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FlashFlash

– to dobry moment dla transportu publicznego na pomorzu. 
mamy rekordową liczbę pasażerów, a mieszkańcy regionu 
bardzo chętnie korzystają z kolei. te osiągnięcia wymagają 
jednak innowacyjnych rozwiązań, takich jak platforma 
zintegrowanych Usług mobilności – mówi ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa pomorskiego.

duży krok w stronę wspólnego biletu

str. 5

POWSTAJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM W EUROPIE

podpisano – opiewającą na 90 mln zł – umowę, dzięki której na pomo-
rzu powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów płacenia za 
przejazdy w transporcie publicznym w europie. dokument podpisali 
przedstawiciele spółki innobaltica oraz centrum Unijnych projektów 
transportowych. 
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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
•	11	października	(piątek),	Budka	Suflera,	
godz.	19.00,	Ergo	Arena;

•	12	października	(sobota),	Krystyna	Prońko	
Quintet	i	Kombi,	godz.	18.00,	Filharmonia	
Bałtycka	w	Gdańsku,	ul.	Ołowianka	1;

•	12	–	13	października	(sobota	–	niedziela),	
Targi	Motoryzacyjne	3TM,	AmberExpo		
w	Gdańsku,	ul.	Żaglowa	11;

•	13	października	(niedziela),	Closterkeller,	
godz.	19.00,	Klub	Ucho	w	Gdyni,		
ul.	Św.	Piotra	2;

•	14	października	(poniedziałek),	De	
Mono	–	Osiecka,	godz.	19.00,	Filharmonia	
Bałtycka	w	Gdańsku,	ul.	Ołowianka	1;

•	21	października	(poniedziałek),	Krzysztof	
Daukszewicz,	godz.	19.30,	sala	teatralna	
NOT	w	Gdańsku,	ul.	Rajska	6;

•	23	października	(środa),	Mariza,	godz.	
19.00,	Filharmonia	Bałtycka	w	Gdańsku,		
ul.	Ołowianka	1;

•	24	października	(czwartek),	Archive,		
godz.	20.00,	klub	B90	w	Gdańsku,		
ul.	Elektryków	;

•	25	października	(piątek),	Hity	Buffo,		
godz.	19.00,	Gdynia	Arena,	ul.	Górskiego	8;

•	27	października	(niedziela),	Martyna	
Jakubowicz,	godz.	19.00,	Stary	Maneż		
w	Gdańsku,	ul.	Słowackiego	23;

•	31	października	(czwartek),	Mazolewski/
Porter,	godz.	20.00,	Stary	Maneż	
w	Gdańsku,	ul.	Słowackiego	23;

•	10	listopada	(niedziela),	Katarzyna	
Groniec	i	Kacper	Fułek,	godz.	18.00,	sala	
koncertowa	PFK	w	Sopocie,		
ul.	Moniuszki	12;

•	11	listopada	(poniedziałek),	Stand-up	
Night,	godz.	19.00,	Scena	Teatralna	NOT		
w	Gdańsku,	ul.	Rajska	6;

•	16-17	listopada	(sobota–niedziela),	
AmberExpo	Półmaraton	Gdańsk,	ul.	
Żaglowa	11;

•	18	listopada	(poniedziałek),	10	Tenorów,	
godz.	19.00,	Filharmonia	Bałtycka	
w	Gdańsku,	ul.	Ołowianka	1;

•	20	listopada	(środa),	Hans	Zimmer,	godz.	
20.00,	Ergo	Arena;

•	23-24	listopada	(sobota	–	niedziela),	Targi	
Gra	i	Zabawa,	godz.	10.00,	AmberExpo		
w	Gdańsku,	ul.	Żaglowa	11;

•	25	listopada	(poniedziałek),	Myrra	Rós,	
Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	26	listopada	(wtorek),	Basia,	godz.	19.00,	
Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	Słowackiego	
23;

•	29	listopada	(piątek),	Indios	Bravos,	
godz.	19.00,	Klub	B90	w	Gdańsku,	ul.	
Elektryków;

•	18	grudnia	(środa),	Paweł	Domagała,		
godz.	20.00,	Teatr	Szekspirowski		
w	Gdańsku,	ul.	Bogusławskiego	1;

•	2	stycznia	(czwartek),	Tribute	to	Tina	
Turner,	godz.	19.00,	Gdynia	Arena,		
ul.	Górskiego	8.
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Koleżanki i Koledzy Spółdzielcy
Czas na upomnienie się o nasze prawa, wybieramy 

naszych reprezentantów w wyborach do Sejmu i Senatu RP

POMORSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW
NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
UL. M. REJA 13/15 81-874 SOPOT NIP 585-13-89-466

Zbliżają	się	wybory	 i	 jest	czas	oceny	pracy	parlamenty	na	rzecz	środowiska	spółdzielczości.	Od	12	 lat	spółdzielczość,	a	szczególnie	
spółdzielczość	mieszkaniowa	jest	spychana	na	margines	życia	społeczno-gospodarczego	wbrew	jej	ważnej	roli	w	życiu	gospodarczym	
i	społecznym	milionów	mieszkańców	zasobów	spółdzielczych.

Od	czasu	„zepsucia”	Ustawy	o	spółdzielniach	mieszkaniowych	w	2007	roku,	w	następnych	kadencjach	sejmu	ustawa	była	poddawana	
kolejnym	aktom	 „psucia”	 i	 utrudnianiu	działalności	 spółdzielniom	mieszkaniowym	 i	mieszkańcom	zasobów	 spółdzielczych.	Ostat-
nia	nowelizacja	ustawy	w	2017	roku	wprowadzona	„poprawkami”	Senatu	doprowadziła	do	chaosu	 i	destrukcji	działania	spółdzielni	
mieszkaniowych.

Nie	godzimy	się	na	takie	„nowelizacje”.	Apelujemy	do	kandydatów	na	posłów	i	senatorów	o	jednoznaczne	opowiedzenie	się	w	sprawach	
spółdzielczych,	gdyż	Nasi	Mieszkańcy	oczekują	jednoznacznych	deklaracji,	a	w	przyszłości	działań,	które	pozwolą	im	na	poparcie	tylko	
takich	kandydatów	na	Posłów	i	Senatorów,	którzy	zadeklarują	działania	w	kierunku	nowelizacji	lub	uchwalania	nowych	ustaw	zgodnie	
z	oczekiwaniami	mieszkańców	i	standardami	prawnymi	i	ustawami,	międzynarodowymi	oraz	złożą	konkretne	obietnice,	że	będą	dzia-
łać	w	interesie	spółdzielców	i	spółdzielczości	mieszkaniowej.

Takie deklaracje złożyli już dotychczasowi Posłowie Jerzy Borowczak oraz Kazimierz Smoliński, posłowie Okręgu Gdańskiego, 
o poparcie których apelujemy do mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszkaniowych.

Popieramy	również	kandydatów	lewicy,	która	jako	jedyna	w	swoim	programie	umieściła	działania	na	rzecz	ochrony	i	rozwoju	spółdziel-
czości.	Poprzyjmy	więc	zgodnie	z	własnymi	poglądami	tych	kandydatów	lewicy,	którzy	wywodzą	się	wprost	z	naszego	środowiska	lub	
wspierają	spółdzielców	swą	działalnością,	jak	Grażyna	Czubała	lub	Joanna	Senyszyn	w	okręgu	Gdyńskim	czy	też	Andrzej	Śnieg	i	Jo-
lanta	Banach	w	Okręgu	Gdańskim.	

Weźmy	udział	w	wyborach	i	zagłosujmy	NA	NASZYCH	KANDYDATÓW.
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SKORZYSTAŁA SZKOŁA

pomagają rotarianie 
W	 jubileuszowym	 roku	 XX
-lecia	 istnienia	Rotary	Klub	
Sopot	 zrealizował	 Global	
Grant	 dotyczący	 integra-
cji	 sensorycznej	 w	 Zespo-
le	 Szkół	 Specjalnych	 nr	 5	
w	Sopocie.	
	 –	 Dzięki	 tej	 współpracy	
już	 niebawem	 do	 użytku	
uczniów	 zostanie	 oddana	
nowa,	 kompleksowo	 wypo-
sażona	 sala	 integracji	 sen-
sorycznej.	 Pomieszczenia	
szkoły	 wyposażone	 zostaną	
w	 specjalistyczne	 urządze-
nia	 i	 akcesoria,	 służące	 do	
wspierania	 postępów	 w	 re-
habilitacji	 uczniów	 szkoły.	
Ze	 środków	 pozyskanych	
w	projekcie	 na	nowo	 zapro-
jektowano	 salę	 doświad-
czania	 świata	 –	 miejsce,	
w	 którym	 uczniowie	 szkoły	
stymulują	rozwój	zmysłów	–	
informuje	Aneta	Konopacka	
z	sopockiego	urzędu	miasta.
W	ramach	projektu	doposa-
żono	 także	 szkolne	 obiekty	
sportowe	 –	 siłownię	 i	 salę	
gimnastyczną,	 aby	 wszech-
stronnie	i	w	rożnym	otocze-
niu	wpływać	na	rozwój	inte-
gracji.	 Szkoła	 została	 także	
wyposażona	 w	 nowoczesny	
sprzęt	do	diagnozy	i	analizy	
chodu,	 który	 będzie	 dostar-
czał	 informacji	 o	 postępach	

w	 rehabilitacji	 ruchowej	
uczniów	szkoły.
	 –	 Do	 Zespołu	 Szkół	 Spe-
cjalnych	 nr	 5	 przy	 ul.	 Ka-
zimierza	 Wielkiego	 14	
uczęszczają	 uczniowie	
z	 niepełnosprawnościa-
mi	 fizycznymi	 i	 intelektu-
alnymi	 w	 stopniu	 lekkim,	
umiarkowanym,	 znacznym,	
głębokim,	 z	 autyzmem	 lub	
z	 niepełnosprawnościami	
sprzężonymi,	 jak	 poraże-
nie	mózgowe	 –	 przypomina	
Aneta	Konopacka.	 –	 Sprzęt	
do	 terapii	 integracji	 senso-
rycznej	 wraz	 z	 systemem	
długofalowego	monitorowa-
nia	postępów	w	rehabilitacji	
został	 kupiony	 ze	 środków	
Klubów	 Rotary	 z	 Niemiec	
i	Trójmiasta	w	ramach	Glo-
bal	Grantu	Rotary.	Wartość	
Global	 Grantu	 wynosi	 140	
000	złotych.
Współpraca	 między	 Rota-
ry	 Club	 Sopot	 i	 Zespołem	
Szkół	Specjalnych	nr	5	trwa	
wiele	lat.	Efektem	tej	współ-
pracy	 było	 indywidualne	
wsparcie	 dwóch	 uczniów	
oraz	wyposażenie	szkolnego	
podwórka	 w	 terapeutyczny	
sprzęt	 zabawowy,	 urządze-
nie	rehabilitacyjne	Rotor.

(GR)

BUDŻET OBYWATELSKI 

Czas na podsumowanie i wyniki
Ponad	 16	 proc.	 uprawnio-
nych	 sopocian	 oddało	 swój	
głos	 w	 kolejnej	 edycji	 Bu-
dżetu	 Obywatelskiego.	
W	sumie	mieszkańcy	Sopo-
tu	oddali	4844	głosy,	z	czego	
2051	przez	internet.	
	 –	W	 tym	 roku	uruchomio-
no	 47	 mobilnych	 punktów	
do	 głosowania	 oraz	 punkt	
w	 urzędzie,	w	 którym	moż-
na	było	pobrać	puste	i	oddać	
wypełnione	 karty	 do	 gło-
sowania.	 Urny	 do	 głosowa-
nia	 znajdowały	 się	 również	
w	 3	 spółdzielniach	 miesz-
kaniowych.	 W	 sumie	 w	 51	
miejscach	 sopocianie	 mogli	
przez	 dwa	 tygodnie	 oddać	
swój	 głos	 na	 przyszłoroczne	
projekty	 społeczne	 i	 zada-
nia	 inwestycyjne.	 Mobilne	
punkty	do	głosowania	w	 su-
mie	pracowały	przez	113	go-
dzin	czyli	4,7	doby	–	wylicza	

Anna	Dyksińska	z	sopockiego	
urzędu	miasta.	
Najwięcej	 punktów	 na	 zada-
nia	 ogólnomiejskie	 zdobyły:	
24-godzinne	 ambulatorium	
chirurgiczne	 (1	 mln	 zł),	 bu-
telkomaty	 do	 skupu	 butelek	
w	 SP	 nr	 8,	 SP	 nr	 9	 i	 III	 LO	
(150	 tys.	 zł)	 czy	 defibrylator	
(AED)	na	quadzie	na	wyposa-
żeniu	WOPR	do	pomocy	przy	
zawałach	 serca	 (200	 tys.	 zł).	
Z	kolei	wśród	zadań	lokalnych	
najwięcej	 głosów	 otrzymał:	
remont	 chodników	 i	 uliczki	
w	ciągu	posesji	ul.	Książąt	Po-
morskich	 13	 do	 23	 	 (300	 tys.	
zł),	 kontynuacja	 modernizacji	
skarpy	 i	 błoni,	 dokończenie	
ścieżki	 rowerowo-spacerowej	
górą	 nad	 polaną	 rekreacyjną	
(od	 ul.	 Polnej	 do	Ergo	Areny	
–	 100	 tys.	 zł),	 ogródek	 jorda-
nowski	 przy	 ul.	Armii	Krajo-
wej	68	(część	II	–	200	tys.	zł),	
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w bydgoszczy odbyła się regionalna Gala konkursu „lodołamacze 2019”. to wyróżnienie od 14 lat przyznawane jest firmom, 
instytucjom oraz osobom, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób 
z niepełnosprawnościami. Jednym z laureatów konkursu regionalnego jest krystyna kalańska, kierownik Środowiskowego domu 
samopomocy – ośrodka adaptacyjnego miejskiego ośrodka pomocy społecznej w sopocie. statuetkę w kategorii „przyjazna 
przestrzeń” otrzymała opera leśna w sopocie.

Głównym	 celem	 konkursu	
„Lodołamacze”	jest	przełamy-
wanie	stereotypów	i	uprzedzeń	
związanych	 z	 zatrudnianiem	
osób	 z	 niepełnosprawnością,	
integracja	 tych	osób	 i	 tworze-
nie	szansy	na	pełne	uczestnic-
two	w	życiu	społecznym,	a	tak-
że	 tworzenie	klimatu	 sprzyja-
jącemu	promowaniu	różnorod-
ności	 i	 szacunku	 wobec	 osób	
z	niepełnosprawnościami.
Podczas	 uroczystości	 uhono-
rowani	zostali	laureaci	w	8	ka-
tegoriach:	Zatrudnienie	Chro-
nione,	Otwarty	Rynek,	Insty-
tucja,	 Zdrowa	 Firma,	 Przyja-
zna	 Przestrzeń,	 Dziennikarz	
Bez	 Barier,	 Superlodołamacz	
oraz	 Lodołamacz	 Specjalny.	
Wyróżnienie	w	kategorii	„Lo-
dołamacz	Specjalny”	za	szcze-
gólną	 wrażliwość	 społecz-
ną	 i	 promowanie	 aktywności	

OPERA LEŚNA PRZYJAZNĄ PRZYSTANIĄ

krystyna kalańska z wyróżnieniem 
„Lodołamacza socjalnego”

osób	z	niepełnosprawnościami	
otrzymała	Krystyna	Kalańska,	
kierownik	 Środowiskowego	
Domu	Samopomocy	–	Ośrod-
ka	 Adaptacyjnego	 Miejskiego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	Sopocie.
	 –	 Bardzo	 dziękuję	 za	 to	wy-
różnienie	 –	 mówiła	 Krystyna	
Kalańska,	 odbierając	 certy-
fikat	 „Lodołamacza	 Specjal-
nego”.	 –	 Cieszę	 się,	 że	 na-
sze	 działania	 na	 rzecz	 osób	
z	 niepełnosprawnościami	 zo-
stały	dostrzeżone	i	docenione.	
Dziękuję	 wszystkim	 pracow-
nikom,	 instytucjom	 i	 orga-
nizacjom,	 z	 którymi	 współ-
pracujemy.	 Mamy	 w	 Sopocie	
bardzo	 przyjazny	 klimat	 dla	
osób	 z	 niepełnosprawnościa-
mi.	 Władze	 Sopotu	 są	 bar-
dzo	 otwarte	 na	 różne	 działa-
nia	 wspierające,	 aktywizujące	

i	 integrujące	 te	osoby	z	pozo-
stałymi	mieszkańcami.	Dzięki	
temu	przełamujemy	stereotypy	
i	 pokazujemy,	 że	 osoby	 z	nie-
pełnosprawnościami	są	pełno-
prawnymi	 uczestnikami	 życia	
społecznego.
	–	 Jesteśmy	niezwykle	dumni,	
że	 znaleźliśmy	 się	 w	 gronie	
zaszczytnych	 wyróżnionych	
laureatów.	 Gratulujemy	 Pani	
Krystynie	 i	 całemu	 zespoło-
wi,	 którym	 kieruje	 –	 mówi	
Andrzej	 Czekaj,	 dyrektor	
Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	w	 Sopocie.	 –	 Pani	
Krystyna	 Kalańska	 jest	 osobą	
energiczną	 i	 swoim	 entuzja-
zmem	zaraża	innych,	motywu-
jąc	i	zachęcając	do	działania.
Krystyna	Kalańska	od	2015	r.	
pełni	funkcję	kierownika	Śro-
dowiskowego	Domu	Samopo-
mocy	 –	 Ośrodka	 Adaptacyj-
nego	 MOPS	 Sopot	 i	 przyjęła	
nową	formę	działalności	i	tera-
pii	 dla	 uczestników	 Ośrodka.	
Korzysta	 z	 zasobów	 środowi-
ska	lokalnego	Sopotu	oraz	ini-
cjuje	 działania	mające	 na	 celu	
pełnoprawną	 obecność	 osób	
z	 niepełnosprawnością	 inte-
lektualną	 w	 przestrzeni	 Mia-
sta	 Sopotu.	 Uczestnicy	 kie-
rowanego	 przez	 nią	 Ośrodka	

aktywnie	 uczestniczą	 w	 życiu	
społecznym	 i	 kulturalnym:	
chodzą	na	 koncerty,	wystawy,	
wernisaże;	biorą	udział	w	licz-
nych	konkursach,	spotkaniach	
w	 bibliotekach,	 spotkaniach	
organizowanych	 w	 ramach	
współpracy	 z	 seniorami	 oraz	
instytucjami	 kulturalnymi.	
Można	ich	spotkać	w	Muzeum	
Sopotu,	 a	 także	w	 schronisku	
dla	zwierząt	„Sopotkowo”.
Pod	kierownictwem	Pani	Kry-
styny	Kalańskiej	Ośrodek	po-
większył	 się	 o	 100	 metrów	
przestrzeni,	 którą	 przystoso-
wano	 dla	 osób	 poruszających	
się	 na	 wózkach.	 Powstała	 tu	
pracownia	 Arteterapii	 oraz	
Sala	 Doświadczania.	 Nowe	
pracownie	 umożliwiają	 m.in.	
terapię	 odpowiadającą	 indy-
widualnym	 potrzebom	 osób	
z	niepełnosprawnościami,	 do-
datkowe	wsparcie	 osób	 z	 nie-
pełnosprawnością	 sprzężoną,	
spektrum	autyzmu	oraz	poru-
szającym	się	na	wózkach.
Najnowszy	 projekt	 realizo-
wany	 przez	 Środowiskowy	
Dom	 Samopomocy	 –	 Ośro-
dek	 Adaptacyjny	 MOPS	 So-
pot	 to	 dzienna	 opieka	 wy-
tchnieniowa.	 Osoba,	 która	 na	
co	 dzień	 opiekuje	 się	 swoim	

nowe	miejsca	do	wypoczynku,	
nowa	aranżacja	terenów	zielo-
nych	–	na	 terenie	całego	osie-
dla	Brodwino	(350	tys.	zł)
–	 	 	 W	 okręgach,	 gdzie	 nie	
wykorzystano	 puli	 środków,	
wynoszących	w	tym	roku	500	

tys.	 zł,	 komisja	 ds.	 budżetu	
obywatelskiego	 zdecyduje	
o	 sposobie	 wykorzystania	
pozostałej	 kwoty	 –	 dodaje	
Anna	Dyksińska.

(GR)

niesamodzielnym	 krewnym,	
może	znaleźć	dla	siebie	chwi-
lę	 wytchnienia	 lub	 załatwić	
swoje	 sprawy.	 W	 tym	 czasie	
podopiecznym	zajmuje	się	wy-
kwalifikowany	 opiekun,	 który	
zapewnia	 pielęgnację	 w	 pod-
stawowym	 zakresie.	 Ośrodek	
oferuje	 również	 wyżywienie	
oraz	 terapię	 zajęciową	 dosto-
sowaną	 do	 możliwości	 osoby,	
która	objęta	jest	wsparciem.
Organizatorem	 konkursu	
„Lodołamacze”	 jest	 Fundacja	

Aktywizacji	Zawodowej	Osób	
Niepełnosprawnych	 FAZON,	
której	 założycielem	 jest	 Pol-
ska	Organizacja	Pracodawców	
Osób	 Niepełnosprawnych.	
Nagroda	 przyznawana	 jest	 na	
poziomie	regionalnym	i	krajo-
wym.	Gala	ogólnopolska	tego-
rocznej	edycji	odbędzie	się	pod	
koniec	 września	 na	 Zamku	
Królewskim	w	Warszawie.

(AN)
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JESIENNE DEKORACJE

dynie zawładnęły miastem
–	 Gdańsk	 będzie	 tej	 jesieni	
wyjątkowo	 pomarańczowy.	
Wszystko	 za	 sprawą	 dyń,	 któ-
rymi	 udekorujemy	 nasze	 mia-
sto.	 W	 tym	 roku	 zwiększamy	
ich	ilość	do	3	ton,	a	największe	
okazy	 będą	ważyły	 ponad	 100	
kg!	 Na	 miejskich	 trawnikach	
pojawią	 się	 również	 pomarań-
czowe	 wstążki	 –	 mówi	 Mag-
dalena	 Kiljan,	 rzecznik	 praso-
wy	Gdańskiego	Zarządu	Dróg	
i	Zieleni.
W	dekorowaniu	Placu	Kobzdeja	
pomogą	maluchy	z	Przedszkola	
nr	27	im.	„Panienki	z	okienka”.	
Przedszkolaki	 będą	 układa-
ły	 jesienne	 warzywa	 wspólnie	
z	Piotrem	Grzelakiem,	zastępcą	
prezydenta	Gdańska	 ds.	 zrów-
noważonego	rozwoju.
	 –	 Dynie	 oprócz	 Placu	 Ko-
bzdeja	 swoje	 miejsce	 zna-
lazły	 na	 skrzyżowaniu	 przy	

Galerii	 Bałtyckiej,	 na	 Rondzie	
De	La	Salle	oraz	przy	wjeździe	
na	Targ	Drzewny.	Wracają	tak-
że	do	Parku	Oliwskiego	–	do-
daje	Magdalena	Kiljan.	–	Cha-
rakterystyczny	symbol	jesieni	na	
ulicach	 Gdańska	 towarzyszyć	
nam	 będzie	 już	 po	 raz	 trzeci.	
I	to	w	jeszcze	intensywniejszym	
pomarańczowym	 wydaniu	 niż	
w	latach	ubiegłych.	Do	dekora-
cji	użyjemy	bowiem	3	ton	dyń,	
z	których	największe	będą	wa-
żyły	 nawet	 100	 kg.	 Jesiennego	
charakteru	nabiorą	również	tra-
wy,	 które	 zostaną	 przewiązane	
pomarańczowymi	 wstążkami.	
Liczymy	 na	 to,	 że	 wzorem	 lat	
ubiegłych	zainspirujemy	miesz-
kańców	Gdańska	do	dekorowa-
nia	 swoich	 balkonów,	 tarasów	
i	ogrodów.

(GR)

W LUTYM POMORZANIE BęDĄ ŚWIęTOWAĆ 

100-lecie zaślubin polski z morzem
specjalny koncert, album, gra miejska i patriotyczny festyn na dworcu pkp w Gdańsku, wspólny przejazd specjalnym pociągiem z gene-
rałem Józefem Hallerem do pucka, gdzie odbędą się uroczystości upamiętniające zaślubiny polski z bałtykiem – to tylko niektóre z wielu 
atrakcji, jakie czekają nas w lutym 2020 r. z okazji 100-lecia powrotu pomorza w granice rzeczypospolitej.

Zaślubiny	Polski	z	morzem	10	
lutego	 1920	 r.	 w	 Pucku	 były	
szczególnym	 wydarzeniem	
w	 historii	 Polski	 międzywo-
jennej.	 Nasz	 kraj	 po	 okresie	
zaborów	 odzyskał	 dostęp	 do	
swoich	historycznych	wód	–	co	

symbolicznie	 potwierdził	 uro-
czysty	akt	zaślubin	z	udziałem	
generała	 Józefa	 Hallera.	 Stąd	
też	 dla	 mieszkańców	 Pomo-
rza	to	właśnie	rok	2020	będzie	
punktem	 kulminacyjnym	 ob-
chodów	 100-lecia	 odzyskania	

Niepodległości.		
Do	uroczystych	obchodów	zo-
stały	 jeszcze	 cztery	 miesiące,	
ale	 nad	 jubileuszem	 już	 teraz	
pracuje	sztab	 ludzi	 i	 instytucji.	
Pod	koniec	września	organiza-
torzy	 po	 raz	 pierwszy	 uchylili	

rąbka	 tajemnicy	 i	opowiedzieli	
o	 najciekawszych	 czekających	
nas	atrakcjach.	Zaprezentowali	
też	specjalne	 logo	obchodów	–	
dwie	splecione	ze	sobą	obrączki	
wpisane	w	cyfrę	100.	Autorem	
logotypu	jest	gdynianin	Patryk	
Hardziej.
	–	Główne	uroczystości	nawią-
zujące	do	zaślubin	z	Bałtykiem	
odbędą	 się	 tradycyjnie	w	Puc-
ku.	 Tym	 razem	 jednak	 przez	
całe	 Pomorze	 (na	 trasie	 z	 To-
runia	do	Pucka)	przejedzie	spe-
cjalny	pociąg	wiozący	generała	
Hallera	i	jego	żołnierzy.	Pociąg	
zatrzyma	się	m.in.	w	Gdańsku,	
gdzie	 przywitają	 go	 zebrani	
na	 dworcu	 mieszkańcy.	 Mało	
kto	 pamięta,	 że	 przed	 stu	 laty	
to	 właśnie	 Związek	 Polaków	
w	 Gdańsku	 ufundował	 pier-
ścienie,	które	otrzymał	Haller,	
by	potem	w	Pucku	zaślubić	mo-
rze	Ojczyźnie.	Z	okazji	100-le-
cia	gdańszczanie	również	prze-
każą	 generałowi	 symboliczne	
pierścienie,	 by	 znów	 powiózł	
je	 do	 Pucka	 –	 opowiada	 Ja-
nusz	Gawrysiak,	aktor,	reżyser	

i	animator	kultury	odpowiada-
jący	 za	 przejazd	 pociągu	 i	 pa-
triotyczny	 festyn	 na	 gdańskim	
dworcu	PKP.	
Wśród	 gości,	 którzy	 przybędą	
na	 puckie	 uroczystości,	 zosta-
nie	rozdanych	2	tys.	ryngrafów	
Błękitnej	 Armii	 gen.	 Halle-
ra.	 Ponadto	 każdy	 posiadający	
brodę	pan	będzie	mógł	skorzy-
stać	z	usług	barbera	i	przystrzyc	
brodę	 na	 taką,	 jaką	 nosił	 gen.	
Józef	 Haller.	 W	 Pucku	 odbę-
dzie	 się	 też	 bal	w	 stylu	 lat	 20.	
XX	wieku	pod	hasłem	100	par	
na	 100-lecie	 zaślubin	 Polski	
z	 morzem.	 Już	 jesienią	 chętni	
do	 udziału	 w	 nim	 będą	 mogli	
podszkolić	 swoje	 umiejętności	
taneczne	 m.in.	 w	 quickstepie,	
charlestonie	czy	fokstrocie.
Kolejną	 z	 zapowiadanych	
atrakcji	 przyszłorocznych	 ob-
chodów	ma	być	koncert	w	Pol-
skiej	 Filharmonii	 Bałtyckiej	
oraz	 w	 Filharmonii	 Kaszub-
skiej,	podczas	którego	zostanie	
wykonany	 utwór	 gdańszczani-
na	Leszka	Możdżera,	napisany	
specjalnie	 z	 okazji	 jubileuszu.	

Podczas	 koncertu	 usłyszymy	
również	 uwerturę	 koncerto-
wą	 „Legenda	 Bałtyku”	 Felik-
sa	 Nowowiejskiego	 i	 trzyczę-
ściowy	 poemat	 symfoniczny	
Claude’a	 Debussy	 „La	 mer”	
(„Morze”).
Z	kolei	Wojewódzka	i	Miejska	
Biblioteka	Publiczna	 im.	 Jose-
pha	Conrada-Korzeniowskiego	
w	Gdańsku	i	Instytut	Kaszub-
ski	wydadzą	z	okazji	jubileuszu	
książkę	Powrót	Pomorza	w	gra-
nice	Rzeczypospolitej.	W	setną	
rocznicę	 (1920-2020)	 autor-
stwa	 prof.	 Cezarego	 Obracht
-Prondzyńskiego	 i	 dr.	Krzysz-
tofa	 Kordy.	 Celem	 publikacji	
jest	 przedstawienie	 kontekstu	
wydarzeń	 na	Pomorzu	w	XIX	
wieku.	 Wydawnictwo	 będzie	
bogato	 ilustrowane	 (znajdą	 się	
w	nim	zdjęcia,	wycinki	z	prasy,	
reprodukcje	 wybranych	 doku-
mentów	itp.).
Szczegółowy	 program	 obcho-
dów	 będzie	 aktualizowany	 na	
stronie	www.pomorskie.eu.

(MP)

podpisano – opiewającą na 90 mln zł – umowę, dzięki której na pomorzu powstanie 
jeden z najnowocześniejszych systemów płacenia za przejazdy w transporcie publicznym 
w europie. dokument podpisali przedstawiciele spółki innobaltica oraz centrum Unijnych 
projektów transportowych. 

O	wspólnym	bilecie	dla	całego	Po-
morza	pisaliśmy	już	nie	jeden	raz	
na	naszych	łamach,	a	wielkim	orę-
downikiem	 przedsięwzięcia	 jest	
wicemarszałek	 województwa	 po-
morskiego	Ryszard	Świlski.
	 –	 To	 dobry	 moment	 dla	 trans-
portu	 publicznego	 na	 Pomorzu.	
Mamy	 rekordową	 liczbę	 pasaże-
rów,	a	mieszkańcy	regionu	bardzo	
chętnie	korzystają	z	kolei.	Te	osią-
gnięcia	 wymagają	 jednak	 inno-
wacyjnych	 rozwiązań,	 takich	 jak	
Platforma	Zintegrowanych	Usług	
Mobilności	 –	 mówił	 Ryszard	
Świlski.	–	Dzięki	tym	pieniądzom	
na	 Pomorzu	 powstanie	 wysoko	
zaawansowany	 technologicznie	
system,	 który	 umożliwi	 wspólną	
podróż	pasażerom,	niezależnie	od	
środka	 transportu	 czy	 operatora.	
Dziś	tak	naprawdę	robimy	pierw-
szy	krok	ku	nowemu	systemowi.
Pomorska	„FALA”,	czyli	zintegro-
wany	bilet,	 będzie	 jednym	z	naj-
bardziej	 nowoczesnych	 systemów	
płacenia	za	przejazdy	komunikacją	

POWSTAJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZY SYSTEM W EUROPIE

duży krok w stronę 
wspólnego biletu

publiczną.	Chodzi	o	kolej,	komu-
nikację	 miejską,	 a	 nawet	 rower	
Mevo.	Dzięki	90	mln	zł	dofinan-
sowania	 powstanie	 cały	 system.	
Będą	to	m.in.	czytniki	kart,	które	
będą	montowane	na	przystankach	
kolejowych	oraz	w	pojazdach	ko-
munikacji	 miejskiej.	 Wydanych	
zostanie	 blisko	 300	 tysięcy	 kar-
t-nośników	 identyfikacji	 NFC.	
Powstanie	 też	około	30	punktów	
obsługi	klienta,	w	których	będzie	
można	 załatwić	 wszelkie	 sprawy	
związane	 z	 biletem	 lub	 ewentu-
alnymi	 reklamacjami.	W	ramach	
„FALI”	 działać	 będzie	 również	
specjalny	 planer	 podróży.	To	na-
rzędzie,	 które	umożliwi	 zaplano-
wanie	trasy	przejazdu	z	uwzględ-
nieniem	 konkretnych	 preferencji,	
jak	na	przykład	 tylko	za	pomocą	
pojazdów	 niskopodłogowych	 czy	
minimalnego	czasu	na	przesiadkę.
System	 zintegrowanego	 biletu	
przyniesie	 korzyści	 nie	 tylko	 pa-
sażerom.	 Również	 organizatorzy	
transportu	 będą	 mogli	 korzystać	

z	 systemu.	 Dzięki	 uszczelnieniu	
systemu	 łatwiejsze	 będzie	 roz-
liczanie	 dopłat	 do	 przewozów	
z	tytułu	honorowania	ulg	ustawo-
wych.	Operatorzy	zyskają	również	

narzędzie	statystyczne,	dzięki	któ-
remu	będzie	możliwa	lepsza	syn-
chronizacja	 rozkładów	 jazdy	oraz	
skomunikowań.

(MP)
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

UCZELNIA Z SILNYMI TRADYCJAMI

Zapraszamy na święto akademii 
sztuk pięknych w Gdańsku
przed nami uroczysta inauguracja roku akademickiego w gdańskiej akademii sztuk pięknych. Uroczystość, która odbędzie się już  
11 października, ma charakter otwarty.

Każdego	roku	inauguracja	roku	
akademickiego	 ma	 charakter	
wyjątkowy.
	 –	 Jesteśmy	 przecież	 uczelnią	
artystyczną,	więc	 na	 tle	 pozo-
stałych	 trójmiejskich	 uczelni	
wyróżniamy	się	podejściem	do	
strony	 wizualnej	 tego	 święta.	
Mamy	 tę	 przyjemność	 zorga-
nizowania	 czegoś	 więcej	 od	
klasycznego	 wejścia	 uczelnia-
nego	 senatu	 i	 doprowadzenie	
do	 immatrykulacji	 studentów.	
Mam	 tu	 na	 myśli	 zorganizo-
wany	 specjalnie	 z	 tej	 okazji,	
wernisaż.	 Zapraszamy	 na	 nie-
go,	nie	tylko	studentów.	Nasza	
akademia	jest	tego	dnia	otwar-
ta	 dla	 wszystkich	 –	 zachęca	
prof.	 ASP	 dr	 hab.	 Krzysztof	
Polkowski,	 Rektor	 Akademii	
Sztuk	Pięknych	w	Gdańsku.
W	 Galerii	 Sztuki	 przy	

rektoracie	 Uczelni	 pokaza-
ne	 zostaną	 rysunki	 mistrzów	
gdańskiej	 akademii.	 Jak	 za-
uważa	prof.	ASP	dr	hab.	Adam	
Kamiński,	 Prorektor	 ASP	 ds.	
Współpracy	 i	 Promocji,	 będą	
to	 perełki,	 które	 podkreślą	
rolę	rysunku	jako	fundamentu,	
dziedziny	 wszystkich	 dziedzin	
wizualnych.
	 –	 Z	 kolei	 w	 Galerii	 Kultura	
Ma	Wiele	Twarzy	w	Zbrojow-
ni	 Sztuki	 z	 wejściem	 od	 ulicy	
Tkackiej	 bądź	 Targu	 Węglo-
wego	 będziemy	 prezentować	
prace	wyróżniające	 się	 charak-
terystycznymi,	 gwałtownymi	
pociągnięciami	farby	na	płótnie	
maltańskiego	artysty.	Będzie	to	
doskonała	 okazja	 nie	 tylko	 do	
obejrzenia	wystaw,	ale	również	
do	poznania	naszej	Alma	Ma-
ter.	 Nasi	 goście	 zobaczą	 dwie	

silnie	 kontrastujące	 ze	 sobą	
ekspozycje.	 Inaugurację	 roku	
akademickiego	 traktujemy	 też	
jako	 dzień	 otwarty	 uczelni,	
w	 czasie	 którego	można	 zoba-
czyć	 chociażby	 naszą	 bibliote-
kę	 z	 czytelnią,	 które	 również	
generują	 swoją	 ofertę	 dla	 stu-
dentów,	ale	i	gości	z	zewnątrz.	
Obejrzeć	 będzie	 także	 można	
nasze	 laboratorium	 dźwięku	
oraz	patio,	w	którym	emitowa-
ny	będzie	film	promujący	ASP	
–	podkreśla	Prorektor.
Poza	 tym	 już	 od	 kilku	 dni	
można	 oglądać	 wystawę	 prac	
wybitnego	prof.	Henryka	Luli.	
Na	 600	 metrach	 kwadrato-
wych	 można	 obejrzeć	 dosko-
nałe	przykłady	sztuki	ceramiki	
i	sztuki	myślenia	przestrzenne-
go	w	małych	formach.
–	 Zachęcam	 wszystkich	

czytelników	 „Panoramy”	 do	
odwiedzenia	 naszych	 skrom-
nych	progów.	Zwiedzenie	na-
szych	 galerii	 jest	 darmowe,	
a	 wystawy	 organizowane	 są	
przez	cały	rok	–	zaprasza	prof.	
ASP	dr	hab.	Adam	Kamiński.
Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	 in-
auguracja	 roku	 akademickie-
go	 rozpocznie	 się	w	samo	po-
łudnie,	 ale	 podwoje	 uczelni	
otwarte	 będą	 dla	 zwiedzają-
cych	przez	cały	dzień.
Akademia	 Sztuk	 Pięknych,	
na	której	 studiuje	 średnio	850	
studentów,	to	cztery	wydziały:	
Architektury	 i	 Wzornictwa,	
Grafiki,	 Malarstwa,	 Rzeźby	
i	Intermediów.	Będzie	również	
prowadzony	 Zakład	 Historii	
Sztuki.	 Każdego	 roku	 naukę	
podejmuje	tu	ok.	60	osób	z	za-
granicy,	a	mniej	więcej	połowa	
z	nich	pochodzi	z	Hiszpanii.
	 –	 Można	 powiedzieć,	 że	
wpływa	na	to	kilka	czynników.	
Gdańska	 Akademia	 Sztuk	
Pięknych	 ma	 silną	 tradycję	
w	klasycznym	malarstwie	szta-
lugowym,	 rysunku	 czy	 projek-
towaniu	 graficznym,	 ale	 i	ma-
larstwie	 otwartym	 gotowym	

na	eksperyment.	Są	to	obszary,	
które	 cieszą	 się	 największym	
zainteresowaniem.	 W	 tym	
roku	zdecydowaliśmy	się	wyse-
parować	konkretną	grupę	pro-
fesorów	 do	 stworzenia	 dopre-
cyzowanej	 oferty	 najchętniej	
wybieranych	przez	cudzoziem-
ców	 pracowni	 czy	 aktywności	
naszej	 uczelni	 –	 dodaje	 Rek-
tor	 Akademii	 Sztuk	 Pięknych	
w	Gdańsku.
ASP	to	nie	tylko	uczelnia,	ale	
także	 instytucja,	 która	 chce	
integrować	 się	 z	 lokalnym	
społeczeństwem.	W	tym	celu	
istotną	 rolę	 odgrywa	 uczel-
niane	 patio,	 na	 organizację	
którego	 akademia	 otrzymała	
unijne	 dofinansowanie.	 Pa-
tio	 nie	 służy	 kształceniu,	 ale	
aktywizacji	 lokalnego	 środo-
wiska.	 Mają	 tu	 miejsce	 wy-
kłady,	 warsztaty,	 wystawy,	
w	których	uczestniczyć	mogą	
wszyscy	chętni.	Oferta	Uczel-
ni	 jest	 bogata,	 a	 za	 naszym	
pośrednictwem	 informować	
będziemy	 o	 najciekawszych	
wydarzeniach.

(KL)
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MOŻE BYĆ CIEPŁO I ZARAZEM OSZCZęDNIE

JEDNA Z NAJSTARSZYCH BIEGOWYCH IMPREZ

Warto z rozmysłem ogrzewać 
swoje mieszkania

Już po raz. 40 młodzi gdańszczanie biegali na przymorzu

od kilku tygodni na dworze jest zimno, a ciepło to już tylko wspomnienie. cieszymy się z ciepła płynącego z grzejników. ale przy ogrzewaniu 
warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które nie opróżnią do cna naszego domowego budżetu.

początek roku szkolnego od niepamiętnych czasów kojarzy się najmłodszym mieszkańcom z biegami ulicznymi, które już od 40 lat organizowane 
są przez osiedlowy klub „maciuś i”, działający przy powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”.

Już	 przy	 aranżacji	 mieszkania	
musimy	 pamiętać	 o	 tym,	 aby	
grzejniki	 nie	 były	 zasłonięte.	
Jeżeli	 są	 one	 zabudowane	 lub	
zasłonięte,	zawór	termostatycz-
ny	 nie	 określa	 już	 temperatu-
ry	 pomieszczenia	 tylko	 wyż-
szą,	 sztuczną,	 gdyż	 powietrze	
za	 zabudową	 lub	 zasłoną	 jest	
cieplejsze.	
	 –	 W	 takim	 wypadku,	 aby	
osiągnąć	 żądaną	 temperaturę,	
trzeba	 bardziej	 odkręcić	 za-
wór,	 a	 tym	 samym	 zwiększyć	
zużycie	 ciepła.	 Uniknąć	 tego	
można,	 jeżeli	 grzejnik	 będzie	
odsłonięty.	Stale	 zasłonięty	ka-
loryfer	zużywa	nawet	o	40	proc.	
więcej	ciepła	–	ostrzega	Włady-
sław	 Wojtkiewicz,	 wiceprezes	
ds.	 technicznych	 Powszech-
nej	 Spółdzielni	 Mieszkanio-
wej	 „Przymorze”.	 –	 Regulacja	
temperatury	 w	 poszczególnych	
pomieszczeniach	 powinna	 od-
bywać	 się	 za	pomocą	zaworów,	
a	nie	poprzez	otwieranie	lub	za-
mykanie	okien.	Przy	otwartych	

zaworach	 termostatycznych	
i	jednoczesnym	uchyleniu	okna,	
zimne	 powietrze	 dostaje	 się	 do	
pomieszczenia	 i	 opływa	 zawór	
termostatyczny,	 który	 próbuje	
utrzymać	w	pomieszczeniu	na-
stawioną	 temperaturę,	 pobiera-
jąc	więcej	mocy.	Ciepło	 zostaje	
wypromieniowane	 z	 grzejnika	
i	najczęściej	wydostaje	się	przez	
otwarte	okno	na	zewnątrz.
Wietrzyć	 należy	 krótko	 i	 in-
tensywnie.	 Najlepszym	 sposo-
bem	 jest	 krótkotrwały	 prze-
ciąg.	 Dzięki	 temu	 powietrze	
jest	 świeże,	 a	 temperatura	 po-
mieszczeń	 pozostaje	 nadal	
utrzymana.	Pomieszczenia	zbyt	
wychłodzone	 potrzebują	 dłuż-
szego	 czasu	 do	 nagrzania	 się,	
ponieważ	 nie	 tylko	 powietrze,	
ale	również	ściany	i	inne	przed-
mioty	muszą	zostać	ogrzane.	
Na	 czas	 nieobecności	 w	 domu	
lepiej	 nie	 wyłączać	 wszystkich	
grzejników	 i	 nie	 wychładzać	
przez	 to	 mieszkania,	 lecz	 po-
przez	 przytłumienie	 zaworów,	

utrzymać	 równomierną	 tempe-
raturę	pomieszczeń.	Do	ogrza-
nia	 zimnych	 pomieszczeń	 po-
trzebne	 są	 duże	 ilości	 ciepła,	
dlatego	nagrzewanie	jest	o	wie-
le	 droższe	 od	 utrzymania	 sta-
łej	 temperatury.	 W	 przypadku	
dłuższej	nieobecności	należy	za-
mknąć	wszystkie	okna,	a	drzwi	
wewnątrz	 otworzyć	 i	 w	 zależ-
ności	 od	 wielkości	 mieszkania,	
pozostawić	włączony	 jeden	 lub	
dwa	średnie	grzejniki,	zaś	resztę	
wyłączyć.
Wilgotne	 powietrze	 odczuwal-
ne	jest	jako	cieplejsze	niż	powie-
trze	suche,	dlatego	też	powinno	
się	utrzymać	w	mieszkaniu	od-
powiednią	wilgotność.	Najlepiej	
do	 tego	 celu	 służą	 nawilżacze	
powietrza	i	zielone	rośliny.	Na-
wilżając	 powietrze	 w	 mieszka-
niu,	 zaoszczędzić	można	drogą	
energię	cieplną.

Dodajmy	 jeszcze	 tylko,	 że	
wzrost	temperatury	w	pomiesz-
czeniu	 o	 1	 stopień	 pociąga	 za	

sobą	wzrost	ciepła	o	ok.	6	proc.	
Temperatura	komfortu	cieplne-
go	 w	 pomieszczeniu	 to	 18–21	
stopni	 Celsjusza.	 Optymalna	
temperatura	 w	 sypialni	 może	
być	niższa	–	w	zależności	od	in-
dywidualnych	 upodobań	 –	 jest	
to	 16–18	 stopni.	Naprawdę	 nie	
ma	potrzeby	utrzymywać	wyż-
szej	 temperatury.	Można	 prze-
konać	się	o	tym	na	własnej	skó-
rze	 i	 spróbować	 samodzielnie	
ustalić	 temperaturę	 najlepszą	
dla	siebie.	
	 –	Korzystając	 z	okazji,	 chciał-
bym	 zwrócić	 uwagę	 na	 jeszcze	
jedną	 istotną	 rzecz.	 Wrzesień	
i	październik	to	miesiące,	w	któ-
rych	 bywa	 jeszcze	 stosunkowo	
ciepło	 i	 temperatura	 powietrza	
może	 przekraczać	 w	 dzień	 na-
wet	 20	 stopni.	 Każdy	 budynek	
zasilany	 w	 ciepło	 systemowe	
jest	 wyposażony	 w	 regulator	
potocznie	 zwany	 „pogodynką”,	
który	automatycznie	uruchamia	
i	 odcina	 dostawę	 ciepła	 do	 bu-
dynku	w	zależności	od	ustalonej	

temperatury	 zewnętrznej.	 Je-
śli	 więc	 na	 dworze	 jest	 ciepło,	
a	grzejniki	są	zimne,	to	nie	jest	
to	awaria.	Tak	po	prostu	działa	
nasz	 system	 grzewczy,	 grzejni-
ki	nie	muszą	być	gorące	na	całej	
swojej	wysokości	,	grzejnik	po-
winien	być	ciepły	u	góry	a	czym	
niżej	 chłodniejszy	 	 ponieważ	
woda	 w	 grzejniku	 oddając	

ciepło	do	powietrza	ochładza	się	
i	na	dole	grzejnika	gdzie	odpły-
wa		 jest	dużo	chłodniejsza.	Jest	
to	 prawidłowe	 działanie	 grzej-
nika	 –	 informuje	 Władysław	
Wojtkiewicz.

(lubek)

W	 tym	 roku	 przymorski	 klub	
był	 organizatorem	 Biegu	
Ulicznego	 40-lecia	 o	 Puchar	
Przewodniczącego	Rady	Osie-
dla	Przymorze-Śląska.	
	 –	 Tegoroczna	 impreza	 była	
organizowana	 przy	 okazji	 ju-
bileuszu	 40-lecia	 naszego	
klubu.	 Warto	 w	 tym	 miejscu	
wspomnieć,	 że	 jest	 to	 jeden	

przy ul. Śląskiej 66B na Przymorzu posiada do 
wynajęcia salę na uroczystości rodzinne. Sala 
posiada zaplecze 
kuchenne, 
do dyspozycji 
pozostaje również 
sprzęt muzyczny. 
Konkurencyjne ceny!!! 
 
Zapraszamy 
Kontakt tel. 58 553 40 21

Dom Kultury  

reklama

z	 najstarszych	 biegów	 ulicz-
nych	 organizowanych	 w	 na-
szym	 mieście,	 ponieważ	 jego	
początki	 sięgają	 1979	 roku.	
W	 zawodach	 uczestniczą	 naj-
młodsi	 mieszkańcy	 Gdańska.	
W	 tegorocznej	 imprezie	 wy-
startowali	 reprezentanci	 przy-
morskich	szkół	podstawowych.	
Statuetki	 przyznano	 w	 22	

kategoriach	 wiekowych	 z	 po-
działem	na	dziewczęta	i	chłop-
ców	oraz	w	tym	2	parabiegi	dla	
dzieci	niepełnosprawnych	–	in-
formuje	nas	Urszula	Lisowska,	
kierownik	klubu	„Maciuś	I”.
Poza	 klasyfikacją	 indywidu-
alną	 prowadzono	 również	 ry-
walizację	 pomiędzy	 szkoła-
mi.	 W	 kategorii	 klas	 0	 –	 III	

bezkonkurencyjna	 okazała	 się	
Szkoła	Podstawowa	nr	80,	 tuż	
za	 nią	 sklasyfikowana	 została	
Szkoła	Podstawowa	nr	79,	na-
tomiast	na	najniższe	miejsce	na	
podium	 przypadło	 w	 udziale	
reprezentantom	 Szkoły	 Pod-
stawowej	 nr	 44.	 Identycznie	
przedstawiała	 się	 klasyfika-
cja	w	kategorii	klas	IV	–	VIII.	
W	 parabiegach	 w	 grupie	 naj-
młodszej	 1.	 miejsce	 zdobyła	
Ala	 Kościuk	 oraz	 Marat	 Sa-
lier,	natomiast	w	grupie	starszej	
zwyciężali	 Barbara	 Szwadzka	
i	 Igor	Kędzia.	Wszyscy	 oni	 są	
uczniami	 Szkoły	 Podstawowej	
nr	44.

(GR)

Lena	Kaczmarek,	Hubert	Skup,	Zofia	Grzesiuk,	Krzysztof	Kró-
ciński,	Emilia	Różycka,	Martin	 Szczerbiński,	Klaudia	Gapiew-
ska,	 Piotr	Kowalski,	Weronika	 Janeczek,	Kuba	 Jarulewicz,	An-
tonina	Olszówka,	Adam	Cieślik,	Amelia	Kropidłowska,	Mikołaj	
Gregorczuk,	Dobromiła	Sachse,	 Jakub	Łukawski,	Wiktoria	Pol-
lus,	Jan	Mioduszewski.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  PAŹDZIERNIK 20198 roZMaitośCi/rEkLaMa

SEJM
2019

KONCERT KOMBI I KRYSTYNY STAŃKO

Głosy dla hospicjum w gdańskiej 
filharmonii 
legendarny zespół kombi ze sławomirem łosowskim na czele oraz krystyna stańko Quintet wystąpią w polskiej Filharmonii bałtyckiej 
na koncercie z cyklu „Głosy dla Hospicjów” na rzecz Hospicjum dla dzieci i dorosłych im. ks. e. dutkiewicza sac oraz inicjatywy budowy 
centrum opieki wytchnieniowej w Gdańsku. koncert odbędzie się 12 października o godzinie 18.00, a organizuje go Fundacja Hospicyjna.

KOMBI	 to	 zespół	 prezentu-
jący	 muzykę	 elektroniczną,	 na	
pograniczu	 jazz-rocka,	 fusion,	
z	ponad	42-letnią	historią.	Koja-
rzony	 z	wielkimi	 hitami,	 takimi	
jak	„Nasze	Rendez-vous”,	„Black	
and	white”	czy	piosenką	„Słodkie-
go,	miłego	życia”,	za	którą	zespół	
zdobył	nagrodę	publiczności	pod-
czas	XXI	Festiwalu	Piosenki	Pol-
skiej	w	Opolu	w	1984	r.	Za	ory-
ginalne	 brzmienie	 zespołu	 od	 lat	
odpowiada	 Sławomir	 Łosowski,	

który	w	2019	roku	obchodzi	50-le-
cie	pracy	twórczej.	W	filharmonii	
zespół	wystąpi	w	składzie:	Sławo-
mir	Łosowski,	Zbyszek	 Fil	 (wo-
kal),	 Karol	 Kozłowski	 (bas),	 To-
masz	Łosowski	(perkusja).
Krystyna	Stańko	Quintet	wystą-
pi	 w	 pierwszej	 części	 koncertu,	
o	 godzinie	 18.00.	 Artystka,	 ob-
darzona	wspaniałym	kontraltem,	
jest	 jedną	 z	najlepszych	polskich	
wokalistek	 jazzowych,	 a	wystąpi	
wraz	 z	 wybitnymi	 jazzmanami:	

Dominikiem	 Bukowskim,	 Pio-
trem	Lemańczykiem,	Mikołajem	
Stańko	 i	 Marcinem	 Wądołow-
skim.	Krystyna	Stańko	jest	zdo-
bywczynią	wielu	nagród,	w	 tym	
I	nagrody	im.	Anny	Jantar	w	ka-
tegorii	Debiuty	w	1991	r.	Pięć	lat	
temu	 otrzymała	 brązowy	 medal	
Zasłużony	Kulturze	Gloria	Artis.	
Nagrała	dotąd	dziesięć	albumów	
muzycznych.
„Głosy	 dla	 Hospicjów”	 w	 całej	
Polsce	otwierają	kampanię	 „Ho-
spicjum	 to	 też	 Życie”	 inicjowa-
ną	 przez	 Fundację	 Hospicyjną.	
Tegoroczną	 kampanię	 fundacja	
poprowadzi	pod	hasłem	„Ważni-
niewidziani.	 Zauważ,	 zrozum,	
wesprzyj”,	 której	 celem	 będzie	
zwrócenie	uwagi	na	rolę	opieku-
nów	 rodzinnych,	 opiekujących	
się	bliskimi	w	domach,	oraz	po-
trzebę	 wspierania	 dzieci,	 któ-
re	 straciły	 kogoś	 z	 najbliższych.	
Kampania	 będzie	 przypominać,	
że	„dzieci	radzą	sobie	same	tylko	
w	 bajkach”,	 a	 także	 informować	

o	 istniejącym	 portalu	 wsparcia	
dla	dzieci	 i	młodzieży	w	żałobie	
www.tumbopomaga.pl
Dochód	 z	 koncertu	 zostanie	
przeznaczony	 na	 rzecz	 pod-
opiecznych	Hospicjum	dla	Dzie-
ci	i	Dorosłych	im.	ks.	E.	Dutkie-
wicza	SAC	oraz	budowę	
Centrum	 Opieki	 Wy-
tchnieniowej.	 To	 ini-
cjatywa,	 która	dopełni	
wszechstronne	 wspar-
cie	 udzielane	 przez	
Fundację	 Hospi-
cyjną	 chorym,	
osobom	 niesa-
modz ie l nym	
i	 ich	 opieku-
nom.	 Według	
założeń	 ośro-
dek	 każdego	
dnia	ma	udzie-
lać	pomocy	90	
rodz inom.	
Ucz e s t n i-
cy	 koncer-
tu	 będą	 mogli	

dołożyć	 swoją	 cegiełkę	 do	 tego	
przedsięwzięcia,	nie	 tylko	kupu-
jąc	bilet	na	wydarzenie,	ale	rów-
nież	biorąc	udział	w	charytatyw-
nej	aukcji,	która	zawsze	towarzy-
szy	koncertowi.

Bilety	można	nabyć	na	stronach:	
www.bilety24.pl,	eBilet.pl.

(AN)
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dla kobiet doświadczających przemocy
Punkt	 Interwencji	 Kryzy-
sowej	 Miejskiego	 Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Sopo-
cie	 organizuje	 kolejną	 edy-
cję	 grupy	 psychoedukacyjnej	
dla	 kobiet	 doświadczających	
przemocy	 w	 bliskich	 rela-
cjach.	Oferta	 skierowana	 jest	
do	 kobiet,	 które	 znalazły	 się	
w	 trudnej	 sytuacji	 związanej	
z	przemocą,	chcą	zdobyć	wie-
dzę,	jak	sobie	radzić	w	takich	
sytuacjach,	potrzebują	wspar-
cia	 i	 zrozumienia.	 Udział	
w	spotkaniach	jest	bezpłatny.
	 –	 Zajęcia	 z	 psychologiem	
będą	 obejmowały	 cykl	 25	
spotkań	odbywających	się	raz	
w	tygodniu,	w	piątki	w	godz.	
17.00	–	19.30.	Pierwsze	spo-
tkanie	odbędzie	się	22	listo-
pada,	ale	już	teraz	zachęcamy	
do	kontaktu	 z	 psychologiem	
w	 celu	 umówienia	 się	 na	
konsultację	wstępną	 –	mówi	
Justyna	 Kaczmarek,	 kie-
rownik	 Punktu	 Interwencji	

żYCiE Miasta

– Jak bliska Pana sercu 
jest polska spółdzielczość 
mieszkaniowa?
	 –	 Mimo	 że	 mieszkam	
w	budynku	administrowanym	
przez	wspólnotę,	 to	uważam,	
że	 najlepszą	 formą	 zarządza-
nia	 są	 spółdzielnie	 miesz-
kaniowe,	 zrzeszające	 wielu	
członków,	 którzy	 mogą	 się	
wzajemnie	 wspierać	 i	 zara-
zem	 integrować.	Przy	wspól-
notach,	 gdzie	 jest	 jeszcze	
wiele	 mieszkań	 wynajmowa-
nych,	 trudno	 zapanować	 nad	
niektórymi	 sprawami	 –	 taki-
mi	 jak	 chociażby	 segregacja	
śmieci	 czy	 podjęcie	 jakiekol-
wiek	uchwały	inwestycyjnej.	
– W ostatnim czasie prezesi 
gdańskich spółdzielni zwra-
cali nam uwagę na problem 
związany z krótkotrwałym 
wynajmem mieszkań…
	 –	 Są	 właściciele	 mieszkań,	
robiący	 wszystko,	 aby	 się	
wzbogacić.	 Prowadzone	 są	
remonty	 nawet	 z	 narusze-
niem	 prawa	 budowlanego,	
aby	 dostosować	 mieszkanie	
nawet	do	potrzeb	niewielkie-
go	hostelu.	W	takich	wypad-
kach	 radziłbym	 zgłoszenie	
sprawy	 inspektorowi	 nadzo-
ru	 budowlanego.	 Prawo	 za-
brania	takich	rzeczy,	a	ludzie	
nagminnie	 je	 łamią.	 Rozma-
wiałem	 z	 prezesami,	 którzy	
zgłaszają	właśnie	takie	samo-
wole	 budowlane.	 Ciężko	 jest	
to	 zastopować,	 bo	 jedno	 się	
usunie,	a	 już	drugi	właściciel	
prowadzi	 kolejne	 przeróbki	
w	swoim	mieszkaniu.	
 – Spółdzielców boli tak-
że fakt, że na ich terenach 
nie mogą być realizowane 
żadne inwestycje w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Nie ma także dotacji – tak 
jak w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych – na roboty 
termomodernizacyjne.
	–	Nie	jestem	przekonany,	czy	
są	 to	 dobre	 rozstrzygnięcia	
dla	 spółdzielców.	 Spółdziel-
nia	 to	 też	 część	miasta,	więc	
sądzę,	 że	 zadania	 w	 ramach	
budżetu	 obywatelskiego	 mo-
głyby	 być	 realizowane	 także	
na	 ich	 terenach.	Spółdzielnie	
powinny	 też	 mieć	 dostęp	 do	
środków	 unijnych.	 Tak	 jest	
chociażby	w	 sąsiednim	woje-
wództwie	warmińsko-mazur-
skim,	gdzie	wiele	 spółdzielni	
skorzystało	z	unijnego	wspar-
cia.	 W	 tej	 materii	 duże	 pole	
do	popisu	ma	marszałek	woje-
wództwa	pomorskiego.	Trze-
ba	 rozmawiać	 z	 włodarzami	

spółdzielnie mieszkaniowe to tkanka, która ma się dobrze, w zdecydowanej większości prosperuje bez większych problemów, ale 
są podmioty, które za wszelką cenę chcą doprowadzić do jej upadku. wśród pomorskich posłów jednym z głównych jej obrońców 
jest Jerzy borowczak.

NIE MOŻEMY DOPUŚCIĆ DO UPADKU SPÓŁDZIELCZOŚCI

potrzebne są mieszkania z windami i żłobek, bo 
miejsce na balon sportowy można znaleźć wszędzie 

Kryzysowej	MOPS	Sopot.
Celem	 grupy	 psychoeduka-
cyjnej	 jest	udzielenie	wsparcia	
psychologicznego	 i	 edukacja	
dotycząca	 zjawiska	 przemocy.	
Uczestniczki	zajęć	będą	miały	
szansę	 przezwyciężyć	 wstyd,	
jakiego	 doświadczają	 w	 roli	
ofiary,	będą	mogły	wymieniać	
się	 swoimi	 doświadczeniami	
związanymi	 z	 radzeniem	 so-
bie	 w	 sytuacji	 przemocy	 oraz	
poprzez	 budowanie	 nowych	
relacji	przerwać	izolację	towa-
rzyszącą	 traumie,	 wynikającej	
z	doznawania	przemocy.
	–	Przemoc	w	rodzinie	to	zja-
wisko,	 które	 może	 dotknąć	
każdego.	 Niestety	 wiele	 osób	
nie	 potrafi	 powstrzymać	 swo-
ich	agresywnych	zachowań	lub	
potrzeby	kontroli	 i	dominacji,	
przez	 co	 cierpią	 całe	 rodziny	
–	 podkreśla	 Andrzej	 Czekaj,	
dyrektor	 Miejskiego	 Ośrod-
ka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 So-
pocie.	 –	 Dlatego	 nasza	 oferta	

wsparcia	 dotyczy	 zarówno	
osób,	 które	 doświadczają	
przemocy,	jak	i	tych,	które	ją	
stosują.	 W	 listopadzie	 ruszą	
również	 warsztaty	 korekcyj-
no-edukacyjne	 dla	 osób	 sto-
sujących	przemoc.
Przemoc	 wobec	 najbliż-
szych	może	przejawiać	się	na	
wiele	 sposobów:	 od	 bezpo-
średniej	 przemocy	 fizycznej	
i	 seksualnej,	 przez	 przemoc	
psychiczną	 (np.	 nadmierne	
kontrolowanie,	 straszenie,	
krytykowanie,	 poniżanie)	 aż	
po	 najmniej	 rozpoznawalną	
przemoc	 ekonomiczną	 (np.	
zabieranie	 pieniędzy,	 nieło-
żenie	na	rodzinę,	zabranianie	
pracy).
Osoby	 chętne	 do	 udziału	
w	 grupie	 psychoedukacyj-
nej	prosimy	o	kontakt	z	psy-
chologami,	tel.	58	550	14	14,	
w	godz.	8.00–20.00.

(AN)

miasta	 i	 województwa	 i	 do-
magać	się	tych	pieniędzy.	
 – A co polscy posłowie 
zrobili dla spółdzielni 
mieszkaniowych?
	 –	 Przypomnę,	 że	 stworzony	
został	 projekt	 rządowy	 zmia-
ny	 Ustawy	 o	 spółdzielniach	
mieszkaniowych,	 który	 był	
bardzo	szeroko	konsultowany.	
Wszyscy,	 łącznie	 z	 nadzoru-
jącym	 prace	 posłem	 PiS	 Ka-
zimierzem	 Smolińskim,	 byli	
przekonani,	 że	 przygotowany	
projekt	 wejdzie	 w	 życie.	 Po-
parli	 go	 wszyscy	 posłowie	 –	
od	lewa	do	prawa.	W	Senacie	
Lidia	Staroń	przy	pomocy	Ja-
rosława	 Gowina	 wprowadzi-
ła	 do	 rządowego	 projektu	 35	
poprawek.	 Nigdy	 wcześniej	
podobny	 przypadek	 nie	 miał	
miejsca.	Ustawa	działa	wbrew	
woli	 spółdzielców.	 Jest	 to	 to-
talny	niewypał.	
 – Można to jeszcze jakoś 
naprawić?
	–	Swego	czasu	obiecałem,	że	
zrobię	wszystko,	żeby	ta	usta-
wa	trafiła	do	Trybunału	Kon-
stytucyjnego.	 Słowa	 dotrzy-
małem.	 Trudno	 powiedzieć,	
jak	 się	 sprawa	 zakończy,	 bo	
wszyscy	 wiemy,	 jaki	 mamy	
trybunał…	Konsultacje	wciąż	
trwają.	 Spotykam	 się	 z	 pre-
zesami	 i	 radami	 nadzorczy-
mi	 spółdzielni	 mieszkanio-
wych.	Ustawa	jest	już	gotowa,	
bo	 tak	 naprawdę	 wystarczy	
tylko	 wyrzucić	 35	 poprawek	
wprowadzonych	 przez	 Lidię	
Staroń.	
	 –	 Przejdźmy	 może	 na	 nasze	
lokalne	 podwórko.	 Skąd	 zna	
Pan	 Leonarda	 Wieczorka,	
prezesa	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	„Suchanino”?
	–	Poznaliśmy	się	wtedy,	kiedy	
były	problemy.	Było	to	jeszcze	
wtedy,	 kiedy	 byłem	miejskim	
radnym.	 Promowałem	 wnio-
sek,	 aby	 za	 mieszkania	 prze-
kazywać	 ziemie	 spółdziel-
niom.	 To	 właśnie	 spółdziel-
nie	mieszkaniowe	znają	się	na	
tym	najlepiej,	a	do	tego	budu-
ją	 non	 profit,	 czyli	 nie	 mogą	
na	tym	zarobić,	dlatego	budu-
ją	najtaniej.	Wtedy	poznałem	
większość	 prezesów	 gdań-
skich	 spółdzielni.	 Są	 spół-
dzielnie,	 do	 których	 można	
mieć	 zastrzeżenia,	 ale	 zdecy-
dowana	większość	jest	bardzo	
dobrze	zarządzana.	
	 –	 Jak	 w	 takim	 razie	 ocenia	
Pan	 działania	 władz	 spół-
dzielni	na	Suchaninie?
	 –	 Leonard	 Wieczo-
rek	 jest	 chyba	 najbardziej	

operatywnym	 prezesem	 na	
terenie	 Gdańska.	 Znam	 wie-
lu	 prezesów,	 dlatego	 myślę,	
że	 pozostali	 się	 nie	 obrażą	
i	 podzielą	 moje	 zdanie.	 Pre-
zes	Wieczorek	ma	wizję	 roz-
woju	 swojej	 spółdzielni.	 Ma	
ciekawe	pomysły,	które	warto	
realizować.	Mam	tu	na	myśli	
chociażby	 kolejną	 inwestycję	
mieszkaniową.	 Na	 Suchani-
nie	nie	ma	żłobka	ani	miejsca	
na	 klub	 dla	 seniorów.	 Ta	 in-
westycja	mogłaby	ten	problem	
rozwiązać.	 To	 nie	 wszystko.	
Planuje	 się	 budowę	 niskich	
budynków,	 ale	 z	windami,	 co	
byłoby	 ogromnym	 udogod-
nieniem	 dla	 osób	 starszych	
i	 matek,	 które	 muszą	 wnosić	
wózek	na	wyższe	piętra.	
Rozmawiałem	 z	 prezydent	
Dulkiewicz	 i	 jej	 zastępcami	
na	 temat	 inwestycji	 planowa-
nej	 przez	 spółdzielnię	 na	Su-
chaninie,	żeby	miejsce	na	ba-
lon	sportowy	wyznaczyć	w	in-
nym	 miejscu.	 Mam	 nadzieję,	
że	moja	sugestia	będzie	wzięta	
pod	uwagę.	Brakuje	tego	typu	
rozwiązań,	 a	 balon	 sporto-
wy	 można	 przecież	 postawić	
w	 innym	 miejscu	 –	 chociaż-
by	 w	 sąsiedztwie	 kompleksu	
sportowego	 kilkaset	 metrów	
dalej.
	 –	 Wspomniał	 Pan	 o	 senio-
rach	 i	windach	w	niskich	bu-
dynkach.	 Słyszałem,	 że	 jest	
projekt,	 który	 zakłada	 dobu-
dowanie	wind	właśnie	do	bu-
dynków	4-pietrowych.
	–	Wszyscy	doskonale	przecież	
wiemy,	 że	 polskie	 społeczeń-
stwo	 starzeje	 się.	 Pomorskie	

Stowarzyszenie	 Zarządców	
Nieruchomości	 i	 Spółdzielni	
Mieszkaniowych	 przygoto-
wuje	 projekt,	 który	 zakłada	
przy	budynkach	4-piętrowych	
nadbudowę	 kolejnej	 kondy-
gnacji	 wraz	 z	 windą.	 Według	
wstępnych	 ekspertyz	 tech-
nicznych	dobudowanie	dodat-
kowego	 piętra	 nie	 groziłoby	
katastrofą	 budowlaną.	 Kosz-
tów	 inwestycji	 nie	 ponosiliby	

obecni	mieszkańcy,	ale	między	
innymi	 ci,	 którzy	 byli	 zainte-
resowani	 kupnem	 mieszkania	
na	najwyższym	piętrze.	Środ-
ki	na	 ten	cel	powinny	 też	po-
chodzić	 z	 budżetu	 państwa,	
ale	 i	 Państwowego	 Funduszu	
Rehabilitacji	 Osób	 Niepełno-
sprawnych.	Byłoby	to	niezwy-
kle	 ważne	 udogodnienie	 dla	
osób	 starszych,	 które	 muszą	
wchodzić	do	swoich	mieszkań	

usytuowanych	na	najwyższych	
piętrach.	W	kosztach	tej	inwe-
stycji	musi	partycypować	rząd,	
ponieważ	 żadna	 spółdzielnia	
mieszkaniowa	 nie	 sprosta	 ta-
kiemu	 potężnemu	 wyzwaniu	
finansowemu.	Zróbmy	w	koń-
cu	coś	dla	 ludzi,	co	będzie	 im	
naprawdę	 przydatne	 w	 co-
dziennym	życiu.
 – dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 
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POMÓŻ I TY

podaruj 
kroplę życia
Gdański	Zarząd	Dróg	i	Zieleni	
zorganizował	akcję	krwiodaw-
stwa	 „Podaruj	 kroplę	 życia”,	
w	 której	 mogli	 wziąć	 udział	
wszyscy	chętni	gdańszczanie.
	 –	 Organizując	 akcję	 wśród	
swoich	 pracowników,	 wspie-
ramy	prospołeczną	 ideę	hono-
rowego	oddawania	krwi,	która	
pomaga	ratować	 ludzkie	życie.	
Dzięki	temu	otrzymaliśmy	cer-
tyfikat	firmy	promującej	hono-
rowe	 oddawanie	 krwi.	 Certy-
fikat	 przyznaje	 Ministerstwo	
Zdrowia	i	Narodowe	Centrum	
Krwi	–	mówi	Magdalena	Kil-
jan,	 rzecznik	 prasowy	 Gdań-
skie	Zarządu	Dróg	i	Zieleni.		
Dawcą	 może	 być	 każdy,	 kto	
ukończył	18	lat,	ma	nie	więcej	
niż	65	lat	i	waży	nie	mniej	niż	
50	kg.	 Jednorazowo	pobierane	
jest	 450	ml	 krwi.	Odstęp	 po-
między	 zabiegami	 powinien	
trwać	w	przypadku	mężczyzn	
minimum	8	tygodni,	a	w	przy-
padku	kobiet	12	tygodni.	Cza-
sowo	może	tę	zdolność	ograni-
czać	 m.in.	 wykonanie	 tatuażu	
lub	pobyt	 na	 urlopie	na	 egzo-
tycznych	 kontynentach,	 ale	
również	 przeziębienie.	 Więcej	
na	ten	temat	znaleźć	można	na	
stronie	www.grew.gda.pl.

(GR)

WYMIANA PIECYKÓW GAZOWYCH TO KOSZTOWNE ZADANIE

Mieszkańcy będą rozmawiać o remontach

Potrzeby	 remontowe	 w	 spół-
dzielni	 są	 ogromne,	 gdyż	 bu-
dynki	 powstawały	 pół	 wieku	
temu.	 Zdaniem	 Krzysztofa	
Mackiewicza,	 zastępcy	 prezesa	
ds.	 technicznych	RSM	 „Budo-
walni”,	na	plan	pierwszy	wysu-
wać	się	będzie	zapewne	wymia-
na	 piecyków	 gazowych,	 które	
służą	do	podgrzania	wody.
	 –	 Nie	 ma	 żadnej	 dyskusji.	
Tego	 wyzwania	 musimy	 się	
podjąć.	 Chodzi	 przede	 wszyst-
kich	 o	 bezpieczeństwo	 na-
szych	mieszkańców.	Dotyczy	to	
przede	 wszystkim	 wieżowców,	
ponieważ	w	budynkach	niskich	
nie	 wszyscy	 mieszkańcy	 chcą	
rezygnować	 z	 piecyków	 gazo-
wych.	 Mam	 tu	 na	 myśli	 oso-
by	 samotne.	Główną	barierą	 są	
niestety	pieniądze.	W	tej	chwili	
fundusz	 remontowy	 wynosi	 od	
1,40	zł	do	1,60	zł	w	budynkach	
wysokich	i	jest	stanowczo	za	ni-
ski,	 aby	przeprowadzić	wymia-
nę	 piecyków	 gazowych.	 Jeżeli	
mieszkańcy	 zdecydują	 się	 na	
realizację	 tego	 zadania,	 to	my-
ślę,	że	trzeba	będzie	posiłkować	
się	pożyczką.	Wtedy	też	stawka	

w tym tygodniu rozpoczęły się zebrania z mieszkańcami robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”. podczas spotkań 
mieszkańcy mają poinformować, jakich prac remontowych oczekują w przyszłym roku.

remontowa	 ulegnie	 znacznemu	
wzrostowi.	 Zachowanie	 do-
tychczasowej	 stawki	 funduszu	
remontowego	 jest	 niemożliwe.	
Spowodowane	 jest	 to	 też	 tym,	
że	 wzrosły	 koszty	 materiałów	
i	robocizny	–	mówi	„Panoramie”	
Krzysztof	Mackiewicz.
Na	 terenie	osiedla	 jest	kilkana-
ście	budynków,	w	których	miesz-
kańcy	korzystają	 z	piecyków	ga-
zowych.	 Warto	 też	 powiedzieć,	
że	mowa	nie	tylko	o	zdjęciu	pie-
cyka,	ale	też	położeniu	nowej	in-
stalacji.	Należy	zlecić	także	przy-
gotowanie	 projektu	 techniczne-
go.	Poza	tym	trzeba	pamiętać,	że	
przy	budynku	musi	być	wybudo-
wany	nowy,	 indywidualny	węzeł	
cieplny.
	 –	 Sieci	 ciepłownicze	 nie	 są	 też	
doprowadzone	 do	 wszystkich	
budynków.	 Przeprowadziliśmy	
wstępne	 szacunki	 i	 okazało	 się,	
że	w	wieżowcach	wszystkie	pra-
ce	 związane	 z	 wymianą	 piecy-
ków	 gazowych	 mogą	 kosztować	
nawet	 200	 tysięcy	 złotych.	 Prac	
tych	nie	można	podzielić	na	etapy	
i	realizować	przykładowo	w	ciągu	
trzech	lat	–	podkreśla	wiceprezes.

Piecyki	gazowe	to	zapewne	nie	
jedyny	 temat,	 który	 będzie	 po-
ruszany	 podczas	 najbliższych	
spotkań	 mieszkańców	 z	 wła-
dzami	 spółdzielni.	 Coraz	 czę-
ściej	 mieszkańcy	 domagają	 się	
remontu	chodników	i	ulic	osie-
dlowych.	Warto	w	tym	miejscu	
zauważyć,	że	chodniki	są	sukce-
sywnie	wymieniane,	ale	główne	
piesze	ciągi	komunikacyjne	na-
leżą	do	miasta,	które	nie	kwapi	
się	 do	 ich	 naprawy.	 Wydawać	
by	 się	 mogło,	 że	 nasze	 osie-
dle	 zostało	 zapomniane	 przy	
planowaniu	 „chodnikowych	
inwestycji”.
W	 tym	 roku	 udało	 się	 wy-
remontować	 dwa	 fragmenty	
ulic	 na	 górnym	 osiedlu.	 War-
to	w	tym	miejscu	zauważyć,	że	
prace	drogowe	też	nie	należą	do	
tanich	zadań,	dlatego	tego	typu	
zadania	 będą	 realizowane	 suk-
cesywnie	 w	 różnych	 miejscach	
spółdzielni.
	 –	 Chciałbym,	 aby	 mieszkań-
cy	 zgłaszali	 realne	 pomysły,	
które	 z	 góry	 nie	 byłyby	 skaza-
ne	 na	 niepowodzenie.	 Mam	
tu	 na	 myśli	 kwestie	 prawne,	

organizacyjne	 i	 finansowe.	 Ży-
czyłbym	 sobie,	 aby	 członko-
wie	 naszej	 spółdzielni	 chętniej	
uczestniczyli	 w	 tego	 typu	 spo-
tkaniach,	 bo	 przecież	 nie	 kto	
inny	 jak	 mieszkańcy	 wiedzą	

najlepiej,	jakie	prace	trzeba	wy-
konać	w	 pierwszej	 kolejności	 –	
dodaje	wiceprezes	Mackiewicz.
O	 planach	 remontowych	 na	
2020	 rok	 będziemy	 oczywiście	
informować	na	naszych	łamach.	

Przygotujemy	 również	 podsu-
mowanie	 działań	 zrealizowa-
nych	w	tym	roku.

(KL)

DLA 2220 POMORSKICH SENIORÓW

darmowe szczepienia przeciw pneumokokom

Realizatorem	 szczepień	 są	 Szpi-
tale	 Pomorskie,	 zaś	 zadanie	 fi-
nansowane	 jest	 przez	 15	 samo-
rządów	powiatowych	z	Pomorza.
	–	Program	jest	elementem	poli-
tyki	senioralnej	oraz	zdrowotnej,	
realizowanej	przez	samorząd	wo-
jewództwa	 pomorskiego.	 Sku-
teczne	 działania	 profilaktyczne	
powinny	być	prowadzone	na	 jak	
najszerszą	 skalę,	 angażując	 wie-
lu	partnerów	–	mówi	Agnieszka	
Kapała-Sokalska,	 członkini	 Za-
rządu	Województwa	Pomorskie-
go.	–	Dlatego	jako	samorząd	wo-
jewództwa	pomorskiego	zaprosi-
liśmy	 do	 współpracy	 samorządy	
powiatowe	 i	 wspólnie	 go	 finan-
sujemy.	Program	jest	współfinan-
sowany	przez	pomorski	samorząd	
i	powiaty	bądź	miasta	na	prawach	
powiatu	w	wysokości	po	50	pro-
cent	kosztów	szczepień.
Łączny	koszt	zaszczepienia	2220	
osób	 w	 tym	 roku	 wyniesie	 732	
tys.	zł,	w	tym	środki	samorządu	
województwa	 pomorskiego	 400	
tys.	zł.
Mieszkańcy	 65+	 z	 powiatów	
bytowskiego,	 chojnickiego,	
gdańskiego,	 kartuskiego,	 ko-
ścierskiego,	 kwidzyńskiego,	

samorząd województwa pomorskiego i powiaty już po raz drugi wspólnie realizują program szczepień przeciw pneumokokom 
dla osób powyżej 65. roku życia z tzw. grupy ryzyka. do końca 2019 r. z bezpłatnych szczepień skorzysta 2220 osób.

malborskiego,	 puckiego,	 słup-
skiego,	 tczewskiego,	 wejherow-
skiego,	 sztumskiego	oraz	miast:	
Gdynia,	 Słupsk	 i	 Sopot,	 którzy	
znajdują	się	w	tzw.	grupie	ryzy-
ka,	 otrzymają	 bezpłatne	 szcze-
pienia	 ochronne	 przeciwko	
pneumokokom.	 Ze	 szczepień	
skorzystają	pacjenci	w	wieku	od	
65.	 roku	 życia,	 leczeni	 z	 powo-
du	chorób	układu	oddechowego,	
zameldowani	na	terenie	poszcze-
gólnych	powiatów	województwa	
pomorskiego.
Szpitale	 Pomorskie,	 aby	 zre-
alizować	 to	 zadanie,	 podpisały	
umowy	 z	 podmiotami	 medycz-
nymi,	które	na	 terenie	poszcze-
gólnych	powiatów	będą	szczepić	
pacjentów.
	 –	 Ponieważ	 w	 województwie	
pomorskim	 występuje	 wyso-
ka	 zapadalność	 na	 chorobę	
pneumokokową	wśród	seniorów,	
szczepienia	 mają	 na	 celu	 przy-
czynienie	 się	 do	 spadku	 zacho-
rowalności	–	mówi	Andrzej	Zie-
leniewski,	 wiceprezes	 zarządu	
Szpitali	Pomorskich.	 –	Chcemy	
zaszczepić	osoby	w	wieku	powy-
żej	65.	roku	życia,	będące	w	gru-
pie	 ryzyka,	 tzn.	 chorujące	m.in.	

na	przewlekły	nieżyt	oskrzeli	czy	
też	dychawicę	oskrzelową.
Pacjent	zgłaszający	się	na	szcze-
pienie	 będzie	 zobowiązany	 do	
przedstawienia	 dokumentu	 toż-
samości	 potwierdzającego	 miej-
sce	zameldowania	oraz	zaświad-
czenia	 lekarskiego	 stwierdza-
jącego	 przynależność	 do	 grupy	
ryzyka	 lub	 inną	 dokumentację,	
na	podstawie	której	będzie	moż-
na	udowodnić	przynależność	do	
grupy	 ryzyka.	 Zaświadczenie	
lekarskie	nie	będzie	wymagane,	
jeżeli	z	dokumentacji	medycznej	
posiadanej	przez	podmiot	wyko-
nujący	 szczepienie,	 będzie	 wy-
nikać	przynależność	pacjenta	do	
grupy	ryzyka.
W	 ramach	 realizacji	 programu	
będzie	 prowadzona	 też	 eduka-
cja	 pacjenta.	 Każda	 zaszcze-
piona	 osoba	 otrzyma	 materiały	
informacyjne.	 Aby	 z	 programu	
skorzystała	 jak	 największa	 licz-
ba	uczestników,	na	terenie	przy-
chodni	 zostaną	 rozwieszone	
plakaty	 informujące	 o	 szczepie-
niach.	Ponadto,	będzie	też	kam-
pania	medialna	w	lokalnej	prasie	
oraz	 rozgłośniach	 radiowych,	
a	 także	 profil	 na	 Facebooku,	

zachęcający	 do	 skorzystania	 ze	
szczepień.
Pełna	 lista	 miejsc,	 gdzie	 można	
się	 zaszczepić,	wraz	 z	 liczbą	 osób	

planowanych	do	wyszczepień	znaj-
duje	się	na	stronie	www.szpitalepo-
morskie.eu	(zakładka	aktualności).

(MP)
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POWSTAŁO CENTRUM POMOCY DZIECIOM

Miarą solidarności jest zwracanie uwagi na najmniejszego

–	 Fundacja	 Dajemy	 Dzieciom	
Siłę	ma	 28-letnie	 doświadcze-
nie	 w	 pomocy	 dzieciom,	 któ-
re	 doświadczyły	 przemocy	 lub	
wykorzystywania.	 Centrum	
Pomocy	 Dzieciom,	 które	 wła-
śnie	 otwieramy	 w	 Gdańsku,	
realizuje	 model	 specjalistycz-
nej,	 kompleksowej	 pomocy	
pod	 jednym	dachem.	Liczymy	
na	to,	że	skutecznie	wpisze	się	
w	 miejski	 system	 kryzysowej	
pomocy	 dzieciom	 i	 rodzinom.	
Placówka	 w	 Gdańsku	 jest	
częścią	 sieci	 Centrów	 Pomo-
cy	 Dzieciom,	 które	 tworzy-
my	 w	 Polsce,	 piątą	 tego	 typu	
placówką	 w	 kraju.	 Działanie	
w	 sieci	 daje	 placówkom	 moż-
liwość	 wymiany	 doświadczeń,	
działania	 według	 tych	 samych	
standardów,	 wspólnego	 pod-
noszenia	kompetencji	zespołów	
świadczących	 pomoc	 dzieciom	
–	mówi	dr	Monika	Sajkowska,	
prezes	Fundacji	Dajemy	Dzie-
ciom	Siłę.
Skrzywdzone	 dziecko,	 któ-
re	 nie	 dostanie	 odpowiednie-
go	wsparcia,	 często	 przez	 całe	

centrum pomocy dzieciom Fundacji dajemy dzieciom siłę w Gdańsku rozpoczyna swoją działalność. nowa placówka zaoferuje 
kompleksową pomoc: psychologiczną, prawną oraz medyczną dzieciom, które doświadczyły przemocy lub wykorzystywania 
seksualnego i ich opiekunom. centrum pomocy dzieciom w Gdańsku jest pierwszą w mieście i piątą w kraju placówką, działającą 
w oparciu o najskuteczniejszy interdyscyplinarny model pomocy. 

życie	doświadcza	konsekwencji	
przeżytej	 traumy.	 Dodatkowo	
–	gdy	musi	uczestniczyć	w	pro-
cedurach	 karnych	 –	 narażone	
jest	 na	 wtórną	 wiktymizację.	
Pod	 jednym	 dachem	 w	 gdań-
skim	 Centrum	 Pomocy	 Dzie-
ciom	 swoje	 siły	 połączą	 	 wy-
kwalifikowani	 specjaliści:	 psy-
chiatra	 dziecięcy,	 psycholodzy	
doświadczeni	 w	 pracy	 z	 dzie-
cięcą	 traumą,	 prawnik	 wspie-
rający	rodziców	w	procedurach	
prawnych	i	sądowych,	pracow-
nik	socjalny,	a	także	lekarz	pe-
diatra.	 Ważny	 jest	 interdyscy-
plinarny	model	pracy	centrum.	
Na	 regularnych	 spotkaniach	
zespołu	 różnych	 specjalistów	
podejmowane	 są	 decyzje,	 ja-
kiego	rodzaju	wsparcia	dziecko	
i	rodzina	potrzebuje	i	jak	je	zre-
alizować.	W	Centrum	znajduje	
się	 pokój	 przyjaznych	 przesłu-
chań,	w	 którym	dzieci	 uczest-
niczące	w	procedurach	karnych	
przesłuchiwane	są	przez	sąd.
Skuteczna	 pomoc	 dzieciom	
wymaga	 współpracy	 z	 lokal-
nymi	 instytucjami	 –	 sądami,	

prokuraturami,	 ośrodkiem	po-
mocy	 społecznej,	 placówkami	
ochrony	 zdrowia,	 oświaty	 czy	
policją.	 Centrum	 w	 Gdańsku	
będzie	 działać	 przy	 dużym	
wsparciu	 władz	 miasta,	 które	
widzą	 w	 funkcjonowaniu	 pla-
cówki	szansę	na	lepsze	rozwią-
zanie	problemów	dzieci.	
	 –	 Często	 mówimy	 o	 naszym	
mieście	 „miasto	wolności	 i	 so-
lidarności”.	Dla	mnie	miarą	ta-
kiej	solidarności	codziennie	jest	
zwracania	 uwagi	 na	 najmniej-
szego,	 najbardziej	 potrzebują-
cego	pomocy.	Centrum	Pomo-
cy	Dzieciom	Fundacji	Dajemy	
Dzieciom	Siłę	 będzie	ważnym	
elementem	 Miejskiego	 Syste-
mu	 Interwencji	 Kryzysowej.	
Dziękuję	bardzo	Fundacji	Da-
jemy	Dzieciom	Siłę,	że	to	miej-
sce	będzie	 służyło	 tym,	którzy	
najbardziej	 tego	 potrzebują	 –	
mówi	Aleksandra	Dulkiewicz,	
prezydent	Gdańska.
Centrum	 Pomocy	 Dzieciom	
nie	 powstałoby	 bez	 wsparcia	
firm,	 instytucji	 i	 indywidual-
nych	darczyńców.	

	 –	 Działalność	 Centrum	 Po-
mocy	 Dzieciom	 jest	 współfi-
nansowana	 ze	 środków	 mia-
sta	 Gdańsk	 oraz	 organizacji,	
które	wspierają	 naszą	 fundację		
w	 świadczeniu	 pomocy	 dzie-
ciom,	 takich	m.in.	 jak	 Funda-
cje	VELUX	 i	 Fundacja	Drze-
wo	i	Jutro.	Jesteśmy	im	bardzo	
wdzięczni.	Razem	z	nami	dają	
dzieciom	siłę	–	mówi	dr	Moni-
ka	Sajkowska.	
Oferta	 pomocowa	 Centrum	
Pomocy	 Dzieciom	 Funda-
cji	 Dajemy	 Dzieciom	 Siłę	
w	Gdańsku	jest	bezpłatna.
Fundacja	 Dajemy	 Dzieciom	
Siłę	 realizuje	 wielkie	 wyzwa-
nie,	 jakim	jest	tworzenie	Cen-
trów	 Pomocy	 Dzieciom	 w	 ca-
łym	kraju.	Placówka	w	Gdań-
sku	 jest	 piątą,	 po	Starogardzie	
Gdańskim,	 Warszawie,	 Gło-
gowie	 i	 Białymstoku,	 urucho-
mioną	w	ramach	sieci	w	Polsce.	
Centrum	 Pomocy	 Dzieciom	
Fundacji	 Dajemy	 Dzieciom	
Siłę	mieści	się	przy	ul.	Uphage-
na	18.	Działa	od	poniedziałku	
do	piątku	w	godz.	8.00	–	18.00.	

Z	 centrum	 można	 skontakto-
wać	 się	 telefonicznie	 pod	 nu-
merem	58	718	73	68	lub	adre-
sem	 e-mail:	 cpdgdansk@fdds.

pl.	Więcej	informacji	na	stronie	
fdds.pl.

Marta Skierkowska

CENNE WYRÓŻNIENIENA WęZŁY I TRASY ROWEROWE

sM „suchanino” z Liderem spółdzielczości dodatkowe 18 milionów dla Gdańska
Pod	 koniec	 września	 pozna-
liśmy	laureatów	konkursu	Li-
der	Spółdzielczości	Mieszka-
niowej	2019.	Statuetki	trafiły	
do	37	spółdzielni,	które	–	jak	
twierdzą	 organizatorzy	 kon-
kursu	–	w	 sposób	wyjątkowy	
dbają	o	swoje	zasoby	i	człon-
ków,	wyróżniają	się	osiągnię-
tymi	 wynikami	 ekonomicz-
nymi,	 inicjatywami	 podej-
mowanymi	 na	 rzecz	 swoich	
członków	 oraz	 przedsiębior-
czością.	 W	 gronie	 tym	 zna-
lazła	 się	 m.in.	 Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	„Suchanino”.
Do	 konkursu,	 jak	 co	 roku,	
zgłosiło	 się	 kilkadziesiąt	
spółdzielni	 mieszkanio-
wych	 z	 całego	 kraju.	 Statu-
etka	 może	 jednak	 trafić	 tyl-
ko	 do	 najlepszych.	 W	 tym	
roku	 w	 kategorii	 średnich	
spółdzielni	 mieszkaniowych	
uhonorowano	 dwie	 gdańskie	
spółdzielnie	–	SM	„Suchani-
no”	oraz	RSM	„Budowlani”.	
	 –	 Wyróżnienia	 trafiają	 do	
spółdzielni,	 które	 wyróżniają	
się	 nie	 tylko	 wynikami	 eko-
nomicznymi,	ale	także	cieka-
wymi	 inicjatywami	 na	 rzecz	
swoich	 członków	 czy	 przed-
siębiorczością.	 Cieszymy	 się,	
że	 nasza	 spółdzielnia	 spełnia	
wiele	 wymagających	 kryte-
riów,	 co	 ma	 również	 wpływ	

Zarząd	 Województwa	 Po-
morskiego	 rozdysponował	
prawie	 80	 mln	 zł	 między	
pomorskimi	 samorządami.	
Było	to	możliwe	dzięki	zmia-
nom	 kursu	 euro	 i	 złotówki.	
Skorzystał	 na	 tym	 również	
Gdańsk,	 który	 otrzymał	 do-
datkowe	18	mln	zł.
Łącznie	 wsparcie	 otrzymało	
56	 projektów	 z	 całego	 wo-
jewództwa.	 Większość	 tych	
środków	 zostanie	 przezna-
czona	 na	 budowę	 węzłów	
integracyjnych	 –	 przesiad-
kowych	 wraz	 z	 drogami	 do-
jazdowymi,	 modernizację	
energetyczną	 budynków:	

na	 coraz	 lepsze	 funkcjonowa-
nie.	 Nagroda	 jest	 potwierdze-
niem	 ciężkiej	 pracy	 całej	 ka-
dry	 administracyjnej	 –	 mówi	
Leonard	 Wieczorek,	 prezes	

szkół,	 obiektów	 sportowych	
oraz	 komunalnych	 budynków	
mieszkalnych.
Jak	podkreśla	Aleksandra	Dul-
kiewicz,	 prezydent	 Gdańska	
pieniądze,	 które	otrzymał	dzi-
siaj	gdański	samorząd,	pozwolą	
na	 realizację	 ważnych	 projek-
tów,	 jak	 choćby	 węzłów	 inte-
gracyjnych	w	rejonie	gdańskich	
dworców.
–	 Co	 szczególnie	 nas	 cieszy	
to	 możliwość	 termomoder-
nizacji	 szkół.	 Budżet	 miasta	
w	 obszarze	 edukacji	 to	 ważny	
i	 trudny	 temat,	 a	 dodatkowe	
środki	 umożliwią	 inwestycje,	
z	 których	 skorzystają	 gdańscy	

Spółdzielni	 Mieszkaniowej	
„Suchanino’.

(GR)

uczniowie	–	dodaje	Aleksan-
dra	Dulkiewicz.
Na	 terenie	 metropolii	 trój-
miejskiej	dodatkowe	wsparcie	
otrzyma	 siedem	 projektów.	
Największą	kwotę	–	ponad	17	
mln	zł	–	otrzyma	projekt	bu-
dowy	 węzłów	 integracyjnych	
oraz	 rowerowych	 tras	 dojaz-
dowych	przy	stacjach	Gdańsk	
Główny	 i	Gdańsk	Wrzeszcz.	
Środki	w	kwocie	1	mln	będą	
wydane	 także	 na	 termomo-
dernizację	szkół.	

(GR)

  prezes leonard wieczorek z otrzymaną niedawno nagrodą
lider spółdzielczości
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ROZBUDOWANA CHEMIA UCZELNIA WIDOCZNA NA MAPIE EUROPY

SKORZYSTAJ Z DARMOWEJ POMOCY

kasa dla politechniki Współpraca z pekińskim uniwersytetem 

dzienna opieka wytchnieniowa

Blisko	656	tys.	zł.	na	rozbudowę	
i	 przebudowę	 budynku	 „Che-
mia	C”	Wydziału	Chemicznego	
otrzymała	Politechnika	Gdańska.	
Pomysłodawca	 za	 cel	 inwestycji	
postawił	 sobie	 poprawę	 jakości	
kształcenia	 oraz	 dopasowanie	
oferty	 kształcenia	 do	 potrzeb	
przedsiębiorstw	 działających	
w	 branży	 elektroenergetyki,	
energetyki,	technologii	chemicz-
nej	i	przetwórstwa	chemicznego	
(w	tym	paliw)	poprzez	utworze-
nie	kierunku	studiów	II	 stopnia	
o	 profilu	 praktycznym	 „Inży-
nieria	 i	 Technologie	 Nośników	

Rozpoczął	 się	 drugi	 etap	
projektu,	 którego	 celem	 jest	
szkolenie	młodych	 chińskich	
sportowców	 na	 Akademii	
Wychowania	 Fizycznego	
i	 Sportu.	 Warto	 podkreślić,	
że	cały	koszt	przedsięwzięcia	
finansuje	strona	chińska.	
Realizacja	 projektu	 Belt	 and	
Road:	 Professional	 Training	
Program	provided	by	AWFiS	
and	KS	AZS	AWFiS	Gdańsk	
ruszyła	w	roku	ubiegłym.	Do	
naszego	 kraju	 przyjechali	
siatkarze	 i	 piłkarze	 w	 wieku	
15–17	lat.	

Członkowie	rodzin	 lub	opieku-
nowie	 sprawujący	 bezpośrednią	
opiekę	 nad	 osobami	 dorosłymi	
ze	 znacznym	 stopniem	 niepeł-
nosprawności	 mogą	 skorzystać	
w	 Sopocie	 z	 dziennej	 opieki	
wytchnieniowej.
Opieka	świadczona	jest	bezpłat-
nie	 w	 Środowiskowym	 Domu	
Samopomocy	–	Ośrodku	Ada-
ptacyjnym	 MOPS	 Sopot,	 od	
poniedziałku	do	piątku	w	godz.	
8.00–16.00.	Osoba,	która	na	co	
dzień	opiekuje	się	swoim	niesa-
modzielnym	 krewnym,	 może	
znaleźć	 dla	 siebie	 chwilę	 wy-
tchnienia	 lub	 załatwić	 swoje	

Energii”.
W	ramach	inwestycji	dobudowa-
no	oraz	wyposażono	nowe	skrzy-
dło	 budynku	 „Chemia	 C”,	 we-
wnątrz	którego	znalazły	się	m.in.	
laboratoria	 i	 pomieszczenia	 dy-
daktyczne,	pracownie	praktyczne	
i	komputerowe,	sala	audytoryjna	
oraz	 zaplecze	 socjalne.	 Warto	
podkreślić,	 iż	 rozbudowana	 in-
frastruktura	dostosowana	jest	do	
potrzeb	 osób	 z	 niepełnospraw-
nością	 ruchową.	 Dźwig	 osobo-
wy	 zapewnia	 komunikację	 na	
wszystkie	 kondygnacje	 budynku	
„Chemia	C”.

(GR)

	–	Nasz	klub	od	A	do	Z	wyposa-
żył	nasze	 akademiki,	w	których	
mieszkać	 będą	 chińscy	 studen-
ci.	Środki	na	ten	cel	przekazane	
zostały	przez	chińskiego	partne-
ra.	 Skorzystali	 na	 tym	 również	
pracownicy	 uczelni,	 którzy	 zo-
stali	 zatrudnieni	 przy	 realizacji	
tego	 międzynarodowego	 przed-
sięwzięcia	 –	 podkreśla	 Wiesła-
wa	 Toczyńska,	 dyrektor	 AZS	
AWFiS.	 –	 Wszystkie	 związane	
z	 tym	 działania	 są	 niezwykle	
transparentne.	 Do	 dokumentów	
może	 zajrzeć	 zarząd	 klubu	 albo	
członkowie	 komisji	 rewizyjnej.	

sprawy.	W	tym	czasie	podopiecz-
nym	zajmuje	się	wykwalifikowany	
opiekun,	 który	 zapewnia	 pielę-
gnację	w	podstawowym	zakresie.	
Ośrodek	 oferuje	 również	 wyży-
wienie	oraz	terapię	zajęciową	do-
stosowaną	 do	 możliwości	 osoby,	
która	objęta	jest	wsparciem.	Może	
to	np.	osoba	z	demencją	czy	poru-
szająca	się	na	wózku.		
	–	Opieka	nad	osobą	wymagającą	
stałego	 wsparcia	 jest	 dużym	 ob-
ciążeniem	psychicznym.	Opiekun	
z	trudami	życia	codziennego	czę-
sto	musi	radzić	sobie	sam.	Dlate-
go	 wzmocnienie	 opiekunów	 ro-
dzinnych	w	pełnieniu	ich	trudnej	
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piętnaście dorosłych, przewlekle chorujących psychicznie osób znajdzie kompleksowe wsparcie w otwartym przy ulicy nowe 
ogrody 35, specjalistycznym domu samopomocy (sds). z pomocą terapeutów i psychologów uczestnicy zajęć w placówce 
będą się aktywizować, uczyć samodzielności, by lepiej i pełniej żyć. 

Nową	 placówkę	 prowadzi	
Stowarzyszenie	 na	 Rzecz	
Osób	z	Kryzysami	Psychicz-
nymi	„Przyjazna	Dłoń”.	SDS	
ma	charakter	wspierająco-ak-
tywizujący.	 Realizuje	 dzien-
ną	 formę	 pomocy	 dla	 gdań-
szczan	 przewlekle	 chorują-
cych	 psychicznie	 –	 zajęcia	
odbywają	 się	 w	 dni	 powsze-
dnie,	w	godzinach	od	8.00	do	
16.00.	 Placówka	 jest	 dobrze	
wyposażona	 m.in.	 do	 celów	
terapeutycznych,	 usprawnia-
jących,	 usamodzielniających	
uczestników.	 Podopieczni	
mają	zapewnioną	m.in.	opie-
kę	 i	 terapię	 psychologiczną,	
indywidualne	 lub	 grupowe	
treningi	 samodzielności	 oraz	
umiejętności	 społecznych	 –	
chodzi	np.	o	naukę	czynności	
dnia	codziennego,	sprawniej-
sze	 funkcjonowanie	 w	 życiu	
społecznym.	
	 –	 Dom	 zapewnia	 też	 pod-
opiecznym	 zajęcia	 rozwija-
jące	 zainteresowania,	 włą-
czające	 w	 życie	 kulturalne,	
sportowo-rekreacyjne	 mia-
sta	 –	 mówi	 Anna	 Strojna,	

MAJĄ WSPIERAĆ I AKTYWIZOWAĆ

specjalistyczny dom samopomocy już otwarty

wiceprezes	 Stowarzyszenia	
„Przyjazna	 Dłoń”.	 –	 Uczest-
nicy	 mają	 treningi	 kulinar-
ne,	 uczą	 się	 gospodarować	
budżetem	 domowym,	 plano-
wać	 zakupy.	 Poznają	 moż-
liwości	 Internetu	 i	 obsługę	
komputera.
Dodajmy,	 że	 to	 już	 dziesią-
ta	 placówka	 typu	 dziennego	
w	 mieście,	 wspierająca	 i	 ak-
tywizująca	 osoby	 chorujące	
psychicznie.	Wszelkie	szcze-
góły	dotyczące	udziału	w	za-
jęciach,	 kwalif ikacji	 do	 SDS	
można	uzyskać	u	pracownika	
„Przyjaznej	 Dłoni”	 (tel.	 58	
341	10	83).
Łączny	 koszt	 prac	 remonto-
wych,	 adaptacyjnych	 i	 wy-
posażenia	 placówki	 to	 oko-
ło	 0,5	 mln	 zł.	 Celem	 tej	
realizacji	 jest	 poszerzanie	
zakresu	 wsparcia	 dla	 osób	
z	 zaburzeniami	 i	 chorobami	
psychicznymi	 w	 mieście	 po-
przez	 wdrożenie	 innowacji	
społecznych	 oraz	 zawiązanie	
międzyresortowego	 partner-
stwa	 zdolnego	 do	 skutecz-
nego	 pomagania.	 W	 ramach	

„modelu”	 chorującym	 gdań-
szczanom	 udzielane	 są:	 spe-
cjalistyczna	 terapia,	 konsul-
tacje	 psychiatryczne,	 usługi	
opiekuńcze,	wsparcie	szkole-
niowe,	 doradztwo	 zawodowe	
czy	 asystentura	 środowisko-
wa.	 Łącznie	 wsparciem	 ob-
jęto	 już	 127	 potrzebujących	
osób.	 Specjalistyczna	 pomoc	
udzielana	 jest	 też	 rodzinom	
i	bliskim	chorujących.	
	 –	Projekt	 zakłada	 spersona-
lizowane	wsparcie,	które	po-
lega	 na	 przywracaniu	 osób	
chorujących	 psychicznie	 do	
pełnienia	 ról	 społecznych,	
w	 oparciu	 o	 indywidualny	
plan	 terapeutyczny	 –	 mówi	
Piotr	 Kowalczuk,	 zastępca	
prezydent	 Gdańska	 ds.	 edu-
kacji	i	usług	społecznych.	
	 –	 Bardzo	 istotna	 jest	 też	
pomoc	 dla	 rodziny	 i	 bli-
skich	 osoby	 chorującej	 –	 do-
daje	 Małgorzata	 Niemkie-
wicz,	 dyrektorka	 Miejskiego	
Ośrodka	 Pomocy	 Rodzi-
nie	 w	 Gdańsku.	 –	 To	 rów-
nież	 wyznacznik	 gdańskie-
go	 modelu	 wsparcia,	 który	

Nie	mamy	nic	do	ukrycia.	
Obecność	 studentów	 z	 in-
nych	 krajów	 przynosi	 same-
mu	 ośrodkowi	 akademickie-
mu	 wymierne	 korzyści	 i	 to	
nie	 tylko	 finansowe.	 Dodać	
trzeba,	 że	 żadna	 inna	 polska	
uczelnia	nie	 realizuje	podob-
nego	przedsięwzięcia.
	 –	 Wzrasta	 prestiż	 naszej	
uczelni,	 która	 staje	 się	 wi-
doczna	 na	 uczelnianej	 mapie	
Europy.	 Chcą	 szerzej	 pro-
mować	 polskie	 uczelnie	 na	
całym	świecie,	konieczna	jest	
aktywna	 postawa	 polskich	
ambasadorów	 oraz	 placówek	
dyplomatycznych	 –	 mówi	
prof.	 nadzw.	 dr	 hab.	Walde-
mar	 Moska,	 rektor	 AWFiS	
w	Gdańsku.
Dodajmy	 tylko,	 że	 projekt	
potrwa	 jeszcze	 przez	 2	 lata.	
Przypomnijmy,	 że	 polsko-
chińska	 współpraca	 to	 efekt	

wyjazdów	 pracowników	
i	władz	uczelni	na	międzyna-
rodowe	konferencje.	
	 –	 To	 właśnie	 podczas	 jed-
nej	z	nich	udało	się	podpisać	
umowę	 z	 Pekińskim	 Uni-
wersytetem	Sportowym,	któ-
ry	 jest	 największą	 uczelnią	
sportową	w	Państwie	Środka.	
Warto	 wiedzieć,	 że	 właśnie	
na	 tę	 uczelnię	 trafiają	 uta-
lentowani	 sportowcy,	 wyse-
lekcjonowani	 spośród	 chęt-
nych	 z	 całego	 kraju,	 a	 naukę	
zaczynają	 znacznie	 wcze-
śniej	niż	w	Polsce.	Na	naszej	
uczelni	 studenci	 z	Dalekiego	
Wschodu	 uczą	 się	 i	 trenują,	
wykorzystując	 bazę	 oraz	 la-
boratoria	AWFiS.	Mają	rów-
nież	regularne	badania,	a	 ich	
postępy	 analizują	 naukowcy	
oraz	 trenerzy	 –	 dodaje	 Wal-
demar	Moska.

(lubek)

wdrażamy.	Mówimy	 bowiem	
o	 kompleksowych,	 nowator-
skich	 działaniach	 dla	 całej	
rodziny	dotkniętej	chorobą.
Głównymi	 adresatami	

„Gdańskiego	 modelu”	 są	
mieszkańcy	 m.in.	 Nowego	
Portu,	 Brzeźna,	 Stogów,	 Ol-
szynki,	 Oruni,	 Śródmieścia	
i	Wyspy	Sobieszewskiej.

Projekt	jest	współfinansowany	
przez	 Unię	 Europejską.	 Cał-
kowita	 wartość	 to	 10	 mln	 zł,	
a	dotacja	wynosi	9,5	mln	zł.	

(GR)

roli	 jest	 kluczowym	 elementem	
umożliwiającym	 pozostanie	 osób	
niesamodzielnych	w	ich	miejscach	
zamieszkania	 –	 podkreśla	 An-
drzej	 Czekaj,	 dyrektor	 Miejskie-
go	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	Sopocie.
Aby	 skorzystać	 z	 dziennej	 opie-
ki	 wytchnienowej,	 należy	 złożyć	
w	 sopockim	 ośrodku	 wniosek,	
kartę	 oceny	 stanu	 pacjenta	 we-
dług	 zmodyfikowanej	 skali	 Bar-
thel	 popisaną	 przez	 lekarza	 oraz	
przedstawić	 orzeczenie	 o	 znacz-
nym	 stopniu	 niepełnosprawności	
(druki	dostępne	na	 stronie	www.
mopssopot.pl).

Działanie	 zostało	 dofinanso-
wane	 w	 wysokości	 28	 440	 zł	
ze	 środków	 Solidarnościowego	
Funduszu	Wsparcia	Osób	Nie-
pełnosprawnych	 w	 ramach	 re-
sortowego	 Programu	 Ministra	
Rodziny,	 Pracy	 i	 Polityki	 Spo-
łecznej	„Opieka	wytchnieniowa”	
–	edycja	2019	i	będzie	realizowa-
ne	do	końca	grudnia.
Szczegółowe	 informacje	 moż-
na	 uzyskać	 w	 Sekcji	 ds.	 Usług	
Opiekuńczych	 MOPS	 Sopot,	
ul.	Kolejowa	14,	tel.	58	551	17	10	
wew.	232.

(AN)
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WERNISAŻ HENRYKI LISIECKIEJ

Baba z kogutem 
z piekła dolnego
Z	 udziałem	 przywidzkie-
go	 chóru	 odbył	 się	 wernisaż	
wystawy	 Henryki	 Lisiec-
kiej,	 autorki	 wystawy	 „Baba	
z	 kogutem	 z	 Piekła	 Dolne-
go”.	 Ekspozycja	 prac	 miesz-
kanki	 przywidzkiej	 gminy	
prezentowana	 była	w	Galerii	
Związku	 Polskich	 Artystów	
Polskich	w	Gdańsku	przy	ul.	
Piwnej	67/68.
Osoby	 oglądające	 wystawy	
Henryki	 Lisieckiej	 słusznie	

zauważają,	 że	 każda	 z	 nich	
jest	 niezwykle	 oryginalna,	
niepowtarzalna,	 a	 przy	 oka-
zji	 była	 bardzo	 pozytywnie	
odbierana	 przez	 oglądają-
cych.	 Dla	 mieszkanki	 Piekła	
Dolnego	 malarstwo	 jest	 ca-
łym	życiem,	 a	do	wszystkich	
odbiorców	 swoich	 obrazów	
chciałaby	 przemawiać	 po-
przez	plamy,	kreski	i	kropki.

(GR)

NA RATUNEK KOŚCIOŁOWI 

są pieniądze na „Mikołaja”
Jak	 podaje	 Dorota	 Patzer	
z	 Biura	 Prasowego	 Urzędu	
Marszałkowskiego	 w	 Gdań-
sku	kościół	pw.	św.	Mikołaja	
będzie	remontowany,	a	na	ten	
cel	 sejmik	 województwa	 po-
morskiego	przeznaczył	ponad	
400	tys.	zł.
Gdański	 kościół	 został	 wy-
budowany	 w	 latach	 40.	 XIV	
wieku	i	jest	jednym	z	najstar-
szych	 kościołów	 w	 mieście.	
To	 zabytek,	 który	 nieznacz-
nie	ucierpiał	w	trakcie	drugiej	
wojny	 światowej,	 a	 jego	war-
tość	 artystyczna,	 naukowa	
i	historyczna	jest	nieoceniona.	
Jednak	 postępujące	 znaczne	
spękania	 i	 rysy	na	 sklepieniu	
w	nawie	południowej	były	na	
tyle	 niepokojące,	 że	 jesienią	
2018	 roku	 dominikanie	 po-
stanowili	 zamknąć	 świątynię	
ze	 względu	 na	 bezpieczeń-
stwo	 wiernych	 i	 turystów.	
Dzisiaj	podczas	 sesji	 sejmiku	
podjęto	ważną	decyzję.
	 –	 W	 związku	 z	 konieczno-
ścią	wykonania	prac	ratunko-
wych,	 Sejmik	 Województwa	
Pomorskiego	 udzieli	 dota-
cji	 celowej	 Klasztorowi	 OO.	
Dominikanów	 w	 wysokości	
407	 518	 złotych	 z	 przezna-
czeniem	na	 ratowanie	 zabyt-
ku.	To	 dziewiętnasta	 dotacja	
udzielona	 w	 tym	 roku	 przez	

Sejmik	 Województwa	 Pomor-
skiego	 na	 prace	 konserwator-
skie,	 restauratorskie	 lub	 robo-
ty	 budowlane	 przy	 zabytkach	
wpisanych	 do	 rejestru	 zabyt-
ków,	 położonych	 na	 obszarze	
województwa	 pomorskiego	 –	
mówi	Dorota	Patzer.
Jeszcze	w	 tym	roku	dzięki	do-
tacji	 w	 kościele	 pw.	 św.	Miko-
łaja,	w	 jego	południowej	 nawie	
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Całoroczne Hale piłkarskie

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

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

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

Całoroczne hale piłkarskie i hale do gry w koszykówkę siatkówkę i badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 

Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki czemu gra 

odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  
Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79

co warto wiedzieć, kiedy podpisujemy umowę ze sprzedawcą prądu? na co zwrócić uwagę, 
podpisując umowę w domu? Jak prawidłowo odczytywać rachunek za prąd, aby uniknąć 
nieporozumień? rzecznik klienta energi obrotu rozmawiał na ten temat z seniorami 
podczas spotkania w ramach cyklu „seniorze, zadbaj o słoneczną jesień 2019”. 

Spotkanie	 dla	 osób	 w	 wieku	
60+,	 podopiecznymi	 gdań-
skich	 placówek	 wsparcia,	 zo-
stało	 zorganizowane	 na	 tere-
nie	Dziennego	Domu	Pomocy	
przy	 ul.	 Kisielewskiego	 12	 we	
Wrzeszczu.	Atrakcji	nie	zabra-
kło,	 ale	 najważniejszą	 częścią	
programu	 była	 część	 eduka-
cyjna.	Z	 seniorami	 rozmawiali	
przedstawiciele	 Grupy	 Energa	
oraz	funkcjonariusze	Komendy	
Miejskiej	Policji	w	Gdańsku.
	–	Uczuliliśmy	seniorów	na	to,	
aby	zawsze	sprawdzali,	jaką	fir-
mę	 reprezentuje	 handlowiec,	
który	 puka	 do	 ich	 drzwi,	 po-
prosili	o	dokument	tożsamości	
oraz	 pełnomocnictwo	 do	 za-
wierania	 umów	 –	 mówi	 Wio-
letta	 Kupisz,	 rzecznik	 klienta	
Energi	 Obrotu.	 –	 Zdarza	 się,	
że	 klienci,	 w	 tym	 przypadku	
osoby	starsze,	nie	 są	 świadomi	
zmiany	sprzedawcy	prądu,	po-
nieważ	nie	zdają	 sobie	 sprawy,	
co	podpisują.	Prośba	handlow-
ca,	który	najczęściej	podaje	 się	
za	„pana	z	elektrowni”,	o	pod-
pis	na	nowej	umowie	sprzedaży	

SPOTKANIE DLA SENIORÓW

ostrzegano przed niebezpieczeństwami 

prądu	 nie	 budzi	 u	 nich	 żad-
nych	 podejrzeń.	 Dlatego	 pod-
czas	 spotkania	 apelowaliśmy	
o	czujność.		
Energa	 Obrót	 posiada	 model	
sprzedaży	 mobilnej	 door-to-do-
or.	Wszystko	po	to,	aby	poszerzyć	
możliwość	 korzystania	 z	 oferty	
spółki	 poza	 lokalem	 sprzedaży.	

zostanie	postawione	drewnia-
ne	rusztowanie	podtrzymujące	
sklepienie,	 którego	 zadaniem	
jest	 zabezpieczenie	 kościoła	
przed	 dalszymi	 spękaniami,	
umożliwienie	 przeprowadze-
nia	 odpowiednich	 eksper-
tyz	 oraz	 wykonanie	 naprawy	
uszkodzonych	sklepień.

(GR)

W	 razie	 jakichkolwiek	 wątpli-
wości,	 czy	osoba	podająca	 się	 za	
pracownika	 Energi	 Obrotu	 fak-
tycznie	nim	jest,	można	to	zwe-
ryfikować,	dzwoniąc	na	infolinię	
spółki	pod	nr	555	555	555.	Każ-
dy	 z	 mobilnych	 pracowników	
door-to-door	 posiada	 specjal-
ny	 identyfikator,	 który	 pozwoli	

telefonicznym	 konsultantom	
zweryfikować	jego	tożsamość.
Każdy	 identyfikator	 przedstawi-
ciela	Energi	Obrotu	zawiera:	logo	
Energi,	 zdjęcie	 przedstawiciela	
oraz	 jego	 imię	 i	 nazwisko	 oraz	
serię	i	numer	dowodu	osobistego	
i	numer	identyfikatora.

(GR)

  spotkanie z seniorami w gdańskim dziennym domu pomocy 
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DODATKOWA REHABILITACJA

dla dzieci 
z niepełnosprawnościami
Miejski	 Ośrodek	 Pomocy	
Społecznej	 w	 Sopocie	 oferuje	
dodatkowe	 wsparcie	 dla	 dzie-
ci	 z	 niepełnosprawnościami	
–	 specjalistyczne	 usługi	 opie-
kuńcze	w	zakresie	rehabilitacji	
fizycznej	 i	usprawnienia	zabu-
rzonych	funkcji	organizmu.
Z	 usług	 rehabilitacyjnych	
mogą	 skorzystać	 dzieci	 do	
16	 roku	 życia	 z	 orzeczeniem	
o	 niepełnosprawności,	 łącznie	
ze	 wskazaniami	 konieczności	
stałej/	 długotrwałej	 opieki	 lub	
pomocy	innej	osoby	w	związku	
ze	znacznie	ograniczoną	moż-
liwością	 samodzielnej	 egzy-
stencji	 oraz	 koniecznością	 sta-
łego,	codziennego	współudzia-
łu	 opiekuna	 dziecka	 w	 proce-
sie	 jego	 leczenia,	 rehabilitacji	
i	edukacji.
	 –	 Zachęcamy	 rodziców	 do	
skorzystania	 z	 tej	 dodatkowej	
możliwości	 rehabilitacji.	 Za-
kres	 usług	 ustalany	 jest	 zgod-
nie	 z	 zaleceniami	 lekarza	 lub	
specjalisty	 w	 zakresie	 rehabi-
litacji	 ruchowej	 lub	 fizjotera-
pii	 –	 mówi	 Marlena	 Jasnoch,	
zastępca	 dyrektora	Miejskiego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Sopocie.	 	 –	 Specjalistyczne	
usługi	 rehabilitacyjne	dostoso-
wywane	są	do	indywidualnych	
potrzeb	 dzieci,	 wynikających	

z	 rodzaju	 schorzenia	 lub	 nie-
pełnosprawności.	Może	to	być	
np.	terapia	logopedyczna,	ćwi-
czenia,	pionizacja,	nauka	cho-
du	 czy	 masaż.	 Wykonywane	
są	 przez	 wykwalifikowanych	
rehabilitantów	 i	 fizjoterapeu-
tów	 w	 miejscu	 zamieszkania	
dziecka.
Usługi	 rehabilitacyjne	 świad-
czone	 są	 bezpłatnie,	 jeśli	 do-
chód	 na	 osobę	w	 rodzinie	 nie	
przekracza	 350	 proc.	 kryte-
rium	dochodowego	obowiązu-
jącego	 w	 pomocy	 społecznej,	
a	więc	1848	zł.	Można	z	nich	
korzystać	 7	 dni	 w	 tygodniu	
po	 wcześniejszym	 ustaleniu	
harmonogramu.
Usługi	 realizowane	 będą	 do	
końca	 tego	 roku.	 Nasze	 mia-
sto	 otrzymało	 bowiem	 na	 ich	
realizację	 dofinansowanie	
z	Ministerstwa	Rodziny,	Pracy	
i	Polityki	Społecznej	w	ramach	
środków	 Solidarnościowe-
go	 Funduszu	 Wsparcia	 Osób	
Niepełnosprawnych.
Szczegółowe	 informacje	 moż-
na	 uzyskać	 w	 Dziale	 Pomocy	
Seniorom	 i	 Osobom	 Niepeł-
nosprawnym	MOPS	Sopot,	ul.	
Kolejowa	14,	tel.	58	551	17	10	
wew.	232.

(AN)

GDAŃSK

aktywni 
Błękitni
Już	 ponad	 10	 tys.	
uczniów	 szkół	 podsta-
wowych	 jest	 objętych	
programem	 edukacyj-
nym	Wód	Polskich	„Ak-
tywni	 Błękitni	 –	 szkoła	
przyjazna	 wodzie”.	 Ta	
liczba	zgłoszonych	dzie-
ci,	jeszcze	przed	of icjal-
ną	 inauguracją	 progra-
mu,	 świadczy	 o	 dużym	
zapotrzebowaniu	 spo-
łecznym	 na	 edukację	
wodną.
Program	„Aktywni	Błę-
kitni”	 jest	 przeznaczo-
ny	 dla	 szkół	 podstawo-
wych,	 a	 został	 stworzo-
ny	 przez	 specjalistów	
Wód	Polskich.
Za	 nami	 of icjalna	 inau-
guracja	 programu.	 Uro-
czystość	 była	 okazją	 do	
zwiedzania	dwóch	lodo-
łamaczy	 wiślanych:	 Ty-
grysa	 i	Rekina.	Ucznio-
wie	 zapoznali	 się	 z	 bu-
dową	 jednostek	oraz	 ich	
rolą	 w	 zabezpieczeniu	
prz ec iwpowodz iow ym	
Gdańska	i	Pomorza.

(GR)

reklama

na gdańskim przymorzu jest szkoła. niby zwykła, rejonowa szkoła podstawowa, 
jakich wiele w naszym mieści. a jednak nie taka zwykła…

	 –	Od	przeszło	25	 lat	uczą	 się	
w	 niej	 wszystkie	 dzieci,	 zgod-
nie	z	tym,	co	napisane	jest	przy	
wejściu	 do	 szkoły	 „Szkoła	 dla	
wszystkich”.	Ponad	25	lat	temu	
ówczesna	 dyrekcja	 szkoły	 oraz	
grono	 pedagogiczne	 postano-
wiło,	 że	 progi	 Szkoły	 Podsta-
wowej	 nr	 44	 będą	 otwarte	 dla	
wszystkich	 uczniów,	 zarów-
no	 tych	 uzdolnionych,	 pełno-
sprawnych,	 jak	 i	 tych,	 którzy	
mają	 specjalne	 potrzeby	 edu-
kacyjne	czy	nie	zawsze	 są	peł-
nosprawni	–	przypomina	Mał-
gorzata	 Stankiewicz,	 dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	nr	44.
Wszystko	 rozpoczęło	 się	 od	
współpracy	z	fundacją	„	Spraw-
ni	 Inaczej”.	 Na	 początku	 była	
to	 integracja	 społeczna.	 Dzie-
ci	 uczyły	 się	 na	 terenie	 pla-
cówki	w	swojej	sali,	ze	swoimi	
nauczycielami,	 ale	 przerwy,	
uroczystości,	 wycieczki	 	 oraz	
inne	 elementy	 życia	 szkolnego	
wszyscy	spędzali	razem.	
	 –	 Następnie	 pojawiły	 się	
wspólne	lekcje:	muzyka,	plasty-
ka	 i	wychowanie	fizyczne.	Nie	
brakowało	też	wyjazdów	kadry	
pedagogicznej	i	dyrekcji	szkoły	
do	 Danii,	 gdzie	 podpatrywa-
liśmy	 dobre	 praktyki	 u	 innych	

„SZKOŁA DLA WSZYSTKICH” JUŻ OD 25 LAT

pionierzy szkolnej integracji uczniów 

i	dużo	się	uczyliśmy.	Zaraz	po	
tym	zostaliśmy	pierwszą	szko-
łą	z	oddziałami	integracyjnymi	
na	Pomorzu,	która	przyjmowa-
ła	wszystkie	 dzieci	 bez	wzglę-
du	 na	 rodzaj	 niepełnospraw-
ności…	 i	 tak	 jakoś	 wszystko	
potoczyło	się	dalej	–	wspomina	
Małgorzata	Szafrańska.	
W	tej	 chwili	niemal	wszystkie	
oddziały	 w	 przymorskiej	 pod-
stawówce	 są	 klasami	 integra-
cyjnymi.	Nauczyciele	nieustan-
nie	pogłębiają	swoją	wiedzę,	ale	
i	chętnie	dzielą	się	nią.	Podob-
nie	jest	z	doświadczeniem	zdo-
bytym	przez	minione	25	lat.	Już	
od	ćwierć	wieku	w	szkole	przy	

ul.	Jagiellońskiej	24	prowadzo-
ny	 jest	 Punkt	 Konsultacyjny,	
prowadzone	 są	 też	konferencje	
oraz	 szkolenia	 dla	 nauczycie-
li	 i	rodziców.	Z	doświadczenia	
przymorskiej	 szkoły	 korzystają	
też	 studenci,	 którzy	 z	 chęcią	
odbywają	tu	swoje	praktyki.
	 –	 Korzystając	 z	 okazji,	 ser-
decznie	 zapraszamy	na	obcho-
dy	 25-lecia	 integracji	 w	 naszej	
szkole,	 które	 odbędą	 się	 29	 li-
stopada.	Uroczystości	rozpocz-
ną	 się	 o	 godzinie	 10.00.	 Przy	
tej	 okazji	 odbędzie	 się	 w	 na-
szej	szkole	XXI	finał	konkursu	
„Gdańsk	 miastem	 przyjaznym	
osobom	 niepełnosprawnym”,	

kULtUra/rEkLaMa

SĄ DODATKOWE POCIĄGI 

Z tczewa do Gdyni
Od	30	września	sześć	dodat-
kowych	 pociągów	 połączyło	
Luzino,	 Trójmiasto	 i	 Tczew.	
Kursują	 one	 w	 dni	 robocze,	
od	poniedziałku	do	piątku.
	 –	 Pociągi	 pojadą	 w	 godzi-
nach	 porannego	 i	 popołu-
dniowego	szczytu	komunika-
cyjnego.	 Dodatkowe	 pociągi	
będą	 kursować	 na	 bardzo	
obciążonej	 ruchem	 pasa-
żerskim	 linii	 przebiegającej	
przez	 Trójmiasto.	 Przewoź-
nikiem	 będą	 Przewozy	 Re-
gionalne	–	 informuje	Michał	
Piotrowski,	rzecznik	prasowy	
Urzędu	 Marszałkowskiego	
w	Gdańsku.
Dzięki	dodatkowym	połącze-
niom	w	godzinach	porannych	
ze	 stacji	 Pruszcz	 Gdański	
w	kierunku	Gdańska	i	Gdyni	
pociągi	będą	odjeżdżać	śred-
nio	co	20	minut.	
	–	Również	po	południu	po-
ciągi	 pojadą	 częściej,	 dzię-
ki	 czemu	 podróż	 będzie	

łatwiejsza.	W	pociągach	obo-
wiązuje	 standardowa	 taryfa	
i	 wszystkie	 zniżki	 ustawowe	
i	 handlowe	 –	 dodaje	 Michał	
Piotrowski.

(GR)
Rozkład dodatkowych 
połączeń kształtuje się 
następująco:
1.						Gdynia	Chylonia	(odj.	
5.43)	–	Pruszcz	Gdański	
(przyj.	6.20),
2.						Pruszcz	Gdański	(odj.	
6.51)	–	Gdynia	Główna	
(przyj.	7.24),
3.						Gdynia	Chylonia	
(odj.	13.20)	–	Tczew	(przyj.	
14.15),
4.						Tczew	(odj.	15.07)	–	
Gdynia	Chylonia	(przyj.	
16.01),
5.						Gdynia	Gł.	(odj.	14.01)	
–	Luzino	(przyj.	14.40),
6.						Luzino	(odj.	15.00)	
–	Gdynia	Chylonia	(przyj.	
15.35).

który	 we	 współpracy	 z	 Urzę-
dem	Miejskim	w	Gdańsku	or-
ganizujemy	 od	 początku	 jego	
istnienia	 –	 zaprasza	 dyrektor	
Szkoły	Podstawowej	nr	44.

(GR)
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– W tym roku minęło 15 lat 
od zorganizowania pierw-
szego turnieju na gdańskiej 
Zaspie. Czy jest to powód do 
dumy? 
	 –	 Naprawdę	 trudno	 w	 to	
uwierzyć,	 że	 gramy	 już	 15	 lat.	
Organizując	 pierwsze	 zawo-
dy	 w	 2004	 roku,	 nawet	 nie	
pomyślałem,	 że	 w	 2019	 roku	
wciąż	 będę	 wchodził	 na	 dra-
binę	i	ogłaszał	rozpoczęcie	ko-
lejnego	 turnieju.	 Odczuwam	
dzisiaj	 z	 tego	 powodu	 wielką	
satysfakcję,	 tym	 bardziej,	 że	
sama	 organizacja	 takiego	 wy-
darzenia	nie	jest	łatwa.	Bez	po-
mocy	Gdańskiej	Fundacji	Do-
broczynności,	 bez	 jej	 szefowej	
Bożeny	 Grzywaczewskiej,	 bez	
grona	 wolontariuszy	 –	 było-
by	 to	 dzisiaj	 niemożliwe.	 My-
ślę,	że	wszyscy	–	organizatorzy	
i	uczestnicy	turnieju	–	możemy	
być	dumni	z	tego,	że	gramy	od	
tylu	 lat.	Każdy	 z	 nas	ma	 jakiś	
udział	w	tym,	że	od	15	 lat	nie	
schodzimy	z	boiska,	czy	to	or-
ganizując	 zawody	 czy	 w	 nich	
grając.
 – organizuje pan turnieje 
piłkarskie, czasami sam gra 
pan w piłkę. Jak oceniłby 
pan stan infrastruktury 
sportowej w Gdańsku?
	 –	 Gdy	 zaczynaliśmy	 w	 2004	
roku,	 nie	 było	 żadnego	 nowo-
czesnego	 obiektu	 w	 Gdańsku.	
Dzisiaj	 gramy	 w	 trzech	 sąsia-
dujących	 ze	 sobą	 lokalizacjach	
–	 na	 boiskach	 szkolnych	 przy	
ul.	Meissnera	 i	Opolskiej.	Ko-
rzystamy	także	z	pełnowymia-
rowego	 boiska	 –	 pod	 balonem	

rozmowa z andrzejem kowalczysem,
radnym Miasta Gdańska, pomysłodawcą 
i współorganizatorem turniejów z cyklu „do przerwy 0:1” 

–	przy	ulicy	Meissnera,	które	na	
czas	 turnieju	możemy	 podzie-
lić	 na	 kilka	 mniejszych	 boisk.	
Niemniej	 jednak	 zdaję	 sobie	
sprawę	 z	 tego,	 że	 są	 na	mapie	
Gdańska	jeszcze	białe	plamy	–	
mam	 tu	 na	myśli	 stare,	 często	
zaniedbane,	 betonowe	 place.	
Dotyczy	to	także	boisk	przysz-
kolnych.	 Kilkukrotnie	 proszo-
no	 mnie	 jako	 radnego	 miasta	
Gdańska	 o	 pomoc	 w	 kwestii	
poprawy	infrastruktury	sporto-
wej	przy	szkołach.	Przykładem	
może	 być	 boisko,	 a	 właściwie	
jego	 brak,	 przy	 szkole	 Conra-
dinum	 we	 Wrzeszczu.	 Nowo-
czesna	infrastruktura	sportowa	
przy	 Piramowicza	 1A	 z	 pew-
nością	dodałaby	kilka	punktów	
tej	placówce,	która	od	wielu	lat	
z	 dobrym	 skutkiem	 kształci	
kadry	 przyszłych	 okrętowców.	
Uczniowie	 oprócz	 wiedzy	 dy-
daktycznej	 potrzebują	 też	 wa-
runków	do	uprawiania	szkolne-
go	sportu.	W	przypadku	Con-
radinum,	225-lecie	jakie	w	tym	
roku	 obchodzi	 ta	 najstarsza	
działająca	 gdańska	 szkoła	 to	
doskonała	 okazja	 do	 tego,	 aby	
spełnić	marzenia	uczniów	i	na-
uczycieli	choćby	w	kwestii	po-
prawy	infrastruktury.
 – Miasto powinno inwesto-
wać więcej w infrastrukturę 
sportową w szkołach czy na 
osiedlach?
	 –	Marzeniem	każdego	dyrek-
tora	 publicznej	 szkoły	 jest	 to,	
aby	dysponować	nowoczesnym	
obiektem	 sportowym,	 gdzie	
można	 byłoby	 w	 sposób	 pro-
fesjonalny	 prowadzić	 zajęcia	

z	wychowania	fizycznego.	Tak	
jak	 powiedziałem	 na	 wstępie,	
jest	 z	 tym	 coraz	 lepiej.	 Coraz	
więcej	 szkół	posiada	nowocze-
sne	obiekty	sportowe	w	postaci	
wielofunkcyjnych	boisk	i		–		co	
ma	 znaczenie	 w	 naszym	 kli-
macie		–		także	hale	sportowe.	
I	 to	 jest	 zasługa	 także	 władz	
miast,	 które	 od	 lat	 stawiają	 na	
wychowanie	fizyczne,	na	sport.	
W	 ogólnodostępnej	 przestrze-
ni	publicznej	również	powstają	
obiekty	sportowe	–	czasami	jest	
to	 boisko,	 czasami	 skatepark	
czy	mini	 siłownia.	Ten	 rozwój	
powinien	 być	 zrównoważony	
i	 z	 moich	 codziennych	 obser-
wacji	wynika,	że	tak	jest,	choć	
czasami	 te	 zmiany	 chcieliby-
śmy	widzieć	jeszcze	szybciej.	
Istotne	 jest	 także	 bezpieczeń-
stwo	 na	 tych	 obiektach	 oraz	
wokół	 nich.	 A	 więc	 odpo-
wiednie	 oświetlenie,	 bezpiecz-
ne	 przejścia	 dla	 pieszych	 przy	
szkołach	i	boiskach	oraz	równe	
chodniki,	 a	 najlepiej	 asfaltowe	
ścieżki,	 ponieważ	 coraz	 czę-
ściej	 słyszę	 od	 młodych	 ludzi	
korzystających	z	hulajnogi	jako	
transportu,	 że	nierówny	chod-
nik	czy	popękany	asfalt,	oprócz	

„LECH TWARDZIEL” ZNÓW W AKCJI 

W grudniu Mistrzostwa Europy Morsów
Lech	 Bednarek,	 prezes	 Pol-
skiej	Fundacji	Morsów,	podej-
muje	 się	 kolejnego,	 ciekawe-
go	wyzwania,	 jakim	mają	 być	
Mistrzostwa	Europy	Morsów.	
Impreza	 ma	 odbyć	 się	 7–8	
grudnia	w	Gdańsku.	Grudnio-
wej	 imprezie	 towarzyszyć	 bę-
dzie	akcja	społeczna	promująca	
naukę	pływania	i	ratownictwa	
wodnego.	
Lech	 Bednarek,	 zwany	 jako	
„Lech	Twardziel”,	jest	prekur-
sorem	 i	 propagatorem	morso-
wania	w	Polsce	 i	Europie,	 ale	
na	swoim	koncie	ma	też	tytuł	
mistrza	 Polski	 w	 Kulturysty-
ce.	Morsuje	od	60	 lat,	 jest	 też	
utytułowanym	 ratownikiem	
wodnym.	Jego	misja	to:	„Dbaj-
my	 o	 bezpieczeństwo	 i	 życie	
naszych	dzieci”.	
	–	W	swoim	biznesie	osiągną-
łem	 chyba	 wszystko,	 spełniły	
się	 moje	 marzenia.	 	 Najwięk-
szą	 jednak	pasją	pozazawodo-
wą	było	pływanie,	szczególnie	
w	 warunkach	 ekstremalnych.	
Moim	 mentorem	 od	 począt-
ku	 był	 sopocki	 lekarz–gine-
kolog,	 dr.	 Lech	 Duszyński,	
który	 namówił	 mnie	 jeszcze	
w	 końcu	 lat	 50.	 do	 pływania	
nawet	w	okresie	zimowym,	ar-
gumentując,	 że	 jest	 to	 sposób	
na	 utrzymanie	 się	 w	 dobrym	

zdrowiu	i	kondycji	fizycznej.	To	
nasunęło	 pomysł	 na	 stworzenie	
grupy	ludzi	o	podobnych	zainte-
resowaniach	i	pasji	–	mówi	Lech	
Bednarek.
Uprawianie	 pływania	 uzmysło-
wiło	 mu	 ogromne	 zagrożenie	
spowodowane	 brakiem	 świado-
mości	 w	 społeczeństwie	 w	 te-
macie	ilości	 i	statystyki	utonięć,	
szczególnie	 wśród	 dzieci.	 	 Pły-
wając	 zawodowo	 i	 sprzedając	
baseny,	 miał	 pełną	 informację	
o	 tym,	 jak	 można	 zacząć	 temu	
zapobiegać.	 Dlatego	 też	 posta-
nowił	 wraz	 z	 przyjaciółmi	 za-
łożyć	 organizację	 pozarządową,	
która	 zajmie	 się	 tym	 tematem.	

Tak	 powstała	 Polska	 Fundacja	
Morsów	Lech	Mors	w	Gdańsku.	
	–	Misją	i	celem	tej	fundacji	jest	
wprowadzenie	 obowiązkowej	
nauki	pływania	w	szkołach	oraz	
prowadzenie	różnorodnych	form	
edukacji	oraz	szkoleń	instruktor-
skich	dotyczących	nauki	pływa-
nia	 i	 ratownictwa	 wodnego	 dla	
ochotników	z	OSP,	przeciwdzia-
łając	 w	 ten	 sposób	 utonięciom.	
Nieprzeciętne	 umiejętności	 Le-
cha	 Bednarka	 spowodowały,	 że	
jest	 w	 stanie	 nauczyć	 pływania	
stylowo	 w	 1	 godzinę	 każdego	
ucznia,	 niezależnie	 od	 wieku	 –	
dodaje	 Wojciech	 Korzeniewski,	
doradca	zarządu	fundacji.

Za	 swoją	działalność	 zawodo-
wą,	 sportową	 i	 charytatywną,	
Lech	Bednarek	był	wielokrot-
nie	 nagradzany	 pucharami,	
medalami,	dyplomami	i	listami	
wdzięczności	od	wielu	instytu-
cji	w	kraju	i	zagranicą.
Dodajmy	jeszcze	tylko,	że	am-
basadorami	 grudniowego	 wy-
darzenia	 zostali	 aktorzy	 Ewa	
Kasprzyk	i	Piotr	Zelt	oraz	Ro-
man	Paszke,	Dariusz	Michal-
czewski	 i	 Romuald	 Koperski.	
O	 imprezie	 napiszemy	 jesz-
cze	 w	 listopadowym	 wydaniu	
„Panoramy”.	

(GR)

zwyczajnego	 dyskomfortu,	
stwarza	 dla	 nich	 niebezpie-
czeństwo.	Postęp	cywilizacyjny	
niesie	coraz	większe	wyzwania,	
którym	trzeba	po	prostu	wyjść	
na	przeciw.			
 – Już za kilka dni jesienna 
odsłona turnieju dzikich 
drużyn „do przerwy 0:1”. 
kto może zagrać w tym 
turnieju?        
	 –	 Do	 udziału	 w	 najbliższym	
turnieju	 zapraszam	6-osobowe	
drużyny	 piłkarskie:	 dziewczy-
ny	i	chłopaków	z	rocznika	2007	
i	 młodsi,	 2004-2006,	 2001-
2003	 i	 2000	 i	 starsi.	 Szcze-
gólnie	 zapraszamy	 najmłod-
szych	piłkarzy	z	rocznika	2009	
i	 młodsi,	 dla	 których	 również	
zamierzamy	 utworzyć	 osob-
ną	 kategorię.	 Jednym	 słowem,	
zapraszamy	wszystkich,	którzy	
kochają	 sport,	 jakim	 jest	 piłka	
nożna,	 jak	 i	 tych,	 którzy	wolą	
spędzić	sobotę	na	świeżym	po-
wietrzu,	zamiast	w	domu	przed	
komputerem.
 – dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał:  
Sławomir Lewandowski

  lech bednarek, inicjator zimowych mistrzostw w towarzystwie aktorki 
ewy kasprzyk, ambasador grudniowej imprezy
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kolej na pomorzu wciąż się rozwija
ROZMOWA Z WICEMARSZAŁKIEM RYSZARDEM ŚWILSKIM

Śmiało można powiedzieć, że decyzja zarządu województwa pomorskiego o inwestowaniu w transport publiczny okazała 
się sukcesem. pomorska kolej metropolitalna regularnie bije kolejne rekordy frekwencji. coraz bliżej jesteśmy też finalizacji 
wspólnego – dla całego województwa – biletu. od niedawna uruchomiono dodatkowe kursy pociągów z tczewa przez 
pruszcz Gdański do trójmiasta i dalej do luzina. o działaniach zmierzających do dalszego rozwoju komunikacji publicznej 
na pomorzu z ryszardem Świlskim, wicemarszałkiem województwa pomorskiego rozmawia krzysztof lubański.

– W ostatniej naszej rozmo-
wie powiedział pan, że kolej 
jest pana oczkiem w głowie. 
ostatnie doniesienia dobit-
nie o tym świadczą.
–	Jestem	mieszkańcem	powiatu	
gdańskiego,	 dlatego	 doskonale	
zdaję	 sobie	 sprawę	 z	 tego,	 jak	
trudno	 dojechać	 do	 Gdańska	
w	godzinach	szczytu.	Dotyczy	
to	nie	tylko	Gdańska,	ale	rów-
nież	 pozostałych	 wjazdów	 do	
Trójmiasta	–	zarówno	od	stro-
ny	 północno-wschodniej,	 jak	
i	 południowej.	 Dzięki	 rozmo-
wom	z	przedstawicielami	Kolei	
Regionalnych	 udało	 się	 uru-
chomić	 dodatkowe	 kursy	 po-
ciągów	z	kierunku	Tczewa	oraz	
Luzina.	 Kursy	 odbywają	 się	
w	godzinach	rannych	i	popołu-
dniowych,	aby	do	pracy	można	
było	dotrzeć	przede	wszystkim	
szybciej.	 W	 pociągach	 obo-
wiązuje	 standardowa	 taryfa	
i	 wszystkie	 zniżki	 ustawowe	
i	 handlowe.	Mam	nadzieję,	 że	
mieszkańcy	 powiatów	 tczew-
skiego	i	gdańskiego	skorzystają	
z	dodatkowej	 oferty	 kolejowej,	
a	pociągi	nie	będą	puste.	Przy-
pomnę,	że	swego	czasu	kurso-
wała	 do	 Pruszcza	 Gdańskie-
go	 Szybka	 Kolej	 Miejska,	 ale	
nastąpiło	 dublowanie	 dwóch	
przewoźników	 –	 Przewozów	
Regionalnych	 i	 Szybkiej	 Kolei	
Miejskiej.	 Można	 powiedzieć,	
że	 lepszą	 ofertę	 mają	 na	 razie	
Przewozy	Regionalne.
– Wielu zastanawia się co 
kursami szybkiej kolei Miej-
skiej do pruszcza Gdańskie-
go i tczewa. Jest szansa, że 
pociągi skM znów zawitają 
w nasze strony?

–	 Jak	 już	wspominałem	na	 ła-
mach	 „Panoramy”,	 niewielka	
jest	 przepustowość	 pociągów	
relacji	Tczew	–	Gdynia.	Chce-
my	to	oczywiście	zmienić.	Aby	
tak	 się	 stało,	 musimy	 zainwe-
stować	w	budowę	dodatkowego	
toru	między	Pruszczem	Gdań-
skim	 a	Gdańskiem.	Rozbudo-
wę	 układu	 torowego	 przewi-
dziano	 w	 studium	 uwarunko-
wań	 i	 kierunków	 zagospoda-
rowania	przestrzennego	Gdań-
ska,	 zmieniając	 jednocześnie	
węzeł	Most	Czerwony	w	jeden	
z	 kilku	 przystanków	 osobo-
wych.	 Rezerwę	 pod	 dodatko-
wą	 parę	 torów	 pozostawiono	
także	 w	 tunelu	 pod	 centrum	
handlowym	na	Targu	Siennym	
i	Rakowym.
Rezerwa	 terenu	 na	 dodatko-
wy	tor	 jest,	ale	w	dalszym	cią-
gu	 trudno	 przesądzać,	 którę-
dy	 będzie	 on	 biegł.	 Dopiero	
w	 momencie	 zapoznania	 się	
ze	 studium	 wykonalności	 tej	
inwestycji	będziemy	mieli	nie-
co	 większą	 wiedzę	 na	 ten	 te-
mat.	 Wtedy	 dopiero	 dowiemy	
się,	 czy	 budowa	 jest	 zasadna.	
Nie	jest	to	moja	rola,	ale	moim	
zdaniem	 studium	 pokaże	 sens	
realizacji	 tego	 przedsięwzię-
cia.	 Przekonaliśmy	 się	 już,	 że	
z	każdym	rokiem	moda	na	kolej	
jest	coraz	większa,	a	mieszkań-
cy	Pomorza	oczekują	atrakcyj-
nej	 oferty	 transportowej.	Taką	
też	jest	uruchomienie	dodatko-
wych	kursów	między	metropo-
lią	a	Luzinem	oraz	Pruszczem	
Gdańskim.
– Jak już mówimy o nowym 
torze, to warto również 
poinformować naszych 

Czytelników, gdyż może nie 
wszyscy wiedzą, że podpisa-
no list intencyjny w sprawie 
rewitalizacji linii kolejowej 
nr 229 pruszcz Gdański – 
stara piła.
–	Cieszę	 się,	 że	 tego	 typu	 ini-
cjatywy	 wychodzą	 od	 lokal-
nych	 samorządowców.	 Od	

podpisania	 listu	 intencyjnego	
do	 realizacji	 przedsięwzięcia	
jest	 jeszcze	 długa	 droga,	 ale	
wszystko	przed	nami.	Przypo-
mnę,	 że	 nie	 wszyscy	 wierzy-
li	 w	 powodzenie	 Pomorskiej	
Kolei	 Metropolitalnej.	 Dziś	
chyba	 wszystkim	 malkonten-
tom	 zamknęliśmy	 usta.	 Z	 re-
witalizacją	 szlaku	 z	 Pruszcza	
Gdańskiego	przez	Kolbudy	do	
Starej	Piły	może	być	podobnie.	
Mieszkańcy	 Żukowa	 czy	 też	
Kolbud	 znacznie	 szybciej	 do-
trą	do	Gdańska	pociągiem	niż	
samochodem.
– Jednak zwiększenie ilości 
dodatkowych kursów to 
nie wszystko. pasażerowie 
oczekują coraz to nowszych 
pociągów, które nie będą 
przypominać tych sprzed 30 
lat.
–	 Chyba	 wszyscy	 zdajemy	 so-
bie	z	tego	sprawę,	że	wymiana	
taboru	 to	 przedsięwzięcie	 nie-
zwykle	 kosztowne.	 Ale	 mam	
dobrą	 wiadomość.	 Niebawem	
przyjadą	 na	 Pomorze	 kolejne	
nowe	składy.	Mam	tu	na	myśli	

pomorskie	 Impulsy.	 Pomor-
skich	 Impulsów	 będzie	 dzie-
sięć.	 Dziesiąty	 Impuls	 przyje-
dzie	na	Pomorze	w	pierwszym	
kwartale	 2020	 roku.	 Skład	
kosztuje	 24,6	miliona	 złotych.	
Ostatni	 Impuls	 będzie	 taki	
sam	 jak	 pozostałe	 składy	 już	
jeżdżące	 pomiędzy	 Słupskiem	
a	Elblągiem.
– Czy wszystkie zamówione 
pociągi już dojechały?
–	 Jeszcze	 w	 tym	 roku	 na	 Po-
morze	dojadą	z	Nowego	Sącza	
jeszcze	 4	 składy.	 Dwa	 mają	
pojawić	się	w	listopadzie	i	dwa	
w	grudniu.
– przetarg zakładał zakup 
9 pociągów. skąd zatem 
dziesiąty skład?
–	 Zakup	 kolejnego	 składu	 to	
wykorzystanie	 opcji	 przewi-
dzianej	 w	 przetargu	 z	 2018	
roku.	 Przypomnę,	 że	 pierwot-
nie	 samorząd	 województwa	
pomorskiego	 planował	 kupić	
pięć	 pojazdów.	 Udało	 się	 jed-
nak	 uzyskać	 dodatkowe	 środ-
ki	 finansowe	 i	 dokupić	 do-
datkowe	 pojazdy.	 Ostatecznie	

po	 pomorskich	 torach	 będzie	
kursować	 dziesięć	 Impulsów.	
Wartość	 całego	 kontraktu	 to	
246	 milionów	 złotych.	 Skład	
rozpocznie	kursy	z	pasażerami	
w	 połowie	 lutego	 przyszłego	
roku.	 Obsługiwać	 będzie,	 po-
dobnie	 jak	 pozostałe	 Impul-
sy,	 trasę	 pomiędzy	 Słupskiem	
i	 Trójmiastem	 a	 Elblągiem.	
W	przyszłości,	 po	 elektryfika-
cji	 trasy,	 składy	 będą	 również	
obsługiwać	 relacje	na	 linii	Po-
morskiej	Kolei	Metropolitalnej.
– Nasi Czytelnicy na pewno 
są ciekawi, jak będzie wy-
glądać nowy skład.
–	Pięcioczłonowy	skład	będzie	
tak	 samo	 wyposażony	 jak	 po-
przednie.	 Znajdzie	 się	 w	 nim	
195	 miejsc	 siedzących	 oraz	 co	
najmniej	 20	 miejsc	 do	 prze-
wozu	 rowerów.	 Zainstalowany	
będzie	system	dynamicznej	in-
formacji	pasażerskiej.	Wnętrze	
będzie	 monitorowane	 i	 klima-
tyzowane.	 W	 czasie	 podróży	
będzie	można	skorzystać	z	sieci	
wi-fi.
– dziękuję za rozmowę.


