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FlashFlash

Ufam, że ten projekt, prowadzony przez ewangelicką 
diakonię z bawarii, będzie budował tradycje związane 
z naszym miastem, a więc wolność, solidarność, 
tolerancję i otwartość. Jestem przekonany, że miejsce 
to wpisze się głęboko w nasze miasto – mówi bp 
marcin Hinc, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej 
kościoła ewangelicko-augsburskiego.

placówka wpisująca się w tradycje Gdańska

str. 8

CENTRUM OPIEKI SERENUS JUŻ OTWARTE

przy ulicy przemyskiej w Gdańsku działa centrum opieki  

serenus, które prowadzone jest przez Fundację laurentius. 

specjalnie na uroczyste otwarcie placówki przyjechała do 

Gdańska spora grupa przedstawicieli fundatora centrum.
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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

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

•	22	listopada	(piątek),	Kasia	Kowalska,	
godz.	20.00,	Stary	Maneż	w	Gdańsku,		
ul.	Słowackiego	23;

•	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;

•	1	grudnia	(niedziela),	Magda	Umer,	godz.	
18.00,	Filharmonia	Bałtycka,	ul.	Ołowianka	1;

•	6	grudnia	(piątek),	Jelonek,	godz.	19.00,	
Kwadratowa	w	Gdańsku,	ul.	Siedlicka	4;

•	6	grudnia	(piątek),	Przebojowe	Mikołajki,	
godz.	18.30,	Ergo	Arena;

•	8	grudnia	(niedziela),	Sweet	Noise,	godz.	
19.00,	Klub	Ucho	w	Gdyni,	ul.	Św.	Piotra	2;

•	15	grudnia	(niedziela),	Julia	Pietrucha,	
godz.	19.00,	Stary	Maneż	w	Gdańsku,		
ul.	Słowackiego	23;

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

•	29	grudnia	(niedziela),	Rodzinne	Gry	
Parkowe	na	Orientację,	godz.	9.30,	Szkoła	
Podstawowa	nr	7	w	Gdańsku,	ul.	Majora	
Słabego	6;

•	31	grudnia	i	1	stycznia	(wtorek,	środa),	
operetka	„Księżniczka	Czardasza”,	godz.	
19.00,	Scena	Teatralna	NOT	w	Gdańsku,	
ul.	Rajska	6;

•	2	stycznia	(czwartek),	Tribute	to	Tina	
Turner,	godz.	19.00,	Gdynia	Arena,		
ul.	Górskiego	8;

•	17–19	stycznia	(czwartek–niedziela),	
Traviata,	godz.	19.00,	Opera	Bałtycka		
w	Gdańsku,	al.	Zwycięstwa	15;

•	30	stycznia	(czwartek),	Alicja	Majewska,	
godz.	19.00,	Filharmonia	Bałtycka		
w	Gdańsku,	ul.	Ołowianka	1;

•	17	lutego	(poniedziałek),	Maciej	Balcar,	
godz.	19.30,	Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	
Portowa	9;

•	14	marca	(sobota),	Discotex	(disco	polo),	
godz.	19.00,	Ergo	Arena;

•	26	marca	(czwartek),	The	Rumjacks,	godz.	
18.00,	Klub	Ucho	w	Gdyni,	ul.	Św.	Piotra	2;

•	22-24	maja	(piątek	-	niedziela),		
Żeglarski	Puchar	Trójmiasta	2020

•	27	maja	(sobota),	Finał	Ligi	Europy,	
Stadion	Energa	Gdańsk.
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wyższe ceny za śmieci to efekt zmian wprowadzonych przez rząd i ministerstwo Środowiska. rządowi politycy zdecydowali, że z miejskiego 
systemu wywozu śmieci zostały wyłączone tzw. nieruchomości niezamieszkane, a także wprowadzono obowiązkową segregację śmieci 
dla wszystkich. przez brak specjalistycznych spalarni odpadów gminy już teraz płacą więcej za utylizację śmieci. wreszcie wyższe ceny 
paliw podnoszą znacznie koszt wywozu zawartości pojemników.

PODWyŻKA NIE ChCIANA, 
ALE KONIECzNA.

Samorządowcy	 już	 od	 począt-
ku	 prac	 nad	 zmianą	 ustawy	
o	 utrzymaniu	 porządku	 i	 czy-
stości	 w	 gminach	 informowali	
polityków,	 że	nowe	 zapisy	 ude-
rzą	po	kieszeni	zwykłych	miesz-
kańców.	 Przedstawiciele	 miast	
i	 gmin,	 w	 tym	 zastępca	 prezy-
denta	 Gdańska,	 uczestniczyli	
w	 licznych	 komisjach	 sejmo-
wych	 i	 senackich	 jak	 chociażby	
w	posiedzeniach	komisji	ochro-
ny	 środowiska	 oraz	 samorządu	
terytorialnego.	 Wspólnie	 też	
jako	 Unia	 Metropolii	 Polskich	
walczyli,	 aby	 nowe	 zapisy	 nie	
zostały	przyjęte.	Mimo	licznych	
sprzeciwów	 i	 pracy	 włożonej	
przez	samorządy,	zmiany	zostały	
ostatecznie	wprowadzone.	
–	 Obecna	 nowelizacja	 ustawy	
przygotowana	przez	rząd	nie	tyl-
ko	 sięga	 do	 kieszeni	mieszkań-
ców,	ale	 i	działa	na	szkodę	śro-
dowiska	 naturalnego.	 Zgodnie	
z	 nowymi	 zapisami	 wyprowa-
dza	z	 systemu	gminnego	nieru-
chomości	 niezamieszkane,	 czyli	
np.	 biurowce,	 lokale	 usługowe,	
restauracje,	 galerie	 handlowe.		
Właściciele	 tych	 nieruchomo-
ści	 z	 momentem	 wejścia	 w	 ży-
cie	ustawy	będą	mogli	 zawierać	
indywidualnie	umowy	z	dowol-
nym	 podmiotem,	 który	 zade-
klaruje	od	nich	odbiór	odpadów.	
Skutkiem	 tego	mogą	 być	 	 nad-
użycia	w	postaci	wywozu	odpa-
dów	na	nielegalne	wysypiska	czy	
po	prostu	zostawienie	ich	w	lesie	
–	mówi	Piotr	Grzelak,	zastępca	
prezydenta	ds.	zrównoważonego	
rozwoju.

Na	 przestrzeni	 ostatnich	 5	 lat	
koszt	gospodarowania	odpadami	
w	Gdańsku	 udało	 się	 utrzymać	

na	stałym,	niskim	poziomie.	Do	
tej	pory	mieszkańcy	płacili	0,44	
zł	za	każdy	m2	powierzchni	lo-
kalu	 mieszkalnego	 i	 dodatko-
wy	koszt	0,05	zł	za	każdy	metr	
w	mieszkaniach	i	domach	powy-
żej	110	m2.	Nowe	zapisy	w	usta-
wie	spowodowały,	że	większość	
samorządów	 zmuszona	 była	
podnieść	ceny	za	odbiór	 i	utyli-
zację	śmieci.	I	tak,	nowe	stawki	
w	Gdańsku	wyniosą	 0,88	 zł	 za	
1m2	i	0,10	zł	w	lokalach	powy-
żej	110	metrów.	Opłata	za	odpa-
dy	niesegregowane	wzrośnie	do	
1,76	zł	za	metr.	

W CAłEJ POLSCE ROSNą 
CENy zA śMIECI.

W	innych	miastach	 opłaty	 tak-
że	 poszły	w	 górę.	Dla	 przykła-
du	 czteroosobowa	 rodzina,	 po	
podwyższeniu	 cen,	 miesięcznie	
zapłaci:	 w	 Malborku	 –	 80	 zł,	
w	Łodzi	–	96	zł,	a	w	Jeleniej	Gó-
rze	aż	108	zł!		

POWODy PODWyŻEK

Ministerstwo	Środowiska	wpro-
wadziło	 m.in.	 możliwość	 wy-
chodzenia	 z	 systemu	 miejskich	
odpadów	dla	tzw.	nieruchomości	
niezamieszkanych.	Są	to	np.	bu-
dynki	 należące	 do	firm,	 restau-
racji,	szpitali,	czy	galerii	handlo-
wych.	Do	 tej	 pory	 było	 tak,	 że	
wszystkich	obsługuje	gmina.	Ma	
to	znaczenie	zarówno	pod	kątem	
ceny	 za	 transport	 odpadów,	 ale	
także	 składowania.	 Najprost-
szy	 przykład:	 śmieciarka,	 która	
poruszała	 się	 ulicą	X,	 odbierała	
odpady	od	wszystkich	nierucho-
mości	znajdujących	się	przy	ulicy	
X.	Po	zmianach	już	tak	nie	bę-
dzie,	a	nasza	przykładowa	śmie-
ciarka	 będzie	 musiała	 jeździć	
dużo	dłużej,	niż	do	tej	pory,	żeby	

się	zapełnić.	Przez	większą	licz-
bę	kilometrów	rosną	więc	znacz-
nie	koszty	transportu.	Podobnie	
jak	rosną	ceny	za	paliwo.	Już	dzi-
siaj	 słychać	w	mediach	 o	 kolej-
nych	w	2020	roku	podwyżkach	
państwowych	 podatków,	 który-
mi	obłożone	jest	paliwo.	Wzrost	
cen	benzyny	i	oleju	napędowego	
naturalnie	 oznacza	 dodatkowe	
wyższe	koszty	wywozu	śmieci.

W POLSCE bRAKUJE NOWO-
CzESNyCh SPALARNI. 

Drugi	 powód	 wyższych	 cen	 za	
śmieci	 to	 bardzo	 nieprzewi-
dywalna	 gra	 cenowa	 za	 spala-
nie	 śmieci.	 Zgodnie	 z	 prawem	
unijnym	 samorządy	 są	 zobo-
wiązane	 do	 utylizacji	 maksy-
malnej	 ilości	 śmieci	 na	 swoim	
terenie,	 a	 nie	 gromadzenia	 ich	

na	 wysypiskach.	 Do	 tego	 służą	
nowoczesne	 spalarnie	 śmieci,	
których	w	Polsce	dzisiaj	 bardzo	
brakuje.	 Niewystarczająca	 ilość	
takich	 zakładów	 oznacza,	 że	
istniejące	 mogą	 sobie	 pozwolić	
na	dowolne	podwyżki	za	usługę	
spalania	 odpadów.	A	 to	 z	 kolei	
znacznie	wpływa	na	koszt	funk-
cjonowania	 całego	 miejskiego	
systemu.	
W	 Gdańsku	 ceny	 za	 spalanie	
odpadów	 uda	 się	 na	 szczęście	
ustabilizować	 dzięki	 nowocze-
snej	 spalarni,	 której	 projekt	 jest	
już	mocno	zaawansowany.	Unia	
na	 ten	 cel	 obiecała	 przeznaczyć	
ponad	270	mln	zł,	a	całościowy	
koszt	tej	bardzo	potrzebnej	mia-
stu	inwestycji	to	ponad	500	mln	
zł.	 To	 pozwoli	 ustabilizować	
wzrost	tego	konkretnego	kosztu	
spalania	odpadów.

KOLEJNA NOWOść TO ObO-
WIązEK SEGREGACJI ODPA-
DóW. DLA WSzySTKICh.

Mieszkańcy	 Gdańska	 dbali	
o	 swoje	 środowisko	 i	 otocze-
nie.	 Pozostawała	 jednak	 grupa	
Gdańszczanek	 i	 Gdańszczan	
dotychczas	 uczciwie	 deklarują-
cych	brak	możliwości	selektyw-
nej	 zbiórki.	 Po	 zmianie	 przepi-
sów	 będą	 musieli	 wprowadzić	
osobne	pojemniki	 i	 selektywnie	
gospodarować	 odpadami.	 Se-
gregacja	przestaje	być	wyborem,	
a	staje	się	obowiązkiem.	W	prak-
tyce	nie	oznacza	to,	że	wszyscy,	
będą	mogli	 i	chcieli	dostosować	
się	do	nowych	przepisów.	
Dotychczasowe	 przepisy,	 do-
puszczały	 także	 wyższe	 stawki	
za	 pojemniki	 z	 których	 korzy-
stały	 lokale	 niezamieszkane.	
Przykładowo	za	pojemnik	o	po-
jemności	1100	l,	miasto	pobiera-
ło	stawkę	127	zł,	obecnie	będzie	
to	kwota	mniejsza	o	połowę	czy-
li	 54,18	 zł.	Ta	 zmiana	 to	 także	
duże	 uderzenie	 „po	 kieszeni”	
gminnego	budżetu.

EKO-PATROL

Konsekwencją	 obowiązku	 se-
gregacji	 i	 nowych	 przepisów	
jest	 konieczność	 utworzenia	
w	 mieście	 wyspecjalizowanej	
służby.	 W	 Gdańsku	 za	 sprawy	
weryfikacji	 deklaracji	 segrega-
cji	 i	 stosowania	 tego	 obowiąz-
ku	w	praktyce	będzie	odpowia-
dał	 eko-patrol,	 składający	 się	
z	 pracowników	 Straży	 Miej-
skiej	 i	 Wydziału	 Gospodarki	
Komunalnej.	 Ich	 zadaniem	 bę-
dzie	m.in.	sprawdzanie,	czy	de-
klaracje	 dotyczące	 selektywnej	

zbiórki	 odpadów	 pokrywają	 się		
z	rzeczywistością.

APLIKACJA MObILNA CzySTE 
MIASTO GDAńSK

Żeby	 ułatwić	 poruszanie	 się	 po	
zmianach	 przepisów,	 Gdańsk	
przygotował	aplikację	na	telefon	
i	inne	urządzenia	mobilne.	Apli-
kacja	 „Czyste	 Miasto	 Gdańsk”	
jest	 darmowa	 i	 będzie	 można	
się	 z	 niej	 dowiedzieć	 na	 bieżą-
co	 kiedy	 jest	 najbliższy	 odbiór	
gabarytów,	 objazdowa	 zbiórka	
odpadów	 niebezpiecznych,	 co	
zrobić	z	odpadami	po	 remoncie	
lub	 	gdzie	w	okolicy	 jest	apteka	
przyjmująca	 przeterminowane	
leki.	To	dobre	rozwiązanie	i	dla	
mieszkańca	bloku	 i	domku	 jed-
norodzinnego,	 a	 także	 dla	 za-
rządców	wspólnot.
Aplikacja	 jest	 też	 źródłem	
wszystkich	 podstawowych	 in-
formacji	dot.	organizacji	systemu	
gospodarki	odpadami	komunal-
nymi,	 usług	 świadczonych	 dla	
mieszkańców	 oraz	 zasad	 segre-
gowania	odpadów.	-	Do	dyspo-
zycji	 jest	 m.in.	 wyszukiwarka	
odpadów,	 z	 której	 można	 sko-
rzystać,	kiedy	nie	mamy	pewno-
ści,	gdzie	dany	odpad	powinien	
trafić,	instrukcja	segregacji,	czyli	
co	 zalicza	 się	 do	 danego	 kolo-
ru	 pojemnika	 i	 jak	 postępować	
z	odpadami	nietypowymi	i	nie-
bezpiecznymi.	Dodatkowo	znaj-
dziemy	komunikaty	o	bieżących	
wydarzeniach	 i	 tymczasowych	
zmianach	 harmonogramów	
związanych	ze	świętami	 i	dnia-
mi	 wolnymi	 -	 wymienia	 Olga	
Goitowska,	Zastępca	Dyrektora	
Wydziału	 Gospodarki	 Komu-
nalnej	w	Urzędzie	Miejskim.	

rząd wymyślił – samorządy i mieszkańcy zapłacą
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najważniejszą gałęzią sopockiej gospodarki jest bez wątpienia turystyka. na turystach zarabiają nie tylko przedsiębiorcy, ale 
również sami sopocianie, którzy wynajmują im swoje mieszkania.

	 –	 Dlatego	 w	 trosce	 o	 miesz-
kańców,	jak	też	o	osoby	zajmu-
jące	się	najmem	krótkotrwałym	
oraz	 o	 odwiedzających	 So-
pot	 gości,	 miasto	 postanowiło	
wprowadzić	 Certyfikat	 bez-
piecznie	 działającego	 obiektu	
noclegowego	 –	 mówi	 Marek	
Niziołek	z	Biura	Promocji	i	Ko-
munikacji	 Społecznej	 Urzędu	
Miasta	Sopotu.
Przypomnijmy,	 że	 prowadzą-
cy	 działalność,	 polegającą	 na	
świadczeniu	usług	hotelarskich	
w	 innych	 obiektach	 noclego-
wych,	takich	jak	pokoje	gościn-
ne,	apartamenty,	wille	czy	ho-
stele,	powinni	uzyskać	wpis	do	
ewidencji	 prowadzonej	 przez	
prezydenta	 Sopotu.	 Więcej	
informacji	 na	 ten	 temat	 moż-
na	uzyskać	w	Biurze	Promocji	
i	 Komunikacji	 Społecznej,	 tel.	
58	521	37	82.
	–	Miasto	 jest	 świadome	emo-
cji,	 jakie	 wśród	 mieszkańców	
Sopotu	 budzi	 najem	 krótko-
trwały.	 Bywa,	 że	 muszą	 oni	
znosić	hałasy,	skarżą	się	też	na	
brak	 segregacji	 śmieci	 przez	
gości,	a	także	poruszają	kwestie	
bezpieczeństwa.	Nie	ma	jednak	
narzędzi,	 które	 pozwalałyby	

MIASTO WPROWADzA SPECJALNE CERTyFIKATy

Bezpieczny najem krótkotrwały w sopocie

na	 szybką	 reakcję	 i	 realną	 po-
moc	 mieszkańcom	 w	 takich	
przypadkach.	 Sopot	 jest	 mia-
stem	 turystycznym,	 w	 którym	
dochody	 z	 turystyki	 stanowią	
istotny	 procent	 w	 budżecie.	
Najem	 stanowi	 także	 źródło	
zarobku	 dla	 części	 sopocian.	
Nie	 ma	 mowy	 o	 ograniczaniu	
najmu,	jednak	z	całą	pewnością	
potrzebne	są	rozwiązania,	któ-
re	pozwolą	uregulować	go	tak,	
by	 unikać	 negatywnych	 kon-
sekwencji	 z	nim	związanych	–	
podkreśla	Marek	Niziołek.	
Została	 już	wypracowana	pro-
pozycja	 zmian	 ustawowych,	
która	 zostanie	 przekazana	 za-
równo	do	Związku	Miast	Pol-
skich,	 Stowarzyszenia	 Gmin	
Uzdrowiskowych,	 jak	 też	 do	
Ministerstwa	 Sportu	 i	 Tury-
styki.	Dodajmy,	że	Sopot	chce	
podjąć	 akcję,	 której	 efektem	
ma	być	stworzenie	pełnej	bazy	
noclegowej	 w	 kurorcie,	 po-
godzenie	 interesów	 osób	 wy-
najmujących	 swoje	 mieszka-
nia,	 stałych	mieszkańców	oraz	
turystów.
	 –	 Wychodząc	 naprzeciw	
oczekiwaniom	 mieszkańców,	
osób	 zajmujących	 się	 najmem	

krótkotrwałym	 oraz	 turystów,	
miasto	 przygotowało	 możli-
wość	 uzyskania	 certyfikatu	
bezpiecznie	działającego	obiek-
tu	noclegowego.	Certyfikat	bę-
dzie	 mogła	 otrzymać	 każda	
osoba	 zajmująca	 się	 najmem,	
która	 poza	 obowiązkowym	
wpisem	 do	 ewidencji	 spełni	
wymagania	 określone	 w	 regu-
laminie	 przyznawania	 certyfi-
katu.	Mamy	nadzieję,	że	wiele	
osób	 będzie	 zainteresowanych	
otrzymaniem	 certyfikatu,	 któ-
rego	 zasady	 mają	 ograniczyć	
negatywne	 skutki	 najmu,	 nie-
jednokrotnie	 dotykające	 sta-
łych	mieszkańców	–	 informuje	
Marek	Niziołek.	
Zdaniem	urzędników	z	Sopotu	
certyfikat	podniesienie	również	
wiarygodność	 obiektu	 wśród	
turystów,	 a	 także	 wpłynie	 na	
jakość	 oferowanych	 usług.	
W	tym	roku	w	czasie	sezonu	po	
raz	kolejny	działała	baza	miesz-
kań,	które	pozostają	poza	ewi-
dencją,	 a	 były	 wynajmowane.	
Miasto	we	współpracy	z	Sopoc-
ką	 Organizacją	 Turystyczną	
dokonało	 inwentaryzacji	 tych	
obiektów.	 Wkrótce	 właściciele	
tych	lokali	otrzymają	wezwania	

do	rejestracji,	zostanie	również	
sprawdzone,	 czy	 odprowadzali	
podatek	od	nieruchomości	oraz	
opłatę	 uzdrowiskową.	 Jedno-
cześnie	 otrzymają	 oni	 propo-
zycję	 wystąpienia	 o	 certyfikat	

dla	swojego	obiektu,	w	którym	
świadczą	usługi	hotelarskie.
Sopocianie,	 którzy	 wynajmu-
ją	 mieszkania	 turystom,	 mogą	
zgłaszać	 się	 do	 Biura	 Promo-
cji	 i	 Komunikacji	 Społecznej	

być PARTNEREMDOFINANSOWANE z UE

Warsztat dla mężczyznNowe pracownie komputerowe

Co	to	znaczy	być	mężczyzną	
we	 współczesnym	 świecie?	
Jak	 być	 mężem,	 partnerem,	
ojcem,	spełniać	się	zawodowo	
i	 jednocześnie	 budować	 sa-
tysfakcjonujące	 i	 bezpieczne	
relacje?	 Jak	 konstruktywnie	
prowadzić	konflikty	w	rodzi-
nie?	Jak	być	uważnym	na	gra-
nice	i	nie	dopuszczać	do	nad-
użyć	 oraz	 jaka	 jest	 odpowie-
dzialność	 mężczyzn	 za	 zja-
wisko	przemocy?	Co	możemy	
zrobić	 dla	 nas	 samych	 oraz	
innych	 mężczyzn	 w	 naszym	

W	 Centrum	 Kształcenia	
Ustawicznego	im.	Bohaterów	
Wybrzeża	 przy	 ul.	 Tadeusza	
Kościuszki	 22–24	 w	 Sopocie	
odbyło	się	uroczyste	otwarcie	
pracowni	 komputerowych,	
w	 ramach	 przedsięwzięcia	
strategicznego	 „Kształtowa-
nie	 sieci	 szkół	 zawodowych	
w	Regionie”.
W	ramach	realizacji	projektu	
doposażono	5	pracowni	kom-
puterowych	 –	 w	 tym	 4	 pra-
cownie	dla	zawodów	z	branży	

najbliższym	 środowisku?	 Na	
te	 i	 inne	 pytania	 będziemy	
próbowali	 sobie	 odpowiedzieć	
podczas	 grupowego	 spotkania	
w	 swobodnej	 atmosferze	 pod-
czas	warsztatu	i	dyskusji.
Warsztat	 „Być	 partnerem”	 od-
bywa	się	w	ramach	ogólnoświa-
towej	 kampanii	 19	 dni	 prze-
ciwko	przemocy	i	krzywdzeniu	
dzieci	i	młodzieży,	której	celem	
jest	budowanie	świata	bez	prze-
mocy	oraz	ochrona	prawa	dzie-
ci	 i	 młodzieży	 do	 bezpieczeń-
stwa	i	godności.

ICT	 i	 elektronika	 oraz	 1	 pra-
cownię	 dla	 zawodów	 z	 bran-
ży	 turystyka,	 sport	 i	 rekreacja.	
Pracownie	 wyposażono	 m.in.	
w	 sprzęt	 komputerowy,	 opro-
gramowanie	biurowe,	akcesoria	
komputerowe,	 sprzęt	 fotogra-
ficzny,	 sieciowy	 i	 audiowizual-
ny,	 tablety	 graficzne,	 drukarki	
oraz	 meble.	 Łączny	 koszt	 wy-
posażenia	 pracowni	 to	 ponad	
353	tys.	zł.
W	 pracowniach	 zawodowych	
będą	 się	odbywały	m.in.	kursy	

Warsztat	poprowadzi	psycho-
log	Punktu	 Interwencji	Kry-
zysowej	MOPS	Sopot.	
Zapraszamy	 do	 Sali	 Konfe-
rencyjnej	 sopockiego	 MOPS
-u	 przy	 al.	 Niepodległości	
759	 a,	 5	 grudnia	 w	 godz.	
16.30–19.30.	 Wstęp	 wolny.	
Ilość	miejsc	jest	ograniczona,	
zapisy	pod	numerem	telefonu	
58	550	14	14.

(AN)

umiejętności	 zawodowych	
dla	 dorosłych	 z	 zakresu	 pro-
gramu	 „Płatnik”	 i	 projek-
towania	 graficznego	 stron	
internetowych.
Projekt	 współfinansowany	
jest	 ze	 środków	Europejskie-
go	 Funduszu	 Społecznego	
w	ramach	Regionalnego	Pro-
gramu	Operacyjnego	dla	Wo-
jewództwa	 Pomorskiego	 na	
lata	2014–2020.

(GR)

Urzędu	Miasta	Sopotu,	by	do-
pełnić	 wszelkich	 formalności.	
Można	 się	 zgłaszać	 osobiście,	
do	 pok.	 48,	 lub	 telefonicznie	
pod	nr	58	521	37	82.

  wiele emocji wśród mieszkańców budzi wynajem krótkotrwały
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TWóRCzyNI TELEFONU zAUFANIA

odznaczona przez 
prezydenta
Z	okazji	Święta	Niepodległo-
ści	 w	 Pałacu	 Prezydenckim	
zostały	 wręczone	 odznacze-
nia	 państwowe.	 Najwyższe	
i	 najstarsze	 odznaczenie,	
a	 więc	 Order	 Orła	 Białego,	
otrzymały	 dwie	 osoby:	 prof.	
Andrzej	 Nowak	 –	 historyk	
publicysta,	 sowietolog	 oraz	
prof.	dr.	hab.	Grażyna	Świą-
tecka	 –	 twórczyni	 telefonu	
zaufania.
Grażyna	Święcicka,	po	 trud-
nym	dzieciństwie	spędzonym	
na	 dalekiej	 Syberii,	 w	 życiu	
dorosłym	 zajęła	 się	 pomo-
cą	 drugiemu	 człowiekowi.	
Jej	wkład	w	polską	 kardiolo-
gię	 i	 działania	 na	 polu	 upo-
wszechniania	etyki	 lekarskiej	
są	niekwestionowane.	
	 –	 Oddała	 się	 służbie	 dru-
giemu	 człowiekowi	 najpierw	
jako	 harcerka,	 później	 jako	
lekarz.	 Jest	 wybitnym	 pro-
fesorem	 polskiej	 kardiologii,	
można	 powiedzieć	 jednym	
z	twórców	polskiej	współcze-
snej	 kardiologii,	 wychowaw-
cą	 wielu	 pokoleń	 młodych	

kardiologów.	 Pani	 profesor	
uczyniła	coś,	o	czym	w	Polsce	
wiedziało	do	tej	pory	niewie-
le	osób.	Mam	nadzieję,	że	się	
to	zmieni.	Profesor	Święcicka	
jest	twórcą	pierwszego	w	Pol-
sce	 telefonu	 zaufania,	 który	
uratował	życie	wielu	ludziom.	
Pewnie	 trudno	 wymienić	 to	
wszystko,	co	zwykły	człowiek	
w	naszym	kraju,	który	popadł	
w	 trudności,	 w	 kryzys,	 za-
wdzięcza	Pani	Profesor	i	tym	
wszystkim	 osobom,	 z	 który-
mi	 współpracowała.	 To	 wła-
śnie	 za	 to	 wielkie	 dzieło,	 za	
jego	 realizację,	 jest	 to	 naj-
wyższe	 polskie	 odznaczenie	
–	 mówił	 Prezydent	 Andrzej	
Duda	 podczas	 wręczania	
odznaczenia.	
Dodajmy	 przy	 okazji,	 że	
gdański	 telefon	 zaufania	
„Anonimowy	Przyjaciel”	 po-
wstał	 5	 października	 1967	
roku.	Od	tej	pory	działa	nie-
przerwanie	 (tel.	 58	 301	 00	
00)	 codziennie	 w	 godzinach	
16.00–6.00.

(AN)  

PODSUMOWANIE ROKU W OLIWSKIM „OKU”

swoje działania skierowano na seniorów
W	 listopadzie	 możemy	 już	
sobie	 pozwolić	 na	 pewne	
podsumowania.	Kończący	się	
rok	 był	 niezwykle	 udany	 dla	
klubu	 „OKO”,	 działającego	
przy	Robotniczej	Spółdzielni	
Mieszkaniowej	 „Budowlani”.	
Dotyczy	to	przede	wszystkim	
frekwencji.	 Tylko	 do	 końca	
października	klub	odwiedziło	
ok.	4	tysięcy	osób.
Przypomnijmy,	 że	 w	 klubie	
działają	 stałe	 sekcje:	 teni-
sa	 stołowego	 i	 piłkarzyków,	
szachowa	 i	 brydżowa,	 a	 tak-
że	 komputerowa.	 Doszła	 też	
nowa	 sekcja;	 gier	 planszo-
wych,	 która	 od	 razu	 zaczęła	
cieszyć	 się	 dużym	 zaintere-
sowaniem,	 zarówno	 wśród	
dzieci,	 jak	 i	 starszych	miesz-
kańców	osiedla.	
	 –	 Na	 mieszkańców	 czeka	
też	 nowe,	 wyremontowane	
zaplecze	 kuchenne,	 	 wypo-
sażone	w	odpowiedni	 sprzęt,	
dzięki	 czemu	 jest	 idealne	 na	
różnego	 rodzaju	 spotkania	
i	imprezy	towarzyskie	–	mówi	
Dariusz	Lulewicz,	kierownik	
klubu	„OKO’.	–	W	tym	roku	
większy	 nacisk	 położyliśmy	
na	 działania	 skierowane	 do	
seniorów	 i	 istniejący	 tu	Klub	
Seniora.	 Starsi	 mogą	 spraw-
dzać	swoje	umiejętności	przy	

brydżowym	 stoliku	 albo	 stole	
tenisowym	lub	powalczyć	z	ró-
wieśnikami	w	czasie	rozgrywek	
w	gry	planszowe.	Dla	seniorów	
żadną	czarną	magią	nie	jest	już	
komputer	 i	 dobrodziejstwa	 in-
ternetu.	 Dużą	 popularnością	
cieszy	 się	bookcrossing	–	zwa-
ny	też	latającą	biblioteką	–	czyli	
możliwość	 wymiany	 książek.	
Odbywają	 się	 zajęcia	 plastycz-
ne,	 a	 niebawem	 rozpoczniemy	
cykl	 wykładów	 na	 temat	 pro-
mocji	 zdrowia,	 o	 czym	 oczy-
wiście	 poinformujemy	 naszych	
mieszkańców.	
Przy	okazji	zapraszamy	wszyst-
kich	 seniorów,	 którzy	 mają	
nadmiar	 niewykorzystanego	
czasu	wolnego,	 aby	 odwiedzili	
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copernicUs podmiot leczniczy uruchomił pierwszy, bezpłatny program kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w województwie 
pomorskim. kampania pod hasłem „na układy są rady” prowadzona będzie do końca 2022 roku. 

Głównym	 celem	 programu	
jest	 zmniejszenie	 niekorzyst-
nych	 skutków	 chorób	 układu	
krążenia	 oraz	 prewencja	 in-
cydentów	 kardiologicznych.	
Program	przewiduje	działania	
mające	 na	 celu	 zapewnienie	

DLA OSób AKTyWNyCh zAWODOWO

Bezpłatna kompleksowa rehabilitacja 
kardiologiczna 

i	 dostęp	 do	 wysokiej	 jakości	
specjalistycznych	 usług	 zdro-
wotnych.	Dla	każdej	 z	 zakwa-
lifikowanych	do	programu	osób	
utworzony	 zostanie	 indywidu-
alny	 plan	 rehabilitacji	 prowa-
dzony	przez	interdyscyplinarny	

zespół	 specjalistów.	 Działania	
w	 ramach	kompleksowej	 reha-
bilitacji	kardiologicznych	obej-
mują	m.in.:	konsultacje	lekarza	
kardiologa,	 badania	 diagno-
styczne,	warsztaty	 edukacyjne,	
sesje	 aktywności	 fizycznej,	 in-
dywidualne	 konsultacje	 z	 psy-
chologiem	czy	dietetykiem.
Program	 dedykowany	 jest	
mieszkańcom	 województwa	
pomorskiego	 w	 wieku	 aktyw-
ności	 zawodowej	 (mężczyźni:	
18–64	oraz	kobiety:	18–59	lat),	
którzy	 mają	 zdiagnozowaną	
chorobę	 układu	 krążenia	 lub	
przeszli	incydent	kardiologicz-
ny.	Programem	objętych	zosta-
nie	9500	aktywnych	zawodowo	
mieszkańców	 naszego	 woje-
wództwa	–	w	tym	7700	osób	ze	
zdiagnozowaną	 chorobą	 ukła-
du	krążenia	oraz	1800	osób	po	
incydencie	 kardiologicznym.	
Udział	 w	 programie	 trwa	 6	
miesięcy	i	jest	bezpłatny.
Choroby	 układu	 krążenia	 to	
schorzenia	 narządów	 i	 tka-
nek	układu	krążenia,	w	szcze-
gólności	 serca,	 tętnic	 i	 żył.	

Największym	 zagrożeniem	
jest	 choroba	 nadciśnieniowa,	
niedokrwienna	 choroba	 serca	
i	 choroby	 naczyń	mózgowych.	
Schorzenia	te	często	prowadzą	
do	 incydentów	 kardiologicz-
nych,	takich	jak	zawał	serca	czy	
udar	 mózgu,	 przez	 co	 stano-
wią	najczęstszą	przyczynę	zgo-
nów	nie	tylko	w	województwie	
pomorskim	 (ponad	 41%),	 ale	
i	 w	 całej	 Polsce	 (ponad	 45%).	
Według	prognoz	w	2025	 roku	
liczba	 pacjentów	 chorujących	
na	co	najmniej	jedną	z	dolegli-
wości	 kardiologicznych	 wzro-
śnie	do	426	tysięcy.
Szacuje	 się,	 że	 kompleksowa	
rehabilitacja	 kardiologiczna	
może	 zmniejszyć	 umieralność	
z	 przyczyn	 sercowo-naczynio-
wych	o	około	20–25%,	a	także	
liczbę	 nagłych	 zgonów	w	 cza-
sie	pierwszego	roku	po	przeby-
tym	zawale	mięśnia	sercowego	
o	około	35%.	
Ośrodki	 realizujące	 projekt	
znajdują	 się	 na	 terenie	 całego	
województwa,	w	tym	w:	Gdań-
sku	 (Szpital	 św.	 Wojciecha	

gościnne	 progi	 klubu	 „OKO”,	
którego	 siedziba	 mieście	 się	
przy	al.	Grunwaldzkiej	611.
	 –	 Zachęcam	 do	 dzielenia	 się	
swoimi	 opiniami,	 pomysłami	
oraz	dyskusją	na	temat	zakresu	
działania	Klubu	Seniora	w	na-
szym	 klubie,	 ponieważ	 chce-
my,	 aby	nasi	mieszkańcy	mieli	
z	niego	 jak	najwięcej	 korzyści.	
Może	 znajdą	 się	 osoby,	 które	
zaproponują	 ciekawe	 pomysły	
dotyczące	 spędzenia	 wolne-
go	 czasu,	 podzielą	 się	 swoimi	
zdolnościami	 z	 innymi	 –	 za-
chęca	Dariusz	Dulewicz.
Warto	 jeszcze	 pamiętać,	 że	
dużym	 zainteresowaniem	 cie-
szy	 się	 też	 akcja	 Lato	 czy	 fe-
styn	 organizowany	 w	 ramach	

Gdańskich	Dni	Sąsiadów.	
	–	Przez	cały	rok	działa	pogo-
towie	lekcyjne,	w	ramach	któ-
rego	 potrzebujący	 uczniowie	
mogą	 skorzystać	 z	 pomocy	
bardziej	 uzdolnionych	 kole-
gów.	W	 klubie	można	 poży-
tecznie	 spędzić	 podczas	 gier	
i	 zabaw	 typowo	 świetlico-
wych,	zajęć	sportowych,	bio-
rąc	udział	w	licznych	konkur-
sach	 i	 turniejach.	 Cieszymy	
się,	że	w	dobie	rozwoju	tech-
nologicznego	 dzieci	 i	 mło-
dzież	chcą	jeszcze	odwiedzać	
nasz	 klub	 –	 dodaje	 Dariusz	
Lulewicz.

(GR)

–	 tel.	 509	 575	 469),	 Kosako-
wie,	Gdyni	 (Clinica	Medica	 –	
tel.	 509	 574	 929),	 Malborku,	
Sztumie,	 Tczewie	 (Szpitale	
Tczewskie	–	tel.	509	574	967),	
Słupsku,	 Starogardzie	 Gdań-
skim,	 Szymbarku	 i	 Lęborku.	

Wszystkie	 szczegółowe	 infor-
macje	dotyczące	projektu	moż-
na	 znaleźć	 na	 stronie	 progra-
mu:	www.radynauklady.pl.	

(OP)
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  w 2016 roku sm „orunia” nagrodzona została za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności 
i  propagowanie pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej. nagrodę przyznał związek 

rewizyjny spółdzielni mieszkaniowych rp.

sM orUNia

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

PRzyGOTOWANO PLAN REMONTóW NA LATA 2021–2025

30 lat temu klucze odebrali pierwsi 
mieszkańcy
kończy się właśnie realizacja 10-letniego programu remontów na terenie spółdzielni mieszkaniowej „orunia”. władze spółdzielni przygotowały 
nowy plan na kolejne 5 lat, a jego głównym punktem będzie docieplenie budynków – jeśli zgodzą się mieszkańcy.

Koniec	roku	jest	czasem	wzmo-
żonej	 pracy	 dla	 ekonomistów,	
którzy	 muszą	 przygotować	
plan	 finansowy	 na	 kolejne	 12	
miesięcy.
	 –	 Wszędzie	 widzimy	 pod-
wyżki.	 Dotyczy	 to	 zarówno	
mediów,	 usług	 jak	 i	 stawek	 za	
pracę.	 To	 właśnie	 podwyższe-
nie	 stawki	minimalnej	 spowo-
dowało,	że	nie	mieliśmy	innego	
wyjścia,	jak	podnieść	wysokość	
stawek	 opłat	 eksploatacyjnych.	
Chciałbym	 przy	 okazji	 przy-
pomnieć,	że	w	ostatnich	latach	
podwyżki	były	niewielkie	albo	
nie	było	ich	wcale.	Konkretne-
go	 bilansu	 finansowego	 jesz-
cze	 nie	 sporządziliśmy,	 ale	 ze	
wstępnych	 szacunków	wynika,	
że	podwyżka	–	w	zależności	od	
mieszkania	 –	 wynosić	 będzie	
od	 10	 do	 kilkudziesięciu	 zło-
tych	 od	 mieszkania	 miesięcz-
nie.	Fundusz	remontowy	pozo-
stanie	na	tym	samym	poziomie	
–	 informuje	Tadeusz	Dorobek,	
prezes	 Spółdzielni	 Mieszka-
niowej	„Orunia”.
Nowe	 stawki	 opłat	 eksploata-
cyjnych	wejdą	w	życie	z	dniem	
1	 kwietnia.	 Już	 w	 grudniu	
wszyscy	 mieszkańcy	 otrzyma-
ją	 informacje	 o	 planowanych	
zmianach,	a	szczegółowych	za-
wiadomień	o	podwyżce	należy	
spodziewać	się	w	marcu.

NIEzAChWIANA PłyNNOść 
FINANSOWA

Warto	w	tym	miejscu	uspokoić	
mieszkańców	 i	 poinformować,	
że	 podwyżki	 opłat	 eksploata-
cyjnych	nie	oznaczają	złej	sytu-
acji	 finansowej	 oruńskiej	 spół-
dzielni	mieszkaniowej.
	–	Nasi	mieszkańcy	mogą	czuć	
się	 bezpiecznie.	 Spółdzielnia	

ma	 zakumulowane	 środki	 fi-
nansowe,	 dzięki	 czemu	 na	
wypadek	 nagłych,	 a	 przede	
wszystkim	 kosztownych	 prac,	
nie	 musimy	 posiłkować	 się	
kredytami	 –	 zapewnia	 Tade-
usz	 Dorobek.	 –	 Wpływu	 na	
to	 nie	 mają	 również	 zadłuże-
nia	 mieszkańców	 wobec	 spół-
dzielni	 z	 tytułu	 czynszów.	 Jak	
w	każdej	spółdzielni,	tak	i	u	nas	
są	 mieszkańcy,	 którzy	 z	 róż-
nych	powodów	nie	płacą	czyn-
szu.	Zadłużenie	to	stanowi	ok.	
3	 procent	 rocznego	 wymiaru	
czynszu,	 a	 więc	 300–350	 ty-
sięcy	 złotych.	 Kwota	 ta	 może	
budzić	 oszołomienie,	 ale	 nie	
jest	 to	dużo.	Wiele	spółdzielni	
wskaźnik	 zadłużenia	 szacuje	
na	 poziomie	 5–8	 procent,	 a	 są	
przypadki,	 gdzie	 zadłużenie	
kształtuje	 się	 powyżej	 10	 pro-
cent.	 Nasz	 wskaźnik	 zadłuże-
nia	 jest	więc	na	bardzo	niskim	
poziomie.
Warto	 w	 tym	 miejscu	 powie-
dzieć,	że	taki	poziom	zadłużenia	
utrzymuje	się	już	od	kilku	lat.	Są	
to	 przede	 wszystkim	 zobowią-
zania	 krótkoterminowe.	 Bywają	
jednak	osoby,	których	zaległości	
sięgają	nawet	kilkudziesięciu	ty-
sięcy	złotych.	Wtedy	już	sprawą	
zajmuje	się	komornik.

30 LAT OD zASIEDLENIA 
PIERWSzEGO bUDyNKU

Bardzo	 ważną	 datą	 dla	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 „Oru-
nia”	 jest	 dzień	 zasiedlenia	
pierwszego	budynku.
–	 Nasza	 spółdzielnia	 założo-
na	 została	 w	 1983	 roku.	 Rok	
później	 rozpoczęło	 się	 projek-
towanie	osiedla,	a	w	1985	roku	
rozpoczęliśmy	 pierwsze	 robo-
ty	 drogowe.	 Kamień	 węgielny	

pod	 budowę	 pierwszego	 bu-
dynku	 przy	 ulicy	 Krzemowej	
4	wmurowaliśmy	w	1987.	Roz-
poczynaliśmy	 budowę	 miesz-
kań,	 kiedy	 padała	 polska	 go-
spodarka,	a	inflacja	rozpędzała	
się	 w	 zastraszającym	 tempie.	
Istniało	 również	 realne	 za-
grożenie,	 że	 nie	 uda	 się	 nam	
zsynchronizować	 budowanej	
infrastruktury	 do	 osiedlowej	
z	 budowanymi	 mieszkaniami.	
18	 września	 1989	 roku	 zasie-
dlono	jednak	pierwszy	budynek	
i	 jest	to	niezwykle	istotna	data	
w	dziejach	naszej	spółdzielni	–	
wspomina	prezes.

NOWy PROGRAM REMON-
TóW

W	2020	roku	kończy	się	10-let-
ni	 program	 remontów	 SM	
„Orunia”,	 który	 opiewał	 na	
ok.	 10	 mln	 zł.	 Założenia	 pla-
nu	udało	się	zrealizować,	dzię-
ki	czemu	zmienił	się	charakter	
osiedla.	Część	osiedla	budowa-
na	była	jeszcze	w	starej	techno-
logii	według	projektu	z	minio-
nej	epoki.	Dlatego	też	program	
zakładał	prace,	dzięki	któremu	
przebudowano	 wejścia	 do	 kla-
tek	 schodowych	 oraz	 remon-
towano	balkony.	W	minionych	
10	latach	udało	się	także	w	zna-
czący	 sposób	 poprawić	 jakość	
dróg	 osiedlowych	 i	 pieszych	
ciągów	komunikacyjnych.	Wy-
remontowano	też	dachy,	a	nie-
małe	 środki	 finansowe	 zain-
westowano	 również	 w	 place	
zabaw.
Znany	jest	już	kolejny	program,	
który	realizowany	będzie	w	la-
tach	2021–2025.
–	 Dłuższe	 planowanie	 –	 ze	
względu	 na	 uwarunkowa-
nia	 gospodarcze	 –	 jest	 zbyt	

ryzykowane.	W	związku	z	tym	
przygotowaliśmy	 program	 tyl-
ko	na	kolejnych	5	 lat	 –	dodaje	
prezes	Dorobek.
Nowy	 5-letni	 plan	 oparty	 jest	
na	 kilku	 głównych	 zadaniach.	
Jeden	 z	 nich	 dotyczy	 estetyki	
budynków.
	–	Zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	
że	nasze	budynki	nie	wyglądają	
zbyt	okazale.	Jednak	technolo-
gia,	 w	 której	 były	 budowane,	
jest	bardzo	dobra.	Docieplenie	
ścian	 było	 odpowiednie.	 Poza	
tym	 sukcesywnie	 realizowali-
śmy	 różnego	 rodzaju	działania	
termomodernizacyjne,	 dzięki	
czemu	ubytki	ciepła	w	naszych	
budynkach	są	znikome.	Próbo-
waliśmy	 pozyskać	 zewnętrzne	
wsparcie	 na	 roboty	 termomo-
dernizacyjne,	 więc	 przepro-
wadziliśmy	 audyty	 cieplne.	
Okazało	 się,	 że	 korzyści	 fi-
nansowe,	 jakie	 osiągniemy	 po	

przeprowadzeniu	termomoder-
nizacji	 ścian,	 będą	 zbyt	 małe,	
aby	 otrzymać	 dofinansowanie.	
Dlatego	 więc	 docieplenie	 bu-
dynków	 ma	 aspekt	 –	 głównie	
estetyczny,	bo	 faktycznie	 trze-
ba	 przyznać,	 że	 łączenia	 płyt	
nie	 wyglądają	 zbyt	 ładnie	 dla	
oka	 –	 zauważa	 Bogdan	 Jasiń-
ski,	 zastępca	 prezesa	 ds.	 tech-
nicznych	Spółdzielni	Mieszka-
niowej	„Orunia”.
To	 właśnie	 mieszkańcy	 do-
magają	 się,	 aby	 przeprowadzić	
prace,	 dzięki	 którym	 budyn-
ki	 przestaną	 w	 końcu	 straszyć	
swoją	szarością.	Trzeba	 jednak	
pamiętać,	że	koszt	robót	docie-
pleniowych	 nie	 jest	 wcale	 tani	
i	 wynieść	 może	 nawet	 7	 mln	
złotych	 za	25	budynków	 (przy	
założeniu	 dzisiejszych	 cen).	
O	 tym,	 czy	prace	docieplenio-
we	będą	prowadzone,	zdecydu-
ją	 mieszkańcy	 poszczególnych	

nieruchomości	 na	 walnym	
zgromadzeniu	w	2020	roku.
	 –	 Drugim	 ważnym	 punktem	
5-letniego	 programu	 jest	 do-
stosowanie	 naszego	 osiedla	
do	 nowego	 systemu	 gospoda-
rowania	 odpadami	 komunal-
nymi.	 Część	 altan	 musieliśmy	
przenieść,	 ponieważ	 znajdo-
wały	się	na	terenach	miejskich.	
Przy	 okazji	 zainwestowaliśmy	
w	 półpodziemne	 pojemniki	
na	 odpady.	 Takie	 rozwiąza-
nie	 sprawdziło	 się,	 więc	 pra-
ce	 te	 będziemy	 kontynuować	
w	przyszłych	latach.
O	 planach	 i	 działaniach	 in-
westycyjnych	 na	 terenie	 Spół-
dzielni	 Mieszkaniowej	 „Oru-
nia”	będziemy	oczywiście	 suk-
cesywnie	 informować	 na	 na-
szych	łamach.

Krzysztof Lubański
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 budynek przy kołobrzeskiej 67 zyskał nową elewację

 prace remontowe prowadzone były też na terenie „piastusia”

CENy WCIąŻ SzybUJą W GóRę

plan remontowy wykonany niemal 
w 100 procentach
Jeszcze sześć tygodni zostało do końca roku, a mimo to niemal wszystkie prace remontowe zaplanowane na ten rok w powszechnej spółdzielni 
mieszkaniowej „przymorze” zostały już wykonane. w tej chwili trwają ostatnie roboty.

Na	terenie	Administracji	Osie-
dla	nr	1	udało	 się	 już	wykonać	
prawie	 wszystkie	 remonty.	 Na	
ukończeniu	 jest	 remont	 wejść	
do	klatek	 schodowych	Rzeczy-
pospolitej	 7A,B,C,D	 oraz	 wy-
miana	 instalacji	 wodociągowej	
w	 budynkach	 przy	Opolskiej	 4	
i	7.	Mają	być	one	ukończone	do	
połowy	grudnia.
	 –	Ze	względu	 na	 zbyt	wysoki	
koszt	 zrezygnowaliśmy	 w	 tym	
roku	 z	 	 wymiany	 okien	 przy	
ul.	 Chłopskiej	 7,	 Wprowadzili-
śmy	natomiast	do	planu	 remont	
chodnika	od	budynku	przy	Rze-
czypospolitej	7	w	kierunku	„So-
prano”	 i	 Rzeczypospolitej	 11	 –	
prace	są	w	toku.		Trzeba	jednak	
powiedzieć,	 że	 ceny	 usług	 bu-
dowlanych	–	w	porównaniu	z	ro-
kiem	ubiegłym	–	wzrosły.	Planu-
jąc	remonty,	nie	uwzględniliśmy	
aż	tak	dużych	podwyżek,	ale	nie	
zamierzamy	podwyższać	stawek	
funduszu	 remontowego	–	mówi	
nam	Małgorzata	Siwek,	kierow-
nik	Administracji	Osiedla	nr	1.
W	ciągu	roku	wyremontowano	
klatki	 schodowe	 i	 galerie	 przy	
Rzeczypospolitej	 1.	 Wymie-
niono	 instalacje	 wodociągowe	
w	 dwóch	 niskich	 budynkach.	
Ważnym	 zadaniem	 była	 też	
gruntowna	 naprawa	 balkonów	
w	 dwóch	 budynkach	 przy	 ul.	
Śląskiej	 wraz	 z	 pomalowaniem	
ich	 elewacji.	Udało	 się	 przygo-
tować	 10	 miejsc	 postojowych	
między	 Rzeczypospolitej	 7	
a	Opolską	10.
	 –	 Nowością	 jest	 wolnostojąca	
wiata	 rowerowa,	 którą	 oddali-
śmy	 niedawno	 do	 użytku	 przy	
Kołobrzeskiej	 42.	 Znalazło	 się	
w	 niej	 miejsce	 na	 20	 rowerów.	
Nie	brakowało	oczywiście	chęt-
nych,	którzy	chcieli	pozostawić	
tam	 swoje	 pojazdy.	 Przypusz-
czam,	 że	 sukcesywnie	 będzie-
my	 udostępniać	 mieszkańcom	
podobne	wiaty	rowerowe	w	róż-
nych	częściach	osiedla	–	szcze-
gólnie	w	okolicach	ulicy	Śląskiej	
–	dodaje	Małgorzata	Siwek.

Najpoważniejsze	 roboty,	 które	
realizowane	 są	 od	 kilku	 lat	 na	
terenie	 Administracji	 Osiedla	
nr	2,	to	bez	wątpienia	wymiana	
instalacji	gazowych.
	 –	 Mam	 nadzieję,	 że	 w	 ciągu	
dwóch	najbliższych	lata	wymia-
nę	 instalacji	 gazowych	 zakoń-
czymy	w	budynkach	na	Dużym	
Przymorzu.	W	 tym	 roku	prace	
te	 prowadzono	 przy	 Kaczyń-
skiego	 4	 i	 6,	 a	 kończymy	 wy-
mianę	 instalacji	 przy	 Piastow-
skiej	 104	 –	 informuje	 Włodzi-
mierz	 Byczkowski,	 kierownik	
Administracji	 Osiedla	 nr	 2.	 –	
Naprawialiśmy	 też	 zewnętrzne	
płyty	 osłonowe	 falowca,	 malo-
waliśmy	 klatki	 schodowe	 przy	
Piastowskiej	90	B,	C	i	D.	Koń-
czymy	 prace	 w	 klatce	 A,	 a	 do	
końca	 roku	 zakończy	 się	 odna-
wianie	 klatek	 A	 i	 B	 przy	 Pia-
stowskiej	 100,	 a	 dwie	 następne	
klatki	w	tym	falowcu	będą	odna-
wiane	w	przyszłym	roku.
Mimo	 niewielkich	 możliwości	
udało	się	też	wykonać	dodatko-
we	 zatoki	 postojowe.	 Powstały	
one	m.in.	przy	Piastowskiej	100.	
Z	kolei	przy	altanach	śmietniko-
wych	musiano	wygospodarować	
dodatkowe	 miejsca	 na	 kolejne	
pojemniki	 na	 odpady	 komunal-
ne.	 Zmodernizowano	 też	 część	
nawierzchni	 na	 placach	 zabaw	
mieszczących	się	na	terenie	klu-
bu	„Piastuś”.
	–	Stare	płyty	chodnikowe	zastą-
piliśmy	 niewielkimi	 zieleńcami	
albo	 kostką	 brukową.	 Zmoder-
nizowaliśmy	 także	 nawierzch-
nię	 amfiteatru.	 Jak	 każdego	
roku	część	środków	finansowych	
przeznaczamy	 na	 udrożnienie	
kolejnych	 odcinków	 kanałów	
burzowych.	W	tym	roku	prace	te	
prowadziliśmy	przy	ul.	Kaczyń-
skiego	10.	Zajęliśmy	się	również	
odnowieniem	 południowych	
elewacji	budynków	przy	Chłop-
skiej	38,	40	i	42	–	dodaje	Wło-
dzimierz	Byczkowski.
Zaplanowane	na	2019	roku	roboty	
remontowe	 wykonano	 na	 terenie	

Administracji	Osiedla	nr	3.
	 –	 Głównym	 tegorocznym	 za-
daniem	 było	 dokończenie	 pra-
ce	 termomodernizacyjnych	 bu-
dynku	 przy	 Jagiellońskiej	 32	
–	od	strony	klatek	schodowych.	
Poważnym	 przedsięwzięciem	
były	 też	 gruntowne	 remonty	
dachów	 przy	 Jagiellońskiej	 44	
i	 Chłopskiej	 24,	 a	 przy	 okazji	
wykonano	zadaszenie	kominów	
wentylacyjnych	 w	 obu	 budyn-
kach	 i	wymieniono	 drzwi	wej-
ściowe	 do	 kletek	 schodowych	
i	 piwnic	 –	 informuje	 Stanisław	
Kołaciński,	kierownik	Admini-
stracji	Osiedla	nr	3.
Poza	tym	w	siedmiu	niskich	bu-
dynkach	 wymieniono	 wszyst-
kie	 wodomierze,	 którym	 wy-
gasł	 5-letni	 okres	 legalizacji.	
W	 falowcu	 przy	 Jagiellońskiej	
10E	 i	H	wymieniono	część	 in-
stalacji	 wodociągowej.	 Mam	
nadzieję,	 że	 w	 pozostałych	
klatkach	 prace	 te	 zakończymy	
w	ciągu	dwóch	najbliższych	lat.	
W	 tym	 roku	 wybudowaliśmy	
chodnik	 od	 Jagiellońskiej	 10A	
do	10B	i	na	Małym	Przymorzu	
od	strony	ul.	Chłopskiej	(w	kie-
runku	sklepu	Rossmann),	który	
ma	 służyć	 również	 jako	 droga	
pożarowa.
	–	Od	strony	balkonów	falowca	
prowadzone	 	były	prace	malar-
skie,	 a	 w	 przyszłym	 roku	 pra-
ce	 te	 będziemy	 kontynuować	
od	 strony	 klatek	 schodowych.	
Przy	 klatce	 10E	 wykonaliśmy	
jeszcze	 podjazd	 dla	 osób	 po-
ruszających	 się	 na	 wózkach	
inwalidzkich.	 Wykonaliśmy	
dodatkowe	 24	 miejsca	 parkin-
gowe.	Cieszę	 się,	 że	mieszkań-
cy	korzystają	z	identyfikatorów,	
bo	 dzięki	 nim	 znacznie	 mniej	
„obcych”	 samochodów	 staje	
na	 naszych	 parkingach.	 Mam	
również	 kolejną	 dobrą	 infor-
mację.	Od	miasta	otrzymaliśmy	
w	dzierżawę	dodatkową	działkę	
w	sąsiedztwie	Jagiellońskiej	40,	
którą	 zaadaptujemy	 na	 parking	

społeczny.	Znajdzie	 się	 na	 nim	
miejsce	dla	około	50	aut	–	mówi	
Stanisław	Kołaciński.
W	budynku	 przy	 Jagiellońskiej	
40	kończy	się	wymiana	instala-
cji	gazowej.	W	przyszłym	roku	
prace	prowadzone	będą	przy	Ja-
giellońskiej	42.	W	tym	miesią-
cu	podpisana	będzie	zaś	umowa	
z	 wykonawcą,	 który	 zajmie	 się	
budową	 windy	 przy	 siedzibie	
administracji	osiedla.
Żadnych	 problemów	 z	 realiza-
cją	planu	remontowego	nie	było	
również	na	terenie	Administra-
cji	Osiedla	nr	4,	gdzie	prace	wy-
konano	w	98%.
	–	Kończą	się	prace	przy	malo-
waniu	 klatek	 schodowych	 przy	
Kołobrzeskiej	69.	W	klatce	przy	
Obrońców	 Wybrzeża	 6B	 roz-
poczęła	 się	 wymiana	 instalacji	
elektrycznej	oraz	instalacja	wo-
dociągowa.	 Są	 to	 roboty,	 które	
mamy	zaplanowane	na	przyszły	
rok.	Dlaczego	tak	szybko	posta-
nowiliśmy	z	nimi	wystartować?	
Powód	 jest	 prosty.	 Po	 zakoń-
czeniu	 wymiany	 obu	 instalacji,	
a	ma	to	nastąpić	wiosną,	będzie-
my	odnawiać	 całą	klatkę	 scho-
dową	–	mówi	Andrzej	Narkie-
wicz,	 kierownik	 Administracji	

Osiedla	nr	4.
Wykonano	 docieplenie	 jed-
nej	 ściany	budynku	przy	Koło-
brzeskiej	67	oraz	szczyt	od	uli-
cy	 Kołobrzeskiej,	 wymieniono	
wewnętrzne	linie	zasilania	przy	
Obrońców	Wybrzeża	8D.	Mo-
dernizowano	 instalację	 central-
nego	 ogrzewania	 w	 piwnicach	
budynków	niskich	przy	Chłop-
skiej	 12	 i	 Dąbrowszczaków	
32	 i	 remontowano	 oświetlenie	
klatek	schodowych	oraz	piwnic	
w	budynku	przy	Chłopskiej	10.	
Kontynuowano	 prace	 związane	

z	 wymianą	 drzwi	 do	 klatek	
schodowych	 przy	 Dąbrowsz-
czaków	 30,	 Kołobrzeskiej	 51,	
65	 i	 69.	 Modernizowane	 były	
dwie	 altany	 śmietnikowe	 przy	
Chłopskiej	14	i	Obrońców	Wy-
brzeża	8B.	Od	strony	balkonów	
falowca	 remontowano	 chodnik	
(od	 8A	 do	 6B),	 wymieniane	
będą	 podesty	 przed	 wejściem	
do	klatek	schodowych	przy	Dą-
browszczaków	 30	 i	 Kołobrze-
skiej	65	i	69.

(GR)

 nowy chodnik od ulicy chłopskiej  nowa wiata rowerowa przy ulicy kołobrzeskiej
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CENTRUM OPIEKI SERENUS JUŻ OTWARTE

placówka wpisująca się w tradycje Gdańska
przy ulicy przemyskiej w Gdańsku działa centrum opieki serenus, które prowadzone jest przez Fundację laurentius. specjalnie na 
uroczyste otwarcie placówki przyjechała do Gdańska spora grupa przedstawicieli fundatora centrum.

NAJELPSI GENETyCy Są NA AWFIS

Gdańscy naukowcy mają największą 
bazę na świecie
w polsce są raczej niedoceniani, ale na całym świecie coraz głośniej mówi się o osiągnięciach polskich genetyków sportowych. 
mimo że zabrzmi to nieskromnie, to można powiedzieć, że zespół najlepszych genetyków sportowych w polsce pracuje na 
gdańskiej akademii wychowania Fizycznego i sportu. co ciekawe, przez znawców tematu ta grupa naukowców jest uważana jest 
za drugi pod względem osiągnięć naukowych zespół na świecie, realizujący badania naukowe w tym zakresie.

Genetyka	sportowa	to	nowa	dzie-
dzina	nauki,	która	bada	możliwo-
ści	 wykorzystania	 genetyki	 kla-
sycznej	 na	 potrzeby	 sportu.	 Tak	
doskonałego	 zespołu	genetyków,	
jakich	 posiada	 AWFiS,	 pozaz-
drościć	 może	 niejedna	 uczelnia	
medyczna.
Nie	 sposób	 wyobrazić	 sobie	 do-
brego	 sportowca	 bez	 znajomości	
zasad	 funkcjonowania	 własnego	
organizmu.	Z	osiągnięć	naukow-
ców	 coraz	 chętniej	 korzystają	
również	 polscy	 sportowcy.	 10	
lat	 temu	 amerykańskie	 badania	
mówiły,	 że	 genetyka	 sportowa	
wykorzystywana	 jest	 zaledwie	
przez	2	proc.	zawodników	USA.	
Z	kolei	tegoroczne	badania	prze-
prowadzone	na	populacji	brytyj-
skiej	 pokazują,	 że	 już	 48	 proc,	
sportowców	 z	 Wielkiej	 Brytanii	
korzysta	 z	 pomocy	 genetyków	
sportowych.
	 –	 W	 Polsce	 odsetek	 ten	 jest	
znacznie	 mniejszy.	 Z	 danych,	
które	posiadamy,	wynika,	że	 jest	

to	zaledwie	10	–	15	%	sportow-
ców.	 Moim	 zdaniem	 osiągnię-
cia	genetyki	wykorzystują	w	na-
szym	 kraju	 	 głównie	 amatorzy.	
W	 przypadku	 sportowców	 pro-
fesjonalnych	 największą	 prze-
szkodą	 w	 szerszym	 wykorzysty-
waniu	 genetyki	 na	 potrzeby	 ich	
treningu	 jest	brak	odpowiednich	
uregulowań	 prawnych.	 W	 Unii	
Europejskiej	 tylko	 sześć	 krajów	
posiada	 odpowiednie	 przepisy	
prawne,	według	 których	 powin-
no	się	 stosować	 testy	genetyczne	
–	wyjaśnia	gdański	genetyk,	prof.	
dr	hab.	Paweł	Cięszczyk,	prorek-
tor	ds.	studenckich	AWFiS.
Potrzeba	 wprowadzić	 zasady,	
które	 będą	 jasno	 określały,	 kto	
i	 w	 jaki	 sposób	 może	 pobierać	
materiał	genetyczny,	ale	też	gdzie	
i	jak	długo	powinien	on	być	prze-
chowywany.	Prawo	powinno	też	
jasno	mówić	w	 jaki	 sposób	 oce-
niać	 próbki.	 W	 naszym	 kraju	
jest	nisza	na	rynku,	którą	próbują	
wykorzystać	prywatne	podmioty.	

Często	zdarza	się,	że	ich	badania	
są	 nieprawdziwe	 i	 wprowadzają	
w	błąd.	Ale	na	rynku	nie	brakuje	
również	firm	rzetelnych.	
	 –	 Moim	 zdaniem	 polscy	 na-
ukowcy	w	 swoich	badaniach	nie	
odbiegają	 od	 swoich	 zachodnich	
kolegów.	 W	 naszej	 bazie,	 któ-
ra	 jest	 w	 tej	 chwili	 najlepsza	 na	
świecie,	 posiadamy	 materiał	 ge-
netyczny	ponad	2000	najlepszych	
polskich	 sportowców,	 w	 tym	
również	gwiazd	polskiego	sportu,	
których	z	nami	już	nie	ma.	Wła-
śnie	teraz	będziemy	zajmować	się	
badaniami	 100	 najlepszych	 za-
wodników	naszego	kraju,	a	wśród	
nich	 uczestników	 zakończonych	
niedawno	 Mistrzostw	 Świa-
ta	 w	 Lekkiej	 Atletyce	 –	 dodaje	
gdański	naukowiec.
Warto	zauważyć,	 że	prof.	Paweł	
Cięszczyk	ma	dopiero	43	lata,	ale	
na	swoim	koncie	sporo	sukcesów.	
Jako	 jeden	 z	 niewielu	 polskich	
naukowców	 pracujących	 w	 na-
ukach	z	zakresu	kultury	fizycznej	

opublikował	swoją	pracę	w	Natu-
re	Communications.	Jest	również	
posiadaczem	 „Zachodniopomor-
skiego	 Nobla”	 –	 nagrody,	 która	
przyznawana	jest	tylko	najwybit-
niejszym	naukowcom	z	Pomorza	
Zachodniego.
	 –	 Zdecydowanie	 najwięk-
szym	 sukcesem	 jest	 to,	 że	 mam	

przyjemność	robić	rzeczy,	o	któ-
rych	jeszcze	dwa	lata	temu	nawet	
nie	śniłem.	Z	naukowcami	z	ca-
łego	 świata	 realizujemy	 wspólne	
projekty.	Na	 jednej	z	konferencji	
naukowych	 profesor	 uniwersy-
tetu	z	Princeton	powiedziała,	 że	
prowadzone	 przez	 nas	 badania	
mogą	przyczynić	się	do	tego,	że	za	

20-30	 lat	 ludziom	będą	odrasta-
ły	amputowane	kończyny.	Jestem	
młodym	 człowiekiem,	 dlatego	
wciąż	jestem	głodny	sukcesu.	Są-
dzę,	że	mój	największy	sukces	do-
piero	nadejdzie	–	przyznaje	Paweł	
Cięszczyk.

(lubek)
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–	 Placówka	 powstała	 z	 myślą	
o	osobach	w	podeszłym	wieku,	
w	szczególności	chorych	na	de-
mencję	 i	Alzheimera.	To	waż-
ne	 miejsce	 na	 mapie	 Gdańska	

i	 	 Pomorza.	 O	 wyjątkowości	
tego	 miejsca	 świadczy	 fakt,	 iż	
w	 jednym	 budynku	 z	 domem	
dla	osób	starszych	 funkcjonuje	
przedszkole.	 Prawdopodobnie	

jest	 to	 pierwsze	 takie	 miejsce	
w	Polsce,	 które	 łączy	 dwa	 po-
kolenia	–	seniorów	i	dzieci.	Re-
lacja,	 jaka	 tworzy	 się	 między	
nimi,	jest	niezwykła,	a	wspólne	

spędzanie	 czasu	 przynosi	 ko-
rzyści	 dla	 obu	 stron.	 Osoby	
starsze	 dzięki	 obecności	 dzie-
ci	 odzyskują	 radość	 i	 energię.	
Różnorodność	 tych	grup	 staje	
się	 ich	 siłą,	 seniorzy	 i	 przed-
szkolaki	służą	sobie	nawzajem,	
ich	 potrzeby	 uzupełniają	 się.	
Synergia	 pokoleń	 pokazuje,	
że	 każdy	 człowiek,	 niezależ-
nie	 od	 wieku	 potrzebuje	 cie-
pła,	 serdeczności	 i	 poczucia	
bycia	 ważnym	 –	 mówi	 nam	
Magdalen	 Kowalczys,	 dyrek-
tor	 Centrum	 Opieki	 Serenus	
w	Gdańsku.
Gdańskie	 centrum	 prowadzi		
Fundacja	 Laurentius,	 której	
fundatorem	 jest	 niemiecka	
Diakonia	Neuendettelsau-	 or-
ganizacja	 charytatywna	 Ko-
ścioła	 Ewangelicko-Augsbur-
skiego-	 obecnie	 Diakoneo.	
–	 Gdańsk	 przez	 400	 lat	 był	
zamieszkiwany	przede	wszyst-
kim	 przez	 ewangelików,	 był	
miastem	zawsze	tolerancyjnym	
i	otwartym.	Dziś	proporcje	się	
zmieniły	 i	 ewangelicy	 należą	

do	 zdecydowanej	 mniejszo-
ści,	 ale	 wciąż	 są	 obecni	 na	
ziemi	gdańskiej.	Ufam,	że	 ten	
projekt,	 prowadzony	 przez	
ewangelicką	diakonię	z	Bawa-
rii,	 będzie	 budował	 tradycje	
związane	 z	 naszym	 miastem,	
a	 więc	 wolność,	 solidarność,	
tolerancję	 i	 otwartość.	 Je-
stem	 przekonany,	 że	 miejsce	
to	 wpisze	 się	 głęboko	 w	 na-
sze	miasto	–	mówi	bp	Marcin	
Hinc,	biskup	Diecezji	Pomor-
sko-Wielkopolskiej	 Kościoła	
Ewangelicko-Augsburskiego.	
O	 tym,	 że	 wydarzenie	 było	
podniosłe,	 niech	 świadczy	
chociażby	 fakt,	 że	 na	 uro-
czyste	 otwarcie	 przyjecha-
li	 z	 Niemiec	 m.in.	 Christa	
Naass,	 wiceprzewodnicząca	
Okręgu	Środkowej	Frankonii	
oraz	 dr	 Mathias	 Hartmann,	
przewodniczący	 zarządu	
Diakoneo.	
	–	Po	dwóch	latach	od	rozpo-
częcia	 budowy	 placówka	 za-
częła	 funkcjonować,	 co	 jest	
dla	 nas	 powodem	 do	 dumy.	

Przygotowaliśmy	 142	 miej-
sca	 dla	 seniorów,	 działa	 tak-
że	przedszkole.	Cieszymy	się,	
że	 jako	 Diakoneo	 otwieramy	
nowe	 instytucje	 dla	 seniorów	
i	 małych	 dzieci	 również	 na	
Pomorzu.	Pomagamy	ludziom	
potrzebującym,	 aby	 żyli	
z	 godnością,	 mimo	 wyzwań	
dnia	 codziennego	 –	 podkre-
ślał	dr	Mathias	Hartmann.
Dodajmy	 na	 koniec,	 że	 Fun-
dacja	 Laurentius	 to	 organi-
zacja,	 która	 od	 wielu	 lat	 cie-
szy	 się	 ogromnym	 zaufaniem	
wśród	 osób,	 które	 podjęły	
trudną	decyzję	dotyczącą	po-
wierzenia	 opieki	 nad	 swo-
imi	 bliskimi.	 Od	 2004	 roku	
prowadzi	 dom	 w	 Olsztynie,	
a	od	2014	roku	w	Katowicach,	
gdzie	z	ogromnym	oddaniem,	
profesjonalnym	 podejściem	
realizują	 opiekę	 nad	 osoba-
mi	 starszymi,	 w	 szczegól-
ności	 z	 demencją	 i	 chorobą	
Alzheimera.

(KL)

 Gdański genetyk, prof. dr hab. paweł cięszczyk, prorektor ds. studenckich awFis
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przestaje pan zajmować się 
ochroną zdrowia i zaczyna 
zajmować się infrastruktu-
rą. to duża zmiana, jest pan 
na to przygotowany?
Leszek	 Bonna,	 wicemarsza-
łek	 województwa	 pomor-
skiego:	Czasami	trzeba	pod-
jąć	 się	 nowych	 wyzwań.	 Jak	
się	 nie	 zrobi	 tego	 do	 eme-
rytury,	 to	 potem	 jest	 już	 za	
późno.	 Ja	 mam	 pięćdziesiąt	
osiem	 lat,	dlatego	 ta	decyzja	
to	ostatni	moment	na	to	żeby	
coś	 w	 moim	 życiu	 zmienić.	
Jak	 się	żegnałem	z	kolegami	
w	 Chojnicach	 to	 przekazali	
mi	 taką	 sentencję:	 „Jak	 nie	
teraz,	to	kiedy?”	A	o	kompe-
tencje	na	nowym	stanowisku	
się	nie	martwię.	Z	wykształ-
cenia	 jestem	 inżynierem,	
przez	lata	pracowałem	w	Re-
jonie	Dróg	Publicznych

Jak inżynier trafił do szpi-
tala? 
-	 Moja	 żona	 jest	 lekarzem,	
moja	 siostra	 i	 wielu	 znajo-
mych	 również.	 Na	 przeło-
mie	 wieku	 namówili	 mnie,	
aby	 wspólnie	 stworzyć	 Po-
radnię	 Podstawowej	 Opieki	
Zdrowotnej	 w	 Chojnicach.	
Założyliśmy	 spółkę	 -	 sied-
miu	 lekarzy	 i	 ja,	 jako	 orga-
nizator	 tego	 przedsięwzię-
cia.	Teraz	 jest	 to	 największa	
poradnia	 w	 Chojnicach.	 To	
było	moje	pierwsze	doświad-
czenie	 związane	 z	 ochroną	
zdrowia.	 Ta	 praca	 dawała	
wielką	 satysfakcję,	 gdyż	 na	
co	 dzień	 pomagało	 się	 lu-
dziom.	Zdaniem	ówczesnego	
starosty	poradnia	radziła	so-
bie	 tak	 dobrze,	 że	 dostałem	
propozycję	 zajęcia	 się	 tak-
że	 Szpitalem	 Powiatowym	

w	 Chojnicach.	 Szpital	 miał	
permanentne	kłopoty,	w	cią-
gu	 roku	 chyba	 dziewięciu	
dyrektorów	 się	 zmieniło.	
Przyjąłem	 te	 propozycję,	
bo	 lubię	 wyzwania.	 To	 było	
w	2003	roku.

W jakim stanie zostawia pan 
szpital?
-	Warto	najpierw	powiedzieć	
o	 tym	w	 jakim	stanie	go	za-
stałem.	Pierwsze	dwa	pisma,	
które	 zobaczyłem	 na	 biurku	
to	 pozdrowienia	 z	 gazowni	
i	 zakładu	 energetycznego.	
Zapowiadały,	że	jeżeli	w	cią-
gu	 tygodnia	 zobowiązania	
szpitala	nie	zostaną	uregulo-
wane,	to	szpital	zostanie	po-
zbawiony	 ogrzewania	 i	 prą-
du.	 Chodziło	 o	 wielomilio-
nowe	 zaległości.	Tak	 się	 za-
częła	moja	przygoda	ze	szpi-
talem.	Od	2008	roku	szpital	
nie	 ma	 długów,	 jest	 jednym	
z	 najbardziej	 wiarygodnych	
kontrahentów	w	Chojnicach.	
Wszystkie	 rachunki,	 wyna-
grodzenia,	podatki	są	płaco-
ne	na	czas.

szpital nie odczuwa kryzysu 
w ochronie zdrowia? 
-	Sytuacja	f inansowa	jest	cią-
gle	dobra,	natomiast	od	roku	
się	 systematycznie	 pogarsza.	
W	 lepszych	 czasach	 udało	
się	nam	na	rachunku	banko-
wym	odłożyć	dziesięć	milio-
nów	 złotych.	 Niestety	 rząd	
swoimi	 decyzjami	 spowo-
dował	 taką	 zapaść	 w	 ochro-
nie	 zdrowia,	 że	 w	 tym	 roku	
musieliśmy	 te	pieniądze	wy-
korzystać.	 Szpital	 nie	 jest	
jeszcze	 zadłużony,	 ale	 je-
żeli	 nic	 się	 nie	 zmieni,	 spo-
dziewam	 się,	 że	 wszystkie	

szpitale	 powiatowe	 wpadną	
w	kłopoty.

Jak się mieszka w Chojni-
cach?
-	 Ja	 mieszkam	 na	 terenie	
gminy	Chojnic,	trzy	kilome-
try	od		granicy	miasta.	Życie	
w	 takiej	 małej	 społeczności	
ma	 to	 do	 siebie,	 że	 wszyscy	
się	 znamy,	 staramy	 się	 być	
wobec	siebie	mili,	uśmiecha-
my	 się,	 częstujemy	 się	 jabł-
kami,	pietruszką.	Ja	mam	są-
siadkę,	 która	 uprawia	 dział-
kę	 i	zawsze	o	mnie	pamięta,	

przynosi	 różne	 warzywa.	
Ludzie	 są	 tu	 przyjaźnie	 na-
stawieni.	 Poza	 tym	 jest	 to	
najpiękniejsza	gmina	w	całej	
Polsce.	Mamy	cudowny	kra-
jobraz	i	dużo	jezior.	Jest	bli-
sko	do	niesamowitych	Borów	
Tucholskich.	

a jak długo się jedzie do 
Gdańska?
-	Coraz	dłużej.	W	1986	roku	
jako	 szczęśliwy	 posiadacz	
Fiata	 126p,	 jak	 naciskałem	
gaz	to	po	godzinie	i	45	minu-
tach	 już	 byłem	 we	 Wrzesz-
czu.	Minęły	 trzydzieści	 trzy	
lata	 i	 mimo,	 że	 jeździ	 się	
większymi	 samochodami,	
to	 czas	 dojazdu	do	Gdańska	
się	 wydłużył.	 W	 tej	 chwili	
na	 taką	podróż	 trzeba	 liczyć	
dwie	 godziny.	 Mam	 nadzie-
ję,	 że	 to	 się	 kiedyś	 jeszcze	
skróci.	

Z Chojnic wszędzie jest 
daleko. 
-	 To	 prawda.	 Najbliżej	 jest	
Bydgoszcz	 -	 90	 kilometrów,		
Gdańsk	 -	 120	 kilometrów,	
Poznań	 -	 200	 kilometrów.	
Oddalenie	od	dużych	ośrod-
ków	 ma	 swoje	 plusy.	 Dzięki	
temu	 możemy	 się	 rozwijać.	
W	promieniu	50	kilometrów	
zawsze	 znajdą	 się	 chętni,	

żeby	 przyjechać	 do	 teatru,	
do	 kina,	 albo	 żeby	 skorzy-
stać	 z	 oferty	 szpitala	 czy	
szkoły.	W	Chojnicach	 swoje	
f ilie	mają	 już	 4	 szkoły	wyż-
sze.	To	jest	malutkie	miasto,	
tylko	 czterdzieści	 tysięcy	
mieszkańców,	ale	z	uwagi	na	
szczególne	 usytuowanie	 na	
mapie,	 liczba	 studentów	 jest	
w	Chojnicach	wystarczająca,	
żeby	utrzymać	te	f ilie.	

które części województwa 
pomorskiego są najlepiej 
skomunikowane?
-	Obszar	najlepszego	skomu-
nikowania	determinuje	auto-
strada.	 	 Szkoda	 że	 rząd	 nie	
śpieszy	 się	 z	 budową	 trasy	
szybkiego	ruchu	do	Słupska.	
Bardzo	dobrym	ruchem	była	
inwestycja	 samorządu	w	Po-
morską	 Kolej	 Metropolital-
ną.	 Teraz	 należałoby	 pomy-
śleć	 o	 tym	 aby	 to	 przedsię-
wzięcie	było	również	konsu-
mowane	 przez	 mieszkańców	
południowej	 części	 woje-
wództwa	pomorskiego.	Cho-
dzi	 o	 to,	 żeby	 wsiadając	 do	
pociągu	 w	 Człuchowie	 lub	
Chojnicach,	 w	 maksymal-
nie	 krótkim	 czasie,	 do	 pół-
torej	 godziny,	 	 bez	 przesia-
dania	 się,	 dotrzeć	 do	 stolicy		
województwa.

ile kilometrów dróg woje-
wódzkich będzie wyremon-
towanych w tej kadencji 
samorządu?
-	 Chciałbym,	 żeby	 to	 było	
pięćset.	W	pierwszym	roku	tej	
kadencji	 wyremontowaliśmy	
86	 kilometrów.	 Gdy	 pomno-
żymy	to	przez	pięć	lat	wycho-
dzi	 	 430	kilometrów.	Musimy	
przycisnąć	 by	 zrobić	 jeszcze		
te	70.	

Nie boi się pan, że nie dacie 
rady i ktoś panu to za cztery 
lata wypomni?
-	Trzeba	 stawiać	 sobie	 trudne	
i	 ambitne	 cele.	 Jak	 trochę	 za-
braknie	 to	 i	 tak	 będzie	 lepiej	
niż	jest.
Te	 remonty	 są	 komplekso-
we,	 robiona	 jest	 nie	 tylko	 na-
wierzchnia,	ale	i	pobocza	oraz	
oznakowanie	poziome.	Ja	dużo	
jeżdżę	 po	województwie	 i	 już	
te	86	kilometrów	czyni	wielką		
różnicę.	

Czym zajmuje się pan w wol-
nym czasie?
-	 Piątką	 wnuków.	 To	 zabiera	
mi	 najwięcej	 czasu.	 A	 	 jeżeli	
mam	jeszcze	chwilę,	to	korzy-
stam	z	tego,	że	gdańskie	lotni-
sko	 ma	 tyle	 połączeń.	 Jeździ-
my	z	 żoną	na	krótkie	wypady	
i	zwiedzamy	Europę.

nowym wicemarszałkiem województwa odpowiedzialnym za drogi i koleje został leszek bonna, wojewódzki radny 
po i dotychczasowy dyrektor szpitala powiatowego w chojnicach. zastąpił ryszarda Świlskiego, który w wyborach 
parlamentarnych zdobył mandat senatora. 

Jak nie teraz to kiedy?



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  LiStOPAd 201910 WYdarZENia

  teren ten najlepiej nadaje się na balon sportowy

MIASTO WCIąŻ NIE PODJęłO DECyzJI

działkę przy kurpińskiego może 
przejąć deweloper?

O	 działce	 przy	 ulicy	 Kurpiń-
skiego	 w	 sąsiedztwie	 Szkoły	
Podstawowej	 nr	 42	 pisaliśmy	
w	 jednym	 z	 poprzednich	 wy-
dań	 „Panoramy”.	 Spółdzielnia	
Mieszkaniowa	 „Suchanino”	
jest	 zainteresowana	 pozyska-
niem	terenu	pod	budownictwo	
mieszkaniowe.	 Spółdzielni	
wyrósł	 jednak	 poważny	 kon-
kurent	 –	 mało	 komu	 znany	
prywatny	podmiot,	który	chce	
postawić	 namiot	 sportowy.	
Tego	obawiają	się	mieszkańcy.
	 –	 Proszę	 przyjść	 na	 nasze	
osiedle	któregoś	wieczora	i	po-
szukać	 wolnego	 miejsca	 par-
kingowego.	Życzę	powodzenia	
–	mówi	nam	Mirosław	Radzi-
wanowski,	 mieszkający	 przy	
ulicy	 Kurpińskiego.	 –	 Na	 ba-
lon	sportowy	znamy	trzy	rów-
ne	 dogodne	 lokalizacje.	 Spół-
dzielnia	 chce	 wybudować	 bu-
dynek	z	dwupoziomowym	ga-
rażem.	 Sądzę,	 że	 dzięki	 temu	
z	 Kurpińskiego	 zniknęłoby	
nieco	 samochodów,	 które	 już	
nie	 jeden	raz	utrudniały	prze-
jazd	 służbom	 ratowniczym,	
ponieważ	kierowcy	parkują	na	
każdym	wolnym	skrawku,	nie	
zważając	na	to,	że	może	być	on	
nie	 do	 pokonania	 przeszkodą	
chociażby	dla	strażaków.
Jeszcze	 dalej	 idzie	 Kazimierz	
Milbrot,	 który	 uważa,	 że	 po	
uruchomieniu	 balonu	 sporto-
wego	problem	z	parkowaniem	
może	być	jeszcze	większy.
	 –	 Czy	 inwestor	 zadba	 o	 to,	
aby	przygotować	odpowiednią	
ilość	 miejsc	 parkingowych?	
Śmiem	w	to	wątpić.	W	związ-
ku	 z	 tym	 zajmowane	 będą	
miejsca	 członków	 spółdzielni	
–	mówi	Kazimierz	Milbrot.	
Mieszkaniec	 Suchanina	mówi	
nam	 jednak	 o	 jeszcze	 innym	
problemie,	 który	 może	 się	
pojawić.
	 –	 Rozmawiałem	 z	 miejskim	
radnym.	 Popiera	 on	 pomysł	
spółdzielni,	 a	 twierdzi,	 że	 za-
miast	sportowego	balonu	może	
tu	 powstać	 inwestycja	 miesz-
kaniowa	 realizowana	 przez	
dewelopera.	 Jeśli	 podmioto-
wi	 prywatnemu	 „powinie	 się	
noga”,	 to	 będzie	miał	 on	 pra-
wo	 odsprzedania	 działki	 de-
weloperowi,	 który	 pobudować	
może	 11-kondygnacyjny	 bu-
dynek.	Nikt	wtedy	 nie	 będzie	
nas	 pytał	 o	 zdanie	 i	 opinię.	
Będziemy	 musieli	 dostoso-
wać	 się	 do	 nowej,	 niechcianej	

rzeczywistości	 –	 dodaje	Kazi-
mierz	Milbrot.	
Jednym	 z	 głównych	 zaintere-
sowanych	 działką	 jest	 Spół-
dzielnia	 Mieszkaniowa	 „Su-
chanino”.	 Zapytaliśmy	 jej	
prezesa	 Leonarda	 Wieczorka,	
czy	 spółdzielnia	 otrzymała	
już	 konkretną	 decyzję	 doty-
czącą	 zagospodarowania	 tego	
terenu.
	 –	 W	 dalszym	 ciągu	 nic	 nie	
wiemy.	Pisaliśmy	do	gdańskie-
go	magistratu,	ale	bez	skutku.	
Nasza	 spółdzielnia	 jest	 żywo	
zainteresowana	 nabyciem	
tego	 gruntu,	 gdzie	 mogliby-
śmy	przeprowadzić	 inwestycję	
mieszkaniową,	gdzie	 zaplano-
waliśmy	 dwa	 podziemne	 po-
ziomy	 parkingowe	 oraz	 miej-
sce	 na	 żłobek	 i	 klub	 seniora,	
których	 na	 naszym	 osiedlu	
brakuje.	 Nasz	 pomysł	 został	
poparty	 przez	 mieszkańców.	
Sporządzono	 nawet	 specjalną	
listę	 z	 640	 podpisami	 osób,	
popierającymi	 naszą	 inicjaty-
wę	 –	 tłumaczy	 nam	 Leonard	
Wieczorek.	
Na	 brak	 żłobka	 szczególną	
uwagę	zwrócili	Urszula	 i	Ma-
rian	Misiak.	
	–	Na	Suchaninie	mieszka	też	
nasza	córka	z	wnuczką.	W	tej	
chwili	dla	najmłodszych	dzieci	
nie	ma	na	tym	osiedlu	żadnego	
żłobka.	 Rodzice	 muszą	 wozić	
je	 w	 różne	 miejsca	 Gdańska,	
co	 oczywiście	 nastręcza	 dużo	
czasu	 –	 mówią	 mieszkańcy	
Suchanina.
Z	 kolei	 Mirosław	 Radziwa-
nowski	zwraca	uwagę	na	jesz-
cze	jedną	ważną	kwestię.
	 –	 Spółdzielnie	mieszkaniowe	
budują	 non	 profit,	 dlatego	 ich	
mieszkania	 są	 tańsze	od	 tych,	
które	proponuje	deweloper.	Na	
Suchaninie	mieszka	wiele	osób	
starszych.	Wielu	moich	 sąsia-
dów	mieszka	na	wyższych	pię-
trach	 i	 dotarcie	 do	 mieszkań	
sprawia	 im	 wielką	 trudność.	
Doskonałym	 rozwiązaniem	
byłaby	inwestycja	mieszkanio-
wa	 realizowana	 przez	 naszą	
spółdzielnię,	 bo	 dzięki	 temu	
niektórych	 moich	 sąsiadów	
byłoby	stać	na	kupno	mieszka-
nia	w	nowym	budynku,	 gdzie	
byłaby	 oczywiście	 winda.	 Ta-
kie	 rozwiązanie	 znacznie	 uła-
twiłoby	 im	 życie	 –	 podkreśla	
Mirosław	Radziwanowski.	
Balon	sportowy	mógłby	zostać	
postawiony	 chociażby	 przy	

kompleksie	 sportowym	 w	 są-
siedztwie	 ulicy	 Paganiniego.	
A	 z	 nowego	 obiektu	 mogliby	
korzystać	 nie	 tylko	 uczniowie	
Szkoły	 Podstawowej	 nr	 42,	
ale	 również	 pobliskiej	 Szkoły	
Podstawowej	nr	43,	gdzie	wa-
runki	 do	 prowadzenia	 lekcji	
wychowania	fizycznego	też	nie	
należą	 do	 najlepszych.	 Za	 tą	
lokalizacją	przemawia	również	
dostępność	 do	 komunikacji	
publicznej,	 bowiem	 w	 bardzo	
bliskim	 sąsiedztwie	 znajdu-
ją	 się	 przystanki	 autobusowe,	
skąd	 dojechać	 można	 do	 cen-
trum	Gdańska	albo	na	More-
nę	lub	do	Wrzeszcza	i	dalej	na	
Przymorze	czy	Oliwę.	
O	plany	dotyczące	działki	przy	
ulicy	 Kurpińskiego	 zapytali-
śmy	 Daniela	 Stenzela,	 rzecz-
nika	 prasowego	 gdańskiego	
magistratu.	W	otrzymanej	od-
powiedzi	czytamy:
„Decyzją	 prezydent	 Alek-
sandry	 Dulkiewicz,	 działka	
680/21	 oraz	 681/14	 zostanie	
przekazana	 w	 trwały	 zarząd	
Zespołowi	 Szkolno-Przed-
szkolnemu	 nr	 2	 w	 Gdańsku	
z	 przeznaczeniem	 na	 reali-
zację	 balonu	 sportowego	 do	
uprawiania	 gimnastyki.	Balon	
oczywiście	 zostanie	 zrealizo-
wany	 przez	 zewnętrznego	 in-
westora	 na	 podstawie	 umowy	
dzierżawy	 części	 terenu	 wraz	
z	realizacją	w	ramach	tej	inwe-
stycji	wyposażenia	oraz	dojaz-
du	do	działki	wraz	z	miejscami	
parkingowymi.	 Szkoła	 na	 za-
jęcia	 sportowe	 szkolne	 będzie	
miała	 udostępnione	 tzw.	 pa-
smo	 szkolne	 nieodpłatnie	 (je-
dynie	 koszty	 eksploatacyjne),	

zatem	 jest	 to	 najbardziej	 eko-
nomiczny	 wariant	 dla	 szkoły.	
Zespół	Szkolno-Przedszkolny	
nr	 2	 prowadzi	 oddziały	 spor-
towe	 ze	 specjalizacją	 gimna-
styki	 sportowej	 piłki	 ręcznej	
i	siatkówki.
Zajęcia	 z	 piłki	 ręcznej	 oraz	
zajęcia	 z	 siatkówki	 prowa-
dzone	 są	 na	 obiekcie	 sporto-
wym	 należącym	 do	 szkoły.	
Gimnastycy	 w	 celu	 realizacji	
programu	 szkolenia	 opraco-
wanego	 przez	 polski	 związek	
sportowy,	zatwierdzony	przez	
właściwego	 ministra	 korzy-
stają	 z	 specjalistycznej	 gim-
nastycznej	 hali	 sportowej	 im.	
Leszka	 Blanika	 znajdującej	
się	 na	 terenie	Akademii	Wy-
chowania	 Fizycznego	 i	 Spor-
tu	w	Gdańsku.	Koszty	dowo-
zu	dzieci	na	zajęcia	w	ramach	
szkolenia	 sportowego	 pokry-
wa	 Gmina	 Miasta	 Gdańska	
i	 zostały	 skalkulowane	 na	
dzień	dzisiejszy	na	kwotę	145	
tys.	 rocznie,	 dlatego	 istnieje	
ekonomiczna	 potrzeba	 zor-
ganizowania	 dzieciom	 zaple-
cza	sportowego	w	sąsiedztwie	
szkoły.	Tylko	w	ten	sposób	or-
gan	 prowadzący	 będzie	 mógł	
zapewnić	 dzieciom	 z	 klas	
sportowych	 najbardziej	 opty-
malne	 wykorzystanie	 czasu	
na	naukę	i	szkolenie	sportowe	
realizowane	 w	 ramach	 zajęć	
szkolnych,	jednocześnie	opty-
malizując	 koszty	 ponoszone	
na	 korzystanie	 z	 profesjonal-
nej	hali	sportowej.
Tak	 więc	 działki,	 na	 których	
realizowany	 będzie	 balon	
sportowy,	 pozostaną	 własno-
ścią	 Gminy	 Miasta	 Gdańska	

z	 przeznaczeniem	 na	 cele	
oświatowe.	Zatem	 nie	ma	 za-
grożenia,	 że	 powstaną	 w	 tym	
miejscu	inne	budynki	czy	wie-
żowce.	 Dodatkowo	 w	 paź-
dzierniku	 2019	 roku	 Wydział	
Rozwoju	 Społecznego	 po-
zytywnie	 opiniował	 projekt	
przystąpienia	 do	 planu	 za-
gospodarowania	 przestrzen-
nego	 przygotowanego	 przez	
Biuro	 Rozwoju	 Gdańska	 dla	
tego	 rejonu	 dzielnicy	 Sucha-
nino.	 Projektowany	 plan	 za-
gospodarowania	 przestrzen-
nego	 zakłada,	 że	 teren	 tych	
działek	 będzie	 przeznaczony	
na	 cele	 oświaty,	 sportu,	 re-
kreacji	 oraz	 zieleń.	 Zatem	
dodatkowo	 plan	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 jest	
gwarantem,	 iż	 na	 przedmio-
towym	obszarze	nie	powstaną		
wieżowce.
Dodatkowo,	 na	 części	 dział-
ki	680/14	 	w	ramach	Budżetu	
Obywatelskiego	 będzie	 zre-
alizowany	 projekt	 „Kwietny	
Park	Muzyczny”,	który	będzie	
ogólnodostępną	 zieloną	 prze-
strzenią	 rekreacyjno-eduka-
cyjną	oraz	miejscem	integracji	
mieszkańców.	 Łąka	 kwietna	
stanowić	 będzie	 otoczenie	 dla	
istniejących	 ciągów	 pieszych,	
a	ze	względu	na	różnorodność	
gatunkową	 będzie	 nieoce-
nionym	 elementem	 edukacji	
przyrodniczej.	 Rozlokowane	
wzdłuż	 ścieżek,	 parkowe	 in-
strumenty	 muzyczne	 (ksylo-
fon,	 gong	 tybetański,	 dzwo-
ny	 rurowe,	 bębny	 plenerowe)	
pozwolą	 na	 wspólną	 zaba-
wę	 z	 rytmami	 i	 brzmienia-
mi.	Każdy	będzie	miał	okazję	

dowiedzieć	 się,	 w	 jak	 różno-
rodny	 sposób	można	wydobyć	
dźwięk,	 a	 tablice	 informacyj-
ne	 przy	 każdym	 instrumencie	
pozwolą	 nabyć	 wiedzę	 mu-
zyczną.	Dodatkowo	teren	wy-
posażony	 będzie	 w	 elementy	
małej	architektury,	czyli	kost-
ki	 kamienne,	 lampy	 ogrodo-
we.	 Dzięki	 realizacji	 projek-
tu	 Kwietny	 Park	 Muzyczny,	
zostanie	 poprawiona	 estetyka	
przestrzeni	publicznej,	pięknie	
urządzony	teren	zielony	będzie	
doskonałym	 miejscem	 odpo-
czynku	 i	 dodatkowo	 służyć	
będzie	 edukacji	 przyrodniczej	
i	 muzycznej	 oraz	 integracji	
międzypokoleniowej.	 Projekt	
z	 BO	 wpisuje	 się	 całkowicie	
w	projektowany	plan	zagospo-
darowania	przestrzennego.
Nie	 ma	 więc	 żadnego	 zagro-
żenia,	 że	 na	 tych	 działkach	
powstanie	 cokolwiek,	 co	 nie	
będzie	pod	kontrolą	miasta.
Informacja,	 którą	 otrzymała	
redakcja	 „Panoramy”,	 wzbu-
dziła	moje	wielkie	zdziwienie.	
W	tej	sprawie	nie	otrzymaliśmy	
żadnej	informacji	z	gdańskiego
magistratu,	 mimo	 że	 czekamy	
na	 nią	 od	 dawna.	Decyzja	 jest	
o	 tyle	 zaskakująca,	 że	 jeszcze	
niedawno	 zastępca	 prezyden-
ta	 wydał	 polecenie	 urucho-
mienia	 przekazania	 gruntu	
spółdzielni.	 Mieszkańcy	 Su-
chanina	 liczą	 na	 nowy	 żłobek	
i	mieszkania,	dlatego	taka	de-
cyzja	 uczyni	 więcej	 złego	 niż	
dobrego	–	komentuje	Leonard	
Wieczorek.
Do	 tematu	 powróci-
my	 w	 następnym	 wydaniu		
„Panoramy”.

w ostatnim czasie niemal do czerwoności redakcyjny telefon rozgrzali mieszkańcy suchanina. dzwonią w sprawie działki przy ulicy 
kurpińskiego. ma być przekazana spółdzielni albo prywatnemu inwestorowi, którym ma postawić w tym miejscu balon sportowy. 
mieszkańcy wolą budynek mieszkalny z dwoma halami garażowymi i żłobkiem.
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   autobus sos powrócił na ulice sopotu i Gdańska
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TAKA POMOC SPRAWDzA SIę zIMą

JUbILEUSz OSIEDLOWEGO KLUbU z OPOLSKIEJ

autobus sos znów wyruszył w trasę

40 lat minęło jak jeden dzień

Sopot	 po	 raz	 kolejny	 dołączył	
do	prowadzonej	przez	Gdańsk,	
a	realizowanej	przez	Towarzy-
stwo	 Wspierania	 Potrzebują-
cych	 „Przystań”	 akcji	 Autobus	
SOS.	Specjalny	autobus,	w	któ-
rym	 można	 otrzymać	 gorącą	
zupę,	zimową	odzież,	a	w	razie	
potrzeby	 również	 pomoc	 ra-
townika	 medycznego,	 będzie	
zatrzymywał	 się	w	górnej	czę-
ści	ul.	Bohaterów	Monte	Cassi-
no	codziennie	ok.	godz.	19.15.	
Następnie	 ok.	 20.00	 autobus	
wyruszy	 do	 Gdańska,	 gdzie	
będzie	 miał	 kilka	 postojów,	
by	 zakończyć	 swoją	 trasę	 przy	
noclegowni	 na	 ul.	 Mostowej.	
W	autobusie	osoby	potrzebują-
ce	będą	mogły	również	poroz-
mawiać	z	pracownikiem	socjal-
nym	lub	streetworkerem	o	róż-
nych	 możliwościach	 wsparcia	
i	 wyjścia	 z	 bezdomności.	 Au-
tobus	SOS	będzie	kursował	co-
dziennie	do	końca	marca.
	–	Taka	mobilna	forma	wspar-
cia	bardzo	się	sprawdziła	w	po-
przednim	 okresie	 zimowym	 –	
podkreśla	 Andrzej	 Czekaj,	
dyrektor	 Miejskiego	 Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Sopo-
cie.	–	Miasto	Sopot	przez	cały	

Siedziba	klubu,	mieszcząca	 się	
przy	 ulicy	 Opolskiej	 2,	 odda-
na	została	do	użytku	21	lutego	
1979	roku.	Dla	uczczenia	100.	
rocznicy	 urodzin	 Janusza	Kor-
czaka	 powstały	 właśnie	 klubu	
nazwano	 imieniem	 bohatera	
książki	 dla	 dzieci	 „Król	 Ma-
ciuś	I”.	
	 –	 Początkowo	 zakładano,	

wieczorem 11 listopada kolejny sezon rozpoczął autobus pomocowy sos. autobus kursuje codziennie z sopotu do noclegowni  
w Gdańsku i zapewnia niezbędne wsparcie osobom bezdomnym.

rok 2019 jest szczególny dla powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”, która obchodzi właśnie swoje 60-lecie. swój 
jubileusz 40-lecia obchodzi w tym roku również osiedlowy klub „maciuś i”. 

rok	oferuje	wiele	form	wsparcia	
i	pomaga	w	wyjściu	z	bezdom-
ności,	 zapewnia	 schronienie	
oraz	 ciepły	 posiłek.	W	okresie	
zimowym	 jednak	 takie	 dzia-
łania	 są	 intensyfikowane,	 stąd	
dodatkowe	 bezpośrednie	
wsparcie	 udzielane	 codziennie	
w	 autobusie,	 to	 zwiększenie	
bezpieczeństwa,	 zdrowia	 i	 ży-
cia	osób	bezdomnych.	
W	 pierwszym	 okresie	 funk-
cjonowania	Autobusu	SOS,	od	
1	 grudnia	 2018	 do	 31	 marca	
2019	roku	z	tej	formy	wsparcia	
skorzystało	 w	 Sopocie	 ponad	
1600	 osób,	 wydano	 3800	 po-
siłków,	 a	 173	 osoby	 pojecha-
ły	 do	 ogrzewalni	 w	 Gdańsku.	
Codziennie	 z	 mobilnej	 oferty	
pomocy	 korzystało	 średnio	 14	
osób.	 Nie	 wszystkie	 te	 osoby	
pochodziły	z	Sopotu.	
Natomiast	 15	 listopada	 Sopot	
we	współpracy	z	Caritasem,	po-
dobnie	 jak	w	 latach	ubiegłych,	
uruchomił	Zimowy	Punkt	 In-
terwencyjny,	 który	 znajduje	
się	 w	 siedzibie	 Caritasu	 przy	
al.	 Niepodległości	 778.	 Oso-
by	 bezdomne	mogą	 tam	 prze-
bywać	 w	 godzinach	 wieczor-
nych	 i	 nocnych	 (19.00–7.00)	

w	ciepłym	pomieszczeniu	przy	
gorącej	 herbacie.	 W	 sopoc-
kim	 Caritasie	 osoby	 bezdom-
ne	 mogą	 również	 skorzystać	
z	łaźni,	usługi	fryzjerskiej	oraz	
otrzymać	ciepłą	zupę.
Miasto	Sopot	corocznie	prowa-
dzi	zimową	akcję	informacyjną	
pod	 hasłem	 „Nie	 bądź	 obojęt-
ny”.	 Za	 pośrednictwem	 ulo-
tek	 i	plakatów,	które	pojawiają	
się	 w	 miejscach	 publicznych,	
w	 spółdzielniach	 mieszkanio-
wych	oraz	 kościołach,	 zachęca	
do	 zwrócenia	 uwagi	 na	 osoby	
bezdomne	 i	 powiadomienia	
odpowiednich	służb,	które	zaj-
mują	 się	wsparciem	osób	znaj-
dujących	 się	 w	 kryzysie	 bez-
domności.	W	tym	roku	sopocki	
MOPS	przygotowuje	specjalną	
akcję,	 która	 ma	 uwrażliwić	
mieszkańców	 Sopotu	 na	 sa-
motnych	starszych	czy	schoro-
wanych	sąsiadów.	W	sopockich	
szkołach	 od	 kilku	 lat	 pracow-
nicy	 socjalni	 prowadzą	 „lek-
cje	 wrażliwości”.	 Rozmawiają	
z	młodzieżą	o	starości,	a	także	
o	 	bezdomności,	 informują,	 co	
należy	robić	w	przypadku	spo-
tkania	osoby	bezdomnej.
	 –	 Jak	 co	 roku,	 zwłaszcza	

w	 okresie	 jesienno-zimowym,	
apelujemy	do	mieszkańców	So-
potu	 o	 szczególną	 wrażliwość	
na	 osoby	 bezdomne,	 ale	 także	
samotne	osoby	starsze	czy	nie-
pełnosprawne	–	dodaje	Andrzej	
Czekaj,	 dyrektor	 Miejskiego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Sopocie.	 Zajrzyjmy	 czasem	
do	sąsiada	i	sprawdźmy,	czy	nie	
potrzebuje	 pomocy.	 Czy	 np.	
osoba	 starsza,	 która	 mieszka	

samotnie,	 ma	 zapewnione	 od-
powiednie	 warunki,	 czy	 ma	
ciepło	 w	 mieszkaniu,	 zapew-
niony	posiłek	czy	nie	potrzebu-
je	dodatkowej	pomocy.	Wszel-
kie	niepokojące	sygnały	można	
kierować	 do	 służb	 miejskich:	
Miejskiego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	 w	 Sopocie,	 Policji	
lub	 Straży	 Miejskiej.	 Można	
również	 zadzwonić	 na	 numer	
interwencyjny	112.

Wsparciem	 osób	 bezdomnych	
zajmuje	 się	 Sekcja	 ds.	 Osób	
Bezdomnych	 w	 	 Dziale	 Pra-
cy	 Socjalnej	 MOPS	 Sopot,	
al.	 Niepodległości	 759a,	 tel.	
58	 551	 40	 54,	 godziny	 przy-
jęć	 interesantów:	 poniedziałek	
13.00	–	15.00,	wtorek	–	piątek	
8.00-10.00.

(AN)

że	 będzie	 to	 placówka	 opieki	
nad	 dziećmi,	 ale	 plany	 zmie-
niły	 się	 i	 od	 początku	 działal-
ności	 klub	 stał	 się	 ośrodkiem	
dla	 wszystkich	 mieszkańców	
osiedla.	 Swój	 wolny	 czas	 ak-
tywnie	 mogły	 spędzać	 i	 nadal	
spędzać	 tu	 mogą	 dzieci,	 mło-
dzież	oraz	 ich	 rodzice	 i	dziad-
kowie	 –	 przypomina	 Urszula	

Lisowska,	kierownik	„Maciusia	
I”.	 –	Nasz	 klub	 przyczynia	 się	
do	indywidualnych	zaintereso-
wań	 i	 uzdolnień.	 Korzystając	
z	 okazji,	warto	 powiedzieć,	 że	
kierownictwo	 Administracji	
Osiedla	nr	1	dokłada	wszelkich	
starań,	 by	 mieszkańcy	 osiedla	
mogli	kulturalnie	spędzać	wol-
ny	czas.	
Zabiegani	rodzice	mogą	pozo-
stawić	 tu	 swoje	 pociechy	 pod	
okiem	wykwalifikowanej	kadry	
pedagogicznej	w	Maciusiowym	
Klubie	Malucha	 (dla	dzieci	od	
2,5	 do	 5	 lat).	 Organizowane	
są	 także	 warsztaty	 plastyczne,	
rytmika	dla	smyka.	Działają	tu	
również	zespoły	taneczne	i	wo-
kalne,	które	regularnie	odnoszą	
sukcesy	 na	 arenie	 regionalnej,	
ogólnokrajowej	 oraz	 między-
narodowej.	Starsi	mogą	uczest-
niczyć	w	 spotkaniach	 znanego	
na	 całym	 świecie	 Gdańskiego	
Klubu	 Fantastyki,	 który	 dys-
ponuje	 największym	 w	 Polsce	
zbiorem	 książek	 związanych	
z	fantastyką.
	 –	 Ogromnym	 powodze-
niem	 cieszy	 się	 impreza	

„Planszówkarium”,	 podczas	
której	 uczestnicy	 uczą	 się	 gier	
fantastycznych.	 Również	 du-
żym	 zainteresowaniem	 cieszą	
się:	 Przymorski	 Festiwal	 Pio-
senki	o	Złotą	Nutkę	Króla	Ma-
ciusia	 dla	 dzieci	 oraz	Konkurs	
Piosenki	 Retro.	 Odbywają	 się	
też	 u	 nas:	 spotkania	 Koła	 Se-
niora	 „Pogodna	 jesień”,	 kur-
sy	 językowe	 i	 komputerowe.	
Dzieci	 szczególnie	 zaintereso-
wane	 są	 zajęciami	 z	 robotyki.	
Warto	 jeszcze	 zauważyć,	 że	
nasz	 klub	 jest	 organizatorem	
jednego	 z	 najstarszych	 biegów	
ulicznych	 w	 Gdańsku.	 Mowa	
o	 Przymorskim	 Biegu	 Ulicz-
nym,	 w	 którym	 startują	 rów-
nież	 osoby	 niepełnosprawne,	
a	 który	 w	 tym	 roku	 odbył	 się	
już	po	raz	40.	–	dodaje	Urszula	
Lisowska.
Wiceprezes	PSM	„Przymorze”	
Jadwiga	 Stadlewska	 słusznie	
zauważa,	że	Przymorze	kulturą	
przez	duże	„K”	stoi.
	 –	 Działalności	 naszych	 klu-
bów	nie	są	w	stanie	zatrzymać	
żadne	 przepisy	 prawne	 –	 żar-
towała	 Jadwiga	 Stadlewska.	

–	 Wszystkim	 osobom	 związa-
nym	z	 klubem	dziękuję	 za	 za-
angażowanie	 i	 włożoną	 pracę	
w	 krzewienie	 kultury	 i	 orga-
nizowanie	ciekawych	zajęć	dla	
mieszkańców	w	różnym	wieku.	
Korzystając	 z	 okazji,	 dziękuję	
też	 organom	 samorządowym	
naszej	spółdzielni,	że	akceptują	
tego	typu	działalność.	Chcemy,	

aby	klub	„Maciuś	I”	w	tak	do-
brej	 kondycji	 funkcjonował	 co	
najmniej	przez	kolejnych	40	lat.
Jak	urodziny,	to	oczywiście	im-
preza	i	tort.	Urodzinowi	goście	
mogli	obejrzeć	też	program	ar-
tystyczny	 przygotowany	 przez	
Małgorzatę	 Stefańską-Stan-
kiewicz	i	Joannę	Ciecholewską.	

(lubek)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  LiStOPAd 201912 roZMaitośCi

MIESzAńCy zOSTALI NAGRODzENI

Najpiękniejszy gdański balkon 
i przedogródek 

Laureatkami	 czwartej	 edycji	
konkursu	 na	 najpiękniejszy	
balkon	i	przedogródek	zosta-
ły	Ewa	Maciejewska	i	Elżbie-
ta	Szewczyk.	Gdański	magi-
strat,	 który	 organizuje	 akcję,	
promuje	dbałość	o	zieleń	wo-
kół	 nas,	 estetykę	 miasta,	 ale	
też	 docenienia	 pomysłowość	
i	 rozwiązania,	 które	 pozy-
tywnie	wpływają	na	poprawę	
jakości	 przestrzeni	 miejskiej	
w	Gdańsku.
	 –	 Przyroda	 pełni	 w	mieście	
bardzo	wiele	 istotnych	 funk-
cji,	od	ekologicznej	–	pochła-
nia	 zanieczyszczenia,	 zwięk-
sza	 wilgotność	 powietrza,	
zapewnia	 schronienie,	 daje	
pokarm	dla	owadów	i	ptaków,	
po	 psychologiczną,	 ponie-
waż	 uspokaja,	 koi,	 sprawia,	
że	 czujemy	 się	 bezpiecznie.	
W	miejscach,	gdzie	jest	dużo	
zieleni,	 znacznie	 lepiej	 od-
poczywamy.	Z	 tego	względu	
tak	wiele	osób	ozdabia	 swoje	
najbliższe	 otoczenie	 kwiet-
nikami,	 zielenią	 na	 balkonie	
czy	 w	 ogródku	 przydomo-
wym.	 Często	 mamy	 do	 dys-
pozycji	 niewielki	 przedogró-
dek	 przed	 blokiem,	 balkon	
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Zamknięta woda 
na cmentarzach 
Coraz	niższe	temperatury	do-
bowe	 i	 możliwość	 wystąpie-
nia	 przymrozków	 to	 powód,	
aby	zamknąć	instalację	wodo-
ciągową	 na	 cmentarzach	 ko-
munalnych	 w	 Gdańsku.	 Za-
mykanie	 wodociągów	 na	 ne-
kropoliach	już	się	rozpoczęło.	
	–	Na	cmentarzach	komunal-
nych	znajdują	 się	 tzw.	wodo-
ciągi	letnie,	co	oznacza,	
że	 przebiegają	 one	 na	 nie-
wielkiej	głębokości.	Każdego	
roku,	 gdy	 średnia	 	 tempera-
tura	 dobowa	 spada	 i	 wynosi	

około	 5	 stopni	 Celsjusza,	
wodociągi	 te	 muszą	 zostać	
zamknięte.	 Ich	 zamykanie	
już	 rozpoczęliśmy.	 Ponow-
nie	 uruchomienie	 wodocią-
gów	 nastąpi	 na	 wiosnę,	 gdy	
średnia	 temperatura	 dobowa	
przekroczy	 5	 stopni	 Celsju-
sza.	Zazwyczaj	jest	to	na	po-
czątku	 kwietnia	 –	 informuje	
Magdalen	 Kiljan,	 rzecznik	
prasowy	 Gdańskiego	 Zarzą-
du	Dróg	i	Zieleni.

(GR)

  odwiedzający gdańskie cmentarze muszą pamiętać  
o zamkniętych instalacjach wodociągowych 

lub	tylko	okienny	parapet.	Nie	
stanowi	 to	 jednak	 przeszko-
dy,	 aby	 nawet	 tak	 małą	 prze-
strzeń	 uczynić	 swoją	 zieloną	
oazą	 i	 zaprezentować	 innym	
mieszkańcom	 roślinne	 aranża-
cje.	Dlatego	Gdańsk	już	po	raz	
czwarty	zorganizował	konkurs	
i	 nagradza	 tych	 mieszkańców,	
którzy	najlepiej	zadbali	o	swoje	
balkony	 i	przedgródki	–	mówi	
Jędrzej	Sieliwończyk	z	Urzędu	
Miejskiego	w	Gdańsku.
W	tegorocznej	edycji	wpłynęło	

łącznie	55	zgłoszeń,	w	tym	32	
w	 kategorii	 na	 najpiękniejszy	
gdański	balkon	i	23	w	katego-
rii	 na	 najpiękniejszy	 gdański	
przedogródek.
W	 pierwszej	 kategorii	 zwy-
ciężyła	 Ewa	 Maciejewska.	
2.	 miejsce	 przyznano	 Hele-
nie	 Klein-Paluszkiewicz,	 a	 3.	
Agnieszce	 Połczyńskiej-Tro-
jak.	Z	kolei	wyróżnienia	przy-
padły	 w	 udziale:	 Irenie	 Ka-
tafias,	 Ewie	 Bradtke,	 Jolan-
cie	 Sroczyńskiej,	 Ryszardowi	

Wasiołek,	 Monice	 Marzec	
oraz	Beacie	Majchrowicz.
Elżbieta	 Szewczyk	 zajęła	 1.	
miejsce	 w	 kategorii	 najpięk-
niejszy	 gdański	 przedogró-
dek.	 Ewie	 Andrejk	 przy-
znano	miejsce	 2.,	 a	 3.	 Sylwii	
Sakwińskiej.	 Wyróżnieniami	
zaś	zostali	uhonorowani:	Ewa	
Kępka,	Aleksandra	Lipczyń-
ska,	Grażyna	Kokot	 i	 Janina	
Szarkowska.

(GR)

JEDyNA TAKA UCzELNIA NA PółNOCy

projektowanie Ubioru w gdańskiej akademii sztuk pięknych 

Gdańska	 uczelnia	 przez	 trzy	
ostatnie	lata	przygotowywała	się	
do	uruchomienia	studiów	pody-
plomowych	związanych	z	modą.
	–	Organizowaliśmy	 różnego	
rodzaju	 konferencje,	 wykła-
dy	oraz	warsztaty.	Inicjatywy	
służyły	 temu,	 aby	 nawiązać	
współpracę	 z	 potencjalnymi	
partnerami,	 aby	 studia	 takie	
w	 ogóle	 można	 było	 prowa-
dzić.	Zależy	nam	nie	tylko	na	
teorii,	 ale	 i	 praktyce.	 Posia-
damy	profesjonalnie	wyposa-
żoną,	znajdującą	 się	w	Zbro-
jowni	 Sztuki	 pracownię	 kra-
wiecką,	która	może	służyć	do	
prowadzenia	 zajęć	 i	do	orga-
nizowania	w	przyszłości	kur-
sów	szycia.	Minione	trzy	lata	
przysłużyły	 się	 zdobywaniu	
doświadczenia	 i	 kreowania	
dobrych	praktyk	–	mówi	„Pa-
noramie”	 prof.	 ASP	 dr	 hab.	
Adam	 Kamiński,	 prorektor	
Akademii	 Sztuk	 Pięknych	
w	Gdańsku.
Nabór	ruszył	na	początku	 li-
stopada	 i	 potrwa	 do	 8	 listo-
pada.	 Rekrutacja	 jest	 dwu-
stopniowa.	 Pierwszy	 semestr	
wystartuje	 już	 na	 początku	
lutego.	 Początkowo	 ma	 być	

to	 grupa	 25	 słuchaczy,	 która	
w	 trakcie	 trzech	 semestrów	
zdobywać	 będzie	 wiedzę,	
umiejętności	 i	 kompeten-
cje	 z	 obszaru	 	 projektowa-
nia	ubioru.	Na	każdy	kolejny	
semestr	 prowadzony	 będzie	
oczywiście	oddzielny	nabór.	
	 –	 Zależy	 nam,	 aby	 uczelnia	
poszła	 w	 nowym	 kierunku,	
a	 szczególnie	 w	 kierunku	
szeroko	 rozumianej	 mody,	
abyśmy	 mogli	 o	 niej	 roz-
mawiać	 i	 pozyskać	 do	 tego	
odpowiednie	 kompetencje	
–	 dodaje	 prof.	 ASP	 dr	 hab.	
Krzysztof	 Polkowski,	 rektor	
ASP	w	Gdańsku.
Wiele	 przedmiotów	 będzie	
związanych	 z	 projektowa-
niem	i	nauką	szycia.	
	 –	 Nie	 zapominamy	 jednak	
o	 roli	 sztuki,	 czyli	 o	 przed-
miotach,	 które	 mają	 tak	 na-
prawdę	 wykształcać	 wśród	
słuchaczy	 świadomość	 este-
tyczną	i	plastyczną.	Z	wykła-
dowcami	prowadzimy	dysku-
sję	 wokół	 meandrów	 same-
go	 stylu	 prowadzenia	 zajęć	
i	 dialogu	 ze	 słuchaczami.	
Zastanawiamy	 się,	 czym	
jest	 komunikacja	 między	

wykładowcami	 i	między	 stu-
dentami.	 Dzięki	 temu	 chce-
my	budować	–	zgodnie	zresz-
tą	 z	 naszą	 wizją	 –	 formułę	
kształcenia	absolutnie	współ-
czesną	–	tłumaczy	prof.	ASP	
Adam	Kamiński.
Po	 zakończeniu	 „podyplo-
mówki”	 studenci	 będą	 od-
ważnymi,	 a	 przede	 wszyst-
kim	 kompetentnymi	 part-
nerami	 na	 rynku	 pracy.	
A	 w	 Trójmieście	 i	 na	 całym	
Pomorzu	brakuje	osób	odpo-
wiednio	 przygotowanych	 do	
pracy	w	 tej	 branży.	Gdańska	
uczelnia	 jest	 chyba	 pierw-
szą,	 która	 –	 przynajmniej	 na	
płaszczyźnie	 edukacji	 –	 chce	
tę	niszę	wypełnić.
	–	Naszym	partnerem	–	wła-
ściwie	 od	 samego	 początku	
projektu	 –	 jest	 LPP,	 a	 więc	
nasz	 rodzimy	 i	 światowy	po-
tentat	 branży	 odzieżowej.	
Władze	 spółki	 nie	 tylko	
nam	 kibicują,	 ale	 też	w	 dość	
istotny	 sposób	 wspierają	 na-
sze	 przedsięwzięcie.	 Co	 naj-
mniej	 trzech	 przedstawicieli	
LPP	 prowadzić	 będzie	 za-
jęcia	 praktyczne,	 związane	
z	marketingiem	i	warsztatem	

krawieckim	–	dodaje	rektor.
W	 Polsce	 działa	 osiem	 pań-
stwowych	 uczelni	 artystycz-
nych.	 Niektóre	 prywatne	
szkoły	 mają	 w	 swojej	 ofercie	
podobny	kierunek	nauczania.	

Jednak	 na	 północy	 kraju	
prawdopodobnie	 tylko	 gdań-
ska	 Akademia	 Sztuk	 Pięk-
nych	 kształcić	 będzie	 w	 tym	
kierunku.
Więcej	 szczegółów	

dotyczących	 nowego	 kierun-
ku	 nauczania	 znaleźć	 można	
na	stronie	internetowej	www.
sztukamody.pl.

(lubek)

akademia sztuk pięknych w Gdańsku uruchomiła nabór na zupełnie nowy kierunek „sztuka mody. Świadome projektowanie Ubioru”. 
dedykowany jest osobom, które ukończyły licencjat albo magisterium.
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sąd ostateczny na 
wyciągnięcie ręki

Tryptyk	 Hansa	 Memlinga	
„Sąd	 Ostateczny”	 to	 najcen-
niejsze	 i	 jedno	 z	 najciekaw-
szych	 dzieł	 sztuki	 w	 gdań-
skich	 zbiorach	 muzealnych.	
Właśnie	temu	obrazowi	Fun-
dacja	Fale	Kultury	poświęciła	
projekt	 „Filmowe	 spotkanie	
z	Sądem	Ostatecznym	Hansa	
Memlinga”,	 który	 otrzymał	
dofinansowanie	 ze	 środków	
Gdańska.
Powstały	 w	 ramach	 projek-
tu	 krótkometrażowy	 film	
opowiada	 historię	 zawartą	
w	obrazie	w	oparciu	o	wiersz	
„Sąd	 Ostateczny”	 Jacka	

Kaczmarskiego.	Stara	się	skró-
cić	 dystans	 pomiędzy	 dzie-
łem	 sztuki	 a	 odbiorcą,	 łącząc	
ze	 sobą	 elementy	 malarstwa,	
poezji	 oraz	 muzyki	 w	 formie	
filmowej.
Uruchomienie	 strony	 interne-
towej	 www.sadostateczny.pl	
i	premiera	filmu	miały	miejsce	
tydzień	 temu.	Poza	 filmem	na	
stronie	 dostępne	 są	 również	
sylwetki	 Hansa	 Memlinga,	
jednego	 z	 najznakomitszych	
renesansowych	 malarzy	 oraz	
Jacka	 Kaczmarskiego,	 silnie	
związanego	 z	 malarstwem	
i	 sztukami	 pięknymi	 muzyka	
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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

cieknący kran, nieszczelne okno, urwane zawiasy czy obłamane oparcie w ulubionym 
fotelu – schorowany, sędziwy człowiek z ich naprawą może sobie nie poradzić. w Gdańsku 
osoby, które ukończyły 75 lat, mogą w takich wypadkach liczyć na wsparcie w ramach 
projektu „złota rączka dla seniora”.

W	ramach	konkursu,	na	zlece-
nie	Miejskiego	Ośrodka	Pomo-
cy	 Rodzinie	 w	 Gdańsku,	 po-
moc	w	 postaci	 drobnych,	 bez-
płatnych	 usług	 naprawczych	
realizuje	 w	 domach	 seniorów	
Gdańska	Spółdzielnia	Socjalna	
(GSS).	Projekt	jest	pilotażowy,	
finansowany	przez	miasto	i	po-
trwa	do	końca	maja	2020	roku.	
Ma	 sprawić	 m.in.,	 by	 osobom	
75+	w	Gdańsku	żyło	się	łatwiej.	
Żeby	 czuły	 opiekę	 i	 wsparcie	
w	 rozwiązaniu	 nawet	 bardzo	
prozaicznych	problemów.
Z	 usług	 przysłowiowej	 „złotej	
rączki”	skorzystać	mogą	przede	
wszystkim	 samotni,	 niesamo-
dzielni	lub	schorowani	sędziwi	
mieszkańcy.	Osoby,	które	z	ra-
cji	 np.	 małej	 aktywności,	 do-
legliwości	 zdrowotnych,	 braku	
środków	finansowych	nie	mogą	
lub	po	prostu	nie	potrafią	doko-
nać	 naprawy.	 Trudność	 może	
stanowić	nawet	wymiana	prze-
palonej	 żarówki	 czy	przetarte-
go	kabla	od	telewizora.	
Wówczas	wystarczy	zadzwonić	
do	GSS	pod	numer	tel.	881	703	

Aby ŻyłO SIę łATWIEJ

Złota rączka pomoże seniorom 

096	 i	 zgłosić	 problem.	 Zgło-
szenia	 są	 przyjmowane	 w	 dni	
powszednie,	 w	 godzinach	 od	
8.30	 do	 15.30.	Koszt	materia-
łów	potrzebnych	do	wykonania	
usługi	nie	może	przekroczyć	80	
złotych	 brutto,	 wówczas	 jest	
ona	bezpłatna	dla	 seniorki	 czy	
seniora.	Jeśli	koszt	jest	wyższy,	
różnicę	pokrywa	osoba	 starsza	
–	wcześniej	jednak	kwestia	jest	
uzgadniana	 z	GSS,	by	nie	na-
razić	beneficjenta	na	zbyt	duży	
wydatek.
	–	Staramy	się,	by	jakość	usług	
świadczonych	 w	 mieście	 na	
rzecz	 sędziwych	 mieszkańców	
była	jak	najwyższa	i	by	były	to	
usługi	 wszechstronne.	 Temu	
służą	 między	 innymi	 wpro-
wadzane	 innowacje	 społeczne,	
projekty	 pomocowe.	Wszystko	
po	to,	by	potrzebujący	gdańsz-
czanie,	którzy	z	 różnych	przy-
czyn	 w	 jesieni	 życia	 nie	 mogą	
liczyć	 na	 wsparcie	 bliskich,	
mieli	jak	najlepszą	opiekę	i	po-
czucie	bezpieczeństwa	–	mówi	
Piotr	Kowalczuk,	zastępca	pre-
zydent	 Gdańska	 ds.	 edukacji	

oraz	 poety.	Autorzy	 projektu	
przygotowali	 też	 poświęco-
ny	 dziełu	 konspekt	 lekcji	 dla	
uczniów	szkół	podstawowych	
i	ponadpodstawowych.
Został	 także	 przybliżony	
główny	 bohater	 projektu,	
czyli	 obraz	 „Sąd	Ostateczny”	
Hansa	 Memlinga.	 To	 zaska-
kująca	 historia	 przybycia	 do	
Gdańska	 i	 wielowiekowa	 tu-
łaczka,	 jaką	 musiało	 odbyć	
dzieło,	by	znaleźć	 się	w	Mu-
zeum	 Narodowym	 w	 Gdań-
sku,	gdzie	pozostaje	do	dziś.

(GR)

i	usług	społecznych.	
Osoby	 starsze	 lub	 niesamo-
dzielne	 z	Gdańska,	 które	 chcą	
skorzystać	 z	 pomocy	 „zło-
tej	 rączki”,	 mogą	 także	 zgło-
sić	 taką	 potrzebę	 np.	 swojej	
opiekunce	 lub	 pracownikowi	

socjalnemu	 MOPR.	 Pracow-
nicy	 w	 razie	 potrzeby	 ułatwią	
kontakt	z	GSS,	pomogą	w	uzy-
skaniu	usługi.

(SR)

oszuści znów atakują 
Kolejny	 już	 raz	Zakład	Ubez-
pieczeń	 Społecznych	 ostrze-
ga	 przed	 otwieraniem	 i	 od-
powiadaniem	 na	 maile,	 które	
wydają	 się	 korespondencją	
z	ZUS.	Szczególną	uwagę	na-
leży	zwrócić	na	adres,	z	którego	
przychodzą	wiadomości.	
	 –	 Oszuści	 podszywający	 się	
pod	 Zakład	 Ubezpieczeń	
Społecznych	 ponownie	 pod-
jęli	 aktywność	 w	 Internecie.	
W	 ostatnich	 dniach	 liczna	
grupa	klientów	w	różnych	czę-
ściach	 kraju	 otrzymała	 maile	
z	 informacją	 o	 konieczności	
spłaty	zaległości	w	ZUS.	Nie-
które	 z	maili	 zawierają	 prośbę	
o	 ponowne	 wypełnienie	 for-
mularza	 zgłoszenia	 do	 ubez-
pieczeń	 społecznych	 –	 ZUS	
ZUA,	 który	 jest	 załącznikiem	
do	maila.	Umieszczone	w	stop-
ce	 korespondencji	 logotypy	
ZUS	i	PUE	–	Platforma	Usług	
Elektronicznych	–	sugerują,	że	
nadawcą	jest	Zakład	Ubezpie-
czeń	Społecznych.	Gdy	jednak	
przyjrzymy	 się	 dokładnie	 ad-
resowi	 nadawcy,	 nie	 powinni-
śmy	 mieć	 wątpliwości,	 że	 ko-
respondencja	elektroniczna	nie	
pochodzi	z	Zakładu	Ubezpie-
czeń	 Społecznych	 –	 tłumaczy	
Krzysztof	 Cieszyński,	 regio-
nalny	rzecznik	prasowy	Zakła-
du	 Ubezpieczeń	 Społecznych	
województwa	pomorskiego.

Oszuści	 posługują	 się	 dwoma	
adresami:	 składki@ubezpie-
czenia.pl	 i	zus.@zua.pl.	Żaden	
z	 adresów	 nie	 ma	 używanego	
przez	 ZUS	 rozwinięcia	 „zus.
pl”.	 Dodać	 trzeba,	 że	 ZUS	
nie	 stosuje	 też	w	swoich	adre-
sach	 mailowych	 rozwinięcia	
„gov.pl”,	które	to	pojawiało	się	
przy	 wcześniejszych	 próbach	
oszustw.	
	 –	 Apelujemy,	 by	 w	 żadnym	
przypadku	 nie	 odpowiadać	
na	 tego	 typu	na	maile	 ani	nie	
otwierać	załączników	do	nich.	
Korespondencja	 taka	 ma	 bo-
wiem	najczęściej	na	celu	zain-
fekowanie	 komputera,	 a	 także	
uzyskanie	 dostępu	 do	 danych	
wrażliwych,	 które	 zapisane	 są	
w	 jego	 pamięci.	 Jeżeli	 ktokol-
wiek	 z	 naszych	 klientów	 ma	
wątpliwości	 co	 do	 nadawcy	
otrzymanej	 korespondencji,	
prosimy	o	kontakt	z	najbliższą	
placówką	 ZUS	 lub	 Centrum	
Obsługi	Telefonicznej	pod	nu-
merem:	22	560	16	00	–	apeluje	
Krzysztof	Cieszyński.
Kontakt	elektroniczny	ze	stro-
ny	 ZUS	 możliwy	 jest	 jedynie	
w	 sytuacji,	 gdy	 klient	 posia-
da	 profil	 na	 Platformie	 Usług	
Elektronicznych	i	wyraził	zgo-
dę	na	taką	formę	kontaktu.

(GR)
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ruszyła Viii edycja świątecznego projektu miejskiego ośrodka pomocy rodzinie „każdy może pomóc”. organizatorzy zachęcają 
do włączenia się w akcję wszystkich gdańszczan, ale i przedstawicieli biznesu odpowiedzialnego społecznie. 

–	 Do	 przygotowania	 pre-
zentów	 dla	 dzieci	 objętych	
wsparciem	 zapraszamy	 każ-
dą	 osobę,	 która	 chce	 i	może	
sprawić	 nieznajomemu	 mal-
cowi	 radość	 w	 tym	 szcze-
gólnym,	 zimowym	 czasie.	
Na	 upominek	 czekają	 m.in.	
dzieci	 z	 rodzin	 dotkniętych	
trudnymi,	 społecznymi	 pro-
blemami,	 mniej	 zaradnych	
opiekuńczo	 i	 wychowawczo.	
Z	 prezentów	 od	 Państwa	
ogromnie	 ucieszą	 się	 naj-
młodsi	 z	 rodzin	 uboższych	
oraz	 wychowujący	 się	 w	 ro-
dzinach	 zastępczych	 –	 za-
chęca	 Sylwia	 Ressel,	 rzecz-
nik	 prasowy	 Miejskiego	
Ośrodka	 Pomocy	 Rodzinie	
w	Gdańsku.
By	 przyłączyć	 się	 do	 akcji,	
wystarczy	 kilka	 działań.	
Trzeba	 pobrać	 list	 przygo-
towany	wcześniej	przez	pra-
cownika	 socjalnego	 na	 pod-
stawie	 jego	 wiedzy	 o	 kon-
kretnym	 dziecku.	 Następnie	
w	oparciu	o	dane	tam	zawar-
te	 przygotować	 upominek.	
List	 zawiera	 m.in.	 informa-
cje	 o	 imieniu,	 wieku,	 płci	
oraz	 o	 zainteresowaniach	
dziecka	(druk	opatrzony	 jest	

KAŻDy MOŻE POMóC GDAńSKIM DzIECIOM 

spełnij marzenie i ofiaruj świąteczny prezent

kodem).	 Darczyńca	 przy-
gotowuje	 upominek	 według	
własnego	 pomysłu,	 gustu,	
możliwości	 f inansowych.	
Nie	pozna	nazwiska	dziecka,	
maluch	 zaś	 –	 of iarodawcy.	
Listów	jest	800.		
W	 tym	 roku	 listy	 będzie	
można	pobrać	głównie	drogą	
mailową,	 dlatego	 osoby	 za-
interesowane	włączeniem	się	
w	 akcję	 proszone	 są	 o	 kon-
takt	 pod	 adresem:	 	 kmp@
mopr.gda.pl	 	 W	 razie	 wąt-
pliwości,	pytań	pomogą	pra-
cownicy	 gdańskiego	 MOPR	
przy	 ul.	 Dyrekcyjnej	 5	 (tel.	
797	909	120).
	 –	 Przygotowane	 upominki	
dla	 dzieci	 prosimy	 dostar-
czyć	 w	 dniach	 od	 9	 do	 13	
grudnia	do	siedziby	Między-
narodowych	 Targów	 Gdań-
skich	–	AmberExpo,	przy	ul.	
Żaglowej	 11.	 Godziny	 od-
bioru	będą	podane	w	listach.	
Przyjmą	 je	 od	 Państwa	 nasi	
pracownicy.	 Podopieczni	
naszego	 ośrodka	 otrzyma-
ją	 upominki	 od	 darczyńców	
podczas	 wielkiej,	 grudnio-
wej	 imprezy	 świątecznej	
w	 AmberExpo	 –	 wyjaśnia	
Sylwia	Ressel.	

	 –	 Akcja	 „Każdy	 może	 po-
móc”	 wpisała	 się	 już	 na	 do-
bre	 w	 gwiazdkowy	 krajo-
braz	 miasta	 –	 mówi	 Piotr	

kULtUra/rEkLaMa

zAPRASzAMy NA OPOLSKą 3

spotkanie, wystawa 
i warsztaty 

Zapraszamy	 do	 biblioteki	
przy	 Opolskiej	 3	 na	 kolej-
ne,	 organizowane	 w	 najbliż-
szym	 czasie,	 wydarzenia.	
Już	 2	 grudnia	 (poniedziałek)	
o	 godz.	 17.00	 w	 Bibliotece	
Babie	Lato	(w	ramach	współ-
pracy	 ze	 Stowarzyszeniem	
„Pełni	 Szczęścia”	 odbędzie	
się	 spotkanie	 prozdrowotne	
z	Agnieszką	Bartoszek	na	te-
mat	„Walka	postu	z	karnawa-
łem	o	nasze	zdrowie”).
	–	Człowiek	jako	gatunek	od	
zarania	 doświadczał	 okre-
sów	 z	 większym	 dostępem	
do	 żywności	 lub	 jej	 brakiem	
i	 koniecznością	 podjęcia	wy-
siłków	 w	 celu	 zdobycia	 po-
żywienia.	 Te	 okresy	 dobro-
bytu	 i	 niedostatku	 znajdują	
wyraźne	 odzwierciedlenie	
także	 w	 obyczajach	 religij-
nych;	zwykle	post	poprzedza	
świętowanie.	Nasz	ludzki	or-
ganizm	też	tę	zmienność	do-
strzega	 i	 dostosowuje	 swoje	
funkcjonowanie	 do	 różnic	
w	 dostępności	 pożywienia,	
wykorzystując	 szereg	 syste-
mów	 regulacyjnych.	 Wie-
dza	 o	 tym,	 jak	 to	 się	 odby-
wa,	może	 być	 nam	pomocna	

w	 zachowaniu	 dobrego	 zdro-
wia.	 Okres	 przedświąteczny	
i	 Święta	 to	 doskonały	 czas	 na	
poznanie	 siebie	od	strony	„po-
stu	 i	 karnawału”	 –	 podkreśla	
Agnieszka	 Bartoszek	 z	 Wy-
działu	 Chemicznego	 Politech-
niki	Gdańskiej.
5	 grudnia	 (czwartek)	 o	 godz.	
17.00	 odbędzie	 się	 wernisaż	
wystawy	 malarstwa	 Barba-
ry	 Wypustek	 „Z	 żaglem	 pod	
wiatr”.	Wystawę	będzie	można	
oglądać	od	2	do	31	stycznia.

	–	Z	kolei	6	grudnia	również	
o	godz.	17.00	w	ramach	dzia-
łalności	Gdańskiego	Centrum	
Seniora	 odbędą	 się	 warsztaty	
artystyczne	z	rękodzieła	„Świą-
teczne	 stroiki	 prosto	 z	 lasu”.	
Materiały	 na	 zajęcia	 zostaną	
zapewnione.	 Obowiązują	 jed-
nak	zapisy,	ale	wstęp	jest	wolny	
–	zaprasza	Katarzyna	Dettlaf-
f-Lubiejewska,	 kierownik	 Bi-
blioteki	Babie	Lato.

(GR)

Kowalczuk,	 zastępca	 prezy-
dent	 Gdańska	 ds.	 edukacji	
i	usług	społecznych.	–	To	nie	
tylko	zasługa	organizatorów,	

ale	 przede	 wszystkim	 dar-
czyńców,	 którzy	 nigdy	 nie	
zawodzą.	 I	 za	 ten	 niezwy-
kły	odzew,	 za	 serce,	 za	 chęć	

niesienia	 bezinteresownej	
pomocy	 –	 pięknie	 Państwu	
dziękuję.
Mam	też	wielką	nadzieję,	że	
i	w	 tym	 roku	 spełnicie	Pań-
stwo	 marzenia	 gdańskich	
dzieci	 o	 świątecznym	 upo-
minku.	 Takim	 wyczekiwa-
nym,	 upragnionym,	 szcze-
gólnie	 cennym	 –	 bo	 sponta-
nicznym,	przygotowanym	od	
serca.		
Warto	dodać,	że	podczas	po-
przednich	siedmiu	edycji	ak-
cji	udało	się	obdarować	łącz-
nie	 ponad	 3,5	 tysiąca	 gdań-
skich	dzieci.	Warto	 również	
powiedzieć,	 że	 w	 2013	 roku	
projekt	„Każdy	może	pomóc”	
został	 doceniony	 przez	 ów-
czesne	 Ministerstwo	 Pracy	
i	 Polityki	 Społecznej,	 a	 jego	
pomysłodawczyni,	 Magda-
lena	 Theus,	 z	 gdańskiego	
MOPR	zajęła	drugie	miejsce	
w	 ogólnopolskim	 konkursie	
„Pracownik	 Socjalny	 Roku	
2013”.	 Otrzymała	 też	 wy-
różnienie	 MPiPS	 za	 nowa-
torskie	rozwiązania	w	zakre-
sie	pomocy	społecznej.

(GR)

  paczki dla najmłodszych wręczane są podczas imprezy świątecznej, która w grudniu 
organizowana jest w amberexpo.
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turniejowy poranek przywitał organizatorów i uczestników piłkarskich zmagań deszczem. na szczęście większość meczów 
została rozegrana pod dachem, tylko nieliczni musieli pierwszą cześć turnieju rozpocząć pod przysłowiową chmurką, na 
boisku szkolnym przy ulicy meissnera.   

Andrzej	 Kowalczys,	 pomysło-
dawca	„Do	przerwy	0:1”,	zapra-
szając	 na	 turniej,	 zachęcał	 do	
tego,	 aby	 oderwać	 się	 od	 kom-
puterów,	 tabletów	 oraz	 telewi-
zji	 i	podjąć	na	boisku	sportową	
rywalizację	w	duch	fair	play.	Na	
apel	 odpowiedziało	 blisko	 300	
osób!	Biorąc	pod	uwagę	nienaj-
lepsze	 warunki	 atmosferyczne,	
frekwencja	może	cieszyć.
	–	To	budujące,	że	dla	tak	wielu	
młodych	 ludzi	 pobudka	 wcze-
śnie	 rano,	 w	 wolną	 od	 szkoły	
sobotę	 nie	 jest	 żadnym	 pro-
blemem.	 Dziękuję	 szczegól-
nie	 drużynie	 dziewcząt,	 które	
przyjechały	do	nas	 z	Malborka	
i	wystawiły	w	turnieju	dwie	eki-
py.	 Nie	 można	 też	 zapomnieć	
o	 opiekunach	 i	 trenerach,	 któ-
rzy	 byli	 dzisiaj	 rano	 na	 boisku	
ze	 swoimi	 podopiecznymi.	
Dla	 nich	 również	 wielkie	 po-
dziękowania	 –	 mówi	 Andrzej	
Kowalczys.
W	 jesiennej	 edycji	 turnieju	
wzięły	udział	6-osobowe	druży-
ny	 piłkarskie:	 kategoria	 dziew-
cząt,	 rocznik	 2010	 i	 młodsi,	
2007–2009,	2004–2006,	2001–
2003	i	rocznik	2000	i	starsi.			

JESIEń z „DO PRzERWy 0:1”

35 drużyn i niemal 300 zawodniczek i zawodników

Zwycięzcy	 w	 poszczególnych	
kategoriach:
*	 w	 kategorii	 Zespoły	 Dziew-
częce:	 1.	 Jastrząb	 I	 Malbork,	
2.Więcej	 Sprzętu	 Niż	 Talentu,	
3.	Jastrząb	II	Malbork;			
*	 2010	 i	 młodsi:	 1.	 Hevelion	
Gdańsk	II,	2.	Białe	Orły;
*	 2007–2009:	 1.	 Hevelion	
Gdańsk;
*	2004–2006:	1.	FC	Ujeścisko,	
2.	Bagno	Matarnia,	3.	KP	Za-
spa	I;	
*	 2001–2003:	 1.	 FC	 Zmarno-
wane	Talenty,	2.	GCCF,	3.	FC	
Rozstaje	Gdańsk;
*	 2000	 i	 starsi:	 1.	 Nazwa	 Nie	
Gra,	2.	Leniec,	3.	The	Reeds.
Nagrodę	Fair	Play,	którą	ufun-
dowali	Mieczysław	Struk,	mar-
szałek	 województwa	 pomor-
skiego	oraz	Agnieszka	Owczar-
czak,	 przewodnicząca	 Rady	
Miasta	 Gdańska,	 otrzymały	
zawodniczki	 zespołu	 Jastrząb	
Malbork,	zespół	Białe	Orły	i	in-
dywidualnie	Patryk	Ożarowski.	

SKŁADY ZWYCIESKICH 
DRUŻYN:
Jastrząb I Malbork:	 Ola	 La-
skowska,	 Paulina	 Lublewska,	

Karolina	 Rużyła,	 Anna	 Sie-
mińska,	Kasia	Deranek,	Oliwia	
Maciąg,	Basia	Ćwiklińska.	
Hevelion Gdańsk II:	 Kajetan	
Traczyk,	 Nataniel	 Fiore,	 Mi-
chał	 Szymoniak,	 Olek	 Jabło-
nowski,	Dominik	Topka,	Mar-
cel	Brózda,	Jan	Lewandowski.			

FC Ujeścisko:	Robert	Osiecki,	
Łukasz	 Zaborowski,	 Przemy-
sław,	 Dawid,	 Szymon	 Roter,	
Kacper	Tejs,	Tomasz.								
Hevelion Gdańsk: Olek	Pudeł-
ko,	 Kuba	 Raszkowski,	 Wiktor	
Figiel,	 Franek	 Ogrodowczyk,	
Aleks	 Liberkowski,	 Bartek	

UCzCICLI 101. ROCzNICę 

Niepodległościowe granie 

Działający	 przy	 Robotniczej	
Spółdzielni	 Mieszkaniowej	
„Budowlani”	klub	„Ad-Rem”	
–	we	współpracy	z	Gdańskim	
Zespołem	 Schronisk	 i	 Spor-
tu	 Szkolnego	 i	 Radą	 Dziel-
nicy	 Oliwa	 –	 zorganizował	
turniej	 piłkarski.	 Okazją	 do	
przeprowadzenia	 zawodów	
była	101.	rocznica	odzyskania	
niepodległości.
Turniej	 finałowy	 niepodle-
głościowego	 grania	 zorgani-
zowano	w	hali	Akademii	Wy-
chowania	 Fizycznego	 i	 Spor-
tu.	Piłkarską	 rywalizację	wy-
grała	drużyna	„ZSAK	i	HU”.	

Drugim	 miejscem	 musiała	 za-
dowolić	 się	 ekipa	 „Ad-Remu”,	
a	na	najniższym	stopniu	podium	
stanęli	zawodnicy	z	Sobieszewa.	
Zwycięski	zespół	zagrał	w	skła-
dzie:	 Mateusz	 Biluk,	 Michał	
Liedtke,	 Michał	 Lewczuk,	 Ja-
kub	 Płókarz,	 Bartek	 Snopek,	
Dawid	Mierzwicki,	Olek	Boń-
kowski,	 Jakub	 Gasiński,	 Iwo	
Leszczyński,	 Eryk	 Radziwiło-
wicz.	Trenerem	zwycięskiej	eki-
py	był	Mirosław	Szołucha.	
	 –	 Najlepszym	 strzelcem	 tur-
nieju	 został	 zdobywca	 8	 goli,	
Mateusz	Masiulaniec	z	Ad-Re-
mu.	Na	najlepszego	bramkarza	

wybrano	 Michała	 Stefanow-
skiego	 i	 Marcina	 Bokuna.	
Tytuł	 „zawodnika	 fair	 play”	
przypadł	 Kindze	 Mierzwic-
kiej	 –	 informuje	 nas	Ryszard	
Riviera,	 kierownik	 Osiedlo-
wego	Klubu	„Ad-Rem”.	–	
Korzystając	 z	 okazji,	 orga-
nizatorzy	 serdecznie	 dzięku-
ją:	 Biuru	 Prezydenta	 Miasta	
Gdańska	oraz	RSM	„Budow-
lani”	 oraz	 Polskiemu	Związ-
kowi	Piłki	Nożnej	za	nieoce-
nioną	 pomoc	 w	 organizacji	
turnieju.

(KL)

Klebba,	Kryspin	Werbowy,	Jan	
Mystkowski.			
FC Zmarnowane Talenty:	Igor	
Stachacz,	Marcin	Załuska,	Łu-
kasz	Jastrzębski,	Damian	Opu-
szewicz,	Mateusz	Kaczor,	Alex	
Gałęza,	Jan	Chrzanowski.			
Nazwa Nie Gra:	 Oskar	

Maszota,	 Kacper	 Puzowski,	
Daniel	 koselski,	 Adam	 Kie-
rat,	 Bartek	 Pawluczuk,	 Karol	
Kohnke.	
Organizatorem	 turnie-
ju	 była	 Gdańska	 Fundacja	
Dobroczynności.	

(SL)     
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