotnie, gdyż cały polski team 
zaprezentował się doskonale.
To jednak nie jedyne sukcesy 
ambitnej 8-latki z  Gdańska. 
Świetne występy w  stylu mo-
dern jazz, zarówno solo, jak 
i  w  duecie z  Zofią Prymaką 
pod okiem trenerki Aleksandry 
Kasprzyk mogliśmy podziwiać 
podczas turnieju „Gdańskich 
Talentów”, Festiwalu Dan-
ce Group w  Gdańsku, a  tak-
że Ogólnopolskiego Turnieju 
Solistów, Duetów i  Forma-
cji „Mistrz Tańca w  Łebie”, 
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z  którego przywiozła kolejne 
złote medale.
 – Jesteśmy z niej bardzo dumni 
– podkreślają rodzice gdańsz-
czanki. – Natalia nigdy się nie 
poddaje i  udowadnia za każ-
dym razem, że warto walczyć 
o swoje marzenia, a scena to jej 
miejsce.
Niesamowity 2018 rok zakoń-
czyły zawody Grand Prix Fit-
ness Aleksandry Kobielak oraz 
Mistrzostwa Świata Fit-Kids. 
Złoto pozostało oczywiście 
w  Gdańsku i  błyszczy na szyi 
gdańskiej zawodniczki Nata-
lii Krześniak. Rodzice i  sama 

Natalia, korzystając z  łamów 
„Panoramy”, dziękują wszyst-
kim trenerom zaangażowanym 
w rozwój młodej zawodniczki.

(GR)

  Młoda fitnesska od kilku lat bardzo dużo swojego wolnego czasu poświęca na treningi.

KONKURS DLA Z NAGRODAMI

Pozytywna strefa kibicowania
Gdański Ośrodek Sportu 
ogłosił konkurs dla gdań-
skich szkół.
 – Kreujemy aktywne spo-
łeczeństwo lokalne. Chce-
my pokazać, że sport i  ruch 
to nie tylko zdrowie, ale 
również pozytywne emocje 
w  duchu fair play. Dlatego 
też zachęcamy do uczestnic-
twa w  konkursie „Pozytyw-
na strefa kibicowania”. Mogą 
w nim uczestniczyć gdańskie 
szkoły oraz kluby sportowe 
do juniora włącznie i świetli-
ce środowiskowe – informuje 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Ośrod-
ka Sportu.
Celem konkursu jest wspar-
cie uczestników 5. Gdańsk 
Maratonu poprzez pozytyw-
ny i niecodzienny doping zor-
ganizowany przez gdańską 
społeczność dnia 14 kwietnia 
na ulicach Gdańska.
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 – Konkurs polegać będzie na 
wyłonieniu szesnastu najcie-
kawszych koncepcji stref po-
zytywnego kibicowania, które 
dnia 14 kwietnia zostaną zre-
alizowane w  wyznaczonych 
przez nasz ośrodek szesnastu 
punktach zlokalizowanych 

przy trasie 5. Gdańsk Ma-
ratonu – dodaje Grzegorz 
Pawelec.
Szczegóły dotyczące konkur-
su znaleźć można na stronie 
www.sportgdansk.pl.

(GR)

REKLAMA

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
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GDAŃSKA KARTA MIESZKAŃCA

Kolejny rok – kolejne atrakcje
Nowy rok z Gdańską Kartą Mieszkańca zaczyna się z nowymi atrakcjami i  pakietami 
rabatów. Aby móc korzystać z posiadanej karty w roku 2019, nie trzeba wnosić 
żadnych dodatkowych opłat ani jej przedłużać.

 Tylko w poprzednim roku 
Gdańską Kartę Mieszkańca 
ponad 170 tysięcy osób. Kar-
ta wciąż się rozwija i gwaran-
tuje nowe atrakcje i rabaty. 
– Wśród nowych atrakcji, z któ-
rych możemy skorzystać z  kar-
tą raz w roku, wymienić można 
chociażby Muzeum Narodowe, 
w którym obowiązuje jedno bez-
płatne wejście do każdego od-
działu, a więc do oddziału: Sztu-
ki Dawnej, Etnografii, do Zielo-
nej Bramy – Gdańskiej Galerii 
Fotografii oraz Sztuki Nowo-
czesnej. Poza tym z darmowego 
wejścia skorzystać będzie można 
w Muzeum Archeologicznym – 
Grodzisku w  Sopocie czy Mu-
zeum Gdańska, a  więc do: Ra-
tusza Głównego Miasta, Dworu 
Artusa, Domu Uphagena, War-
towni nr 1 Westerplatte, Twier-
dzy Wisłoujście i Muzeum Na-
uki Gdańskiej oraz do Muzeum 
Poczty Polskiej w Gdańsku – in-
formuje Michał Brandt z Gdań-
skiej Organizacji Turystycznej.
Kartę można wyrobić on-line na 
stronie www.jestemzgdanska.pl 

lub w autoryzowanych punktach:
 – Urząd Miejski w  Gdańsku 
Nowe Ogrody, ul. Nowe Ogro-
dy 8/12,
 – Urząd Miejski w  Gdańsku 
Zespół Obsługi Mieszkańców 
przy ul. Partyzantów 74, I piętro,
 – Urząd Miejski w  Gdańsku 
Zespół Obsługi Mieszkańców 
przy ul. Wilanowska 2,
 – Autoryzowany Punkt Sprze-
daży w  tunelu przy Dworcu 
Głównym PKP, ul. Podwale 
Grodzkie 8.
Jak podaje Michał Brandt, na 
stronie www.jestemzgdanska.
pl znajdują się także wszystkie 
aktualne regulaminy i  informa-
cje dotyczące karty – w  tym te 
o  najnowszych pakietach, raba-
tach i promocjach. Od listopada 
2018 z karty można także korzy-
stać za pomocą aplikacji mobil-
nej Jestem z Gdańska (Android 
i iOS).

(GR)
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SKWER HANDLOWY

DO SWOICH SKLEPÓW 

ZAPRASZAJĄ 

RÓWNIEŻ

NOWE 
CRY BABIES 

MAGIC TEARS

HAIRDORABLES

w cenie 54,99 zł

· wersja mini laleczek Cry Babies 
(wys. 11 cm) 

· laleczki płaczą prawdziwymi 
łzami, wystarczy napełnić bute-
leczkę wodą,nakarmić lalkę,  
a po naciśnięciu na jej brzuszek 
po policzkach lalki popłyną łzy

· wykonana z miękkiego  
tworzywa

· ruchome ręce i nogi

do zebrania 24 wzory, ukryte 
 w domku w kształcie butelki

· Kolekcja 36 laleczek - niespodzia-
nek, których cechą charakterystyczną 
są długie, kolorowe włosy

· Każda lalka posiada własne imię 
oraz niepowtarzalny charakter 

· Wśród lalek znajdują się m.in. lalki 
sportsmenki, lalki artystki, lalki
lubiące słodkości i wiele innych

· W zestawie 11 różnych akcesoriów, 
m.in. grzebyk, buty, naklejki,
przewodnik kolekcjonera

· Kolorowe pudełko stanowi część  
zabawki (otwiera się jak szafa,  
w którejsą szufladki na różne akcesoria)

w cenie 79,99 zł

Noworoczne 

	 	 Wyprzedaże!

REKLAMAREKLAMA
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 Dzięki Gdańskiej Karcie Mieszkańca można skorzystać 
z bezpłatnego wejścia (raz w roku) m.in. do Domu Uphagena.

REKLAMA

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE

Kontakt: news@panoramapomorza.pl
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