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FlashFlash

– każdy z nas powinien wspierać instytucje, 
które pomagają niepełnosprawnym, a nie 
osoby i instytucje, które są ładne i kolorowe, 
które mówią rzekomo o rzeczach ważnych  
– mówi aktor wojciech mecwaldowski

aktorzy czytali bajki najmłodszym 

str. 12

DWIE STRONY MEDALU

na zaproszenie stowarzyszenia „dwie strony medalu” ak-
torzy wojciech mecwaldowski oraz dominik bąk czytali naj-
młodszy bajki edukcyjno-integracyjne, noszące ten samym 
tytuł co nazwa organizacji. 
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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

PomÓc osoBom na ŻycioWym zaKręcie

Bezdomność i jej oblicza 

Prowadzący badanie infor-
mowali też potrzebujących 
o możliwościach skorzystania 
z dostępnej, szerokiej oferty 
wsparcia w mieście. Wspól-
ne patrole odwiedziły miejsca 
niemieszkalne, pustostany, 
kanały, zsypy, bocznice ko-
lejowe, dworce. Dotarły do 
osób bez dachu nad głową, 
by dowiedzieć się także m.in. 
o wiek, wykształcenie, stan 
zdrowia czy przyczynę złej 
sytuacji życiowej potrzebu-
jących. Badanie socjodemo-
graficzne połączone z akcją 
pomocową i liczeniem osób 
w kryzysie bezdomności od-
było się też w ciągu dnia m.in. 
w noclegowniach, schroni-
skach oraz szpitalach.
 – Są ludzie, którzy są bez-
domni i potrzebują wsparcia. 
Wiele dużych miasta, a szcze-
gólnie turystycznych, takich 

jak Gdańsk, przyciąga takie 
osoby, które chcą tutaj żyć, ale 
nie w taki sposób, który jest tu-
taj uregulowany pewnymi nor-
mami. Z naszych ogólnych sza-
cunków wynika, że w naszym 
mieście może przebywać 1000 
bezdomnych. Sam uczestniczę 
w tej akcji, ponieważ są to moi 
mieszkańcy, którzy w tej chwi-
li znaleźli się na życiowym za-
kręcie i trzeba im pomóc. Mam 
tu nie tylko na myśli gorącą 
zupę i dojazd na ostatni przy-
stanek autobusu SOS, ale cał-
kowite wyjście z bezdomności 
– mówi „Panoramie” Piotr Ko-
walczuk, zastępca prezydenta 
Gdańska ds. edukacji i usług 
społecznych. 
Wyniki badań posłużą lep-
szej diagnozie problemu bez-
domności, pozwolą miastu 
skuteczniej przeciwdziałać 
społecznemu zjawisku i to 

długofalowo. Dane z bada-
nia socjodemograficznego 
na terenie miasta, będą do-
stępne prawdopodobnie na 
początku stycznia. 
Organizatorem przedsię-
wzięcia jest Pomorskie Fo-
rum na Rzecz Wychodze-
nia z Bezdomności. Po raz 
pierwszy Pomorskie Fo-
rum „policzyło” osoby bez-
domne w 2001 roku. Akcje 
prowadzone są co dwa lata. 
Podczas ostatniego przed-
sięwzięcia, w grudniu 2017 
roku na terenie Gdańska 
przebywało łącznie 813 osób 
w kryzysie bezdomności. 
Pomóż osobie bezdomnej, 
przekaż sygnał służbom 
miejskim!

(SR, KL)

Informacje o osobach potrzebujących, przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy 
kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, 

tel. 58 522 38 20 (pon., wt., czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 – 17.00 i piątek  
w godz. 7.30 – 14.30), Straży Miejskiej – tel. 986 oraz Policji – tel. 112.

pracownicy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, funkcjona-
riusze policji, straży miejskiej i straży ochrony kolei, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych przeprowadzili w godzinach 
wieczornych w gdańsku badanie socjodemograficzne, połączo-
ne z liczeniem osób w kryzysie bezdomności. w tę akcję zaanga-
żowanych było ponad 70 osób.
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wszystko zaczęło się 15 lat temu, kiedy to Fundacja laurentius rozpoczęła działalność w olsztynie, gdzie powstał dom dla osób 
w podeszłym wieku, a kolejny w 2014 roku w katowicach. ponieważ wykonywanie tego jakże trudnego zadania stało się nadrzędnym 
celem Fundacji, powstała kolejna placówka - centrum opieki serenus w gdańsku, która swoje progi otworzyła we wrześniu tego roku. 

Centrum położone jest 
w dzielnicy Ujeścisko, przy 
ul. Przemyskiej 17-19 i  jest 
znakomicie skomunikowane 
z centrum miasta oraz pobli-
ską obwodnicą. W komplek-
sie budynków prowadzona 
jest działalność Domu Opie-
ki (placówki zapewniającej 
całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, prze-
wlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku) oraz 
Domu Pomocy Społecznej 
i Przedszkola. 
Dom jest doskonale przygo-
towany do realizowania opie-
ki nad osobami  w podeszłym 
wieku i zapewnienia im kom-
fortowych i bezpiecznych 
warunków. Świadczy o tym 
ponadprzeciętna powierzch-
nia przeznaczona dla jedne-
go Mieszkańca, w której za-
dbaliśmy o dogodny rozkład 
pomieszczeń strefy dziennej 
i mieszkalnej. Przestronne 
pokoje mieszkalne są mak-
symalnie dwuosobowe, wy-
posażone w ergonomiczne 
meble, ich kształt, kolorysty-
ka oraz  wystrój, uwzględnia-
ją preferencje i upodobania 
osób starszych. W każdym 
pokoju jest łazienka, w któ-
rej układ niezbędnych sprzę-
tów pozwala na swobodne 
z niej korzystanie zarówno 

samodzielnie przez Miesz-
kańca jak i z asystą opiekuna. 
Dom pozbawiony jest barier 
architektonicznych i posiada 
wiele udogodnień zarówno 
dla Mieszkańców, jak rów-
nież osób sprawujących nad 
nimi opiekę.
Wyjątkowość tego miejsca 
potwierdza również fakt, iż 
w jednym ze skrzydeł budyn-
ku funkcjonuje przedszkole.  
Seniorzy cyklicznie spotyka-
ją się z dziećmi i spędzają ra-
zem czas, uczestnicząc m.in. 
w zajęciach plastycznych, ku-
linarnych, spotkaniach czy-
telniczych, zabawach w ogro-
dzie czy na placu zabaw, co 
jest korzyścią dla obu stron. 
Między tymi grupami stwo-
rzyła się niebywała relacja, 
która wnosi w życie Miesz-
kańców radość i sprawia, że 
czują się potrzebni, odczuwa-
ją osobistą satysfakcję z dzie-
lenia się z młodym pokole-
niem mądrością i życiowym 
doświadczeniem.
Ważnym elementem co-
dziennego funkcjonowania 
osób starszych, a zwłaszcza 
z demencją, jest kontakt z na-
turą. W specjalnie zaprojek-
towanym ogrodzie układ ale-
jek, ławki, altanki oraz bogata 
roślinność sprzyjają pobytowi 
na świeżym powietrzu

- Jest to miejsce, które staje 
się Domem dla osób w po-
deszłym wieku, w szczegól-
ności z demencją i chorobą 
Alzheimera. Opiekę cało-
dobową nad swoimi bliski-
mi powierzają nam rodzi-
ny, które z różnych wzglę-
dów nie mogą jej zapewnić 
w miejscu ich dotychcza-
sowego zamieszkania. Jest 
to dla nich niełatwa decy-
zja, ale niejednokrotnie ko-
nieczna i najlepsza. Na za-
mieszkanie w naszym Domu 

decydują się także sami se-
niorzy, którzy z uwagi na 
trudności w codziennym 
funkcjonowaniu nie są w sta-
nie samodzielnie zaspokajać 
większości potrzeb. - mówi 
Magdalena Kowalczys, dy-
rektor Centrum Opieki Se-
renus. - Wszystkie te osoby 
otrzymują wielowymiarowe 
wsparcie. Swą pomoc ofia-
rowują im wykwalifikowani 
i oddani opiekunowie, pielę-
gniarki, terapeuci zajęciowi, 
fizjoterapeuci. Praca całego 

personelu ukierunkowana 
jest w nurcie terapeutycznego 
podejścia określonego w ra-
mach programu „Pozytywne 
podejście do opieki”, którego 
autorką jest amerykańska te-
rapeutka i specjalista w pracy 
z osobami z demencją - Te-
epa Snow. Organizacja pra-
cy w kameralnych grupach 
mieszkalnych sprzyja two-
rzeniu rodzinnej atmosfery, 
jak również indywidualnemu 
podejściu do potrzeb każ-
dego mieszkańca. - dodaje 

Marta Szulc, zastępca dyrek-
tora Centrum. Ogromnym 
atutem jest własna kuchnia, 
w której serwowane są do-
mowe posiłki z uwzględnie-
niem diety zaleconej przez 
lekarza. 
Aby móc skorzystać z ofer-
ty należy skontaktować się 
telefonicznie lub osobiście. 
Obecnie proponujemy po-
byty na czas nieokreślo-
ny oraz pobyty krótkoter-
minowe w ramach opieki  
wytchnieniowej. 

Wyjątkowe miejsce z innowacyjnymi 
rozwiązaniami w opiece

CeNTRUM OPIeKI SeReNUS 
- ODDZIAł FUNDACJI lAUReNTIUS W GDAńSKU

ul. Przemyska 17-19 
80-180 Gdańsk

tel. (+58) 691 47 47
www.serenus-gdansk.pl

email: serenus@serenus-gdansk.plJeśli chcesz dołączyć do zespołu pracowników (opiekunów lub pielęgniarek) 
zadzwoń lub napisz email: rekrutacja@serenus-gdansk.pl 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
nadchodzącego Nowego Roku życzymy seniorom  

i ich rodzinom dużo radości, zdrowia  
oraz wszelkiej pomyślności.

Zespół Centrum Opieki Serenus w Gdańsku

Bezdomność i jej oblicza 
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dzięki nowej gdańskiej inwestycji sąsiedztwo zakładu utylizacyjnego nie powinno już być tak bardzo uciążliwe pod względem zapachowym. 
nowopowstała hermetyczna kompostownia to właśnie sposób na poprawę jakości życia mieszkańców dzielnic znajdujących się w okolicy 
szadółek. 

najPierW Były rozmo-
Wy z mieszKańcami

- Hermetyczna kompo-
stownia to inwestycja ocze-
kiwana i co należy podkre-
ślić wypracowana w drodze 
dialogu społecznego. Kom-
fort życia mieszkańców to 
nie tylko poprawa infra-
struktury komunikacyjnej, 
rozwój oferty kulturalno
-sportowej czy stworzenie 
warunków do rozwoju eko-
nomicznego, ale także czy-
ste, lepsze otoczenie i przy-
jazne nam oraz kolejnym 
pokoleniom środowisko – 
mówi prezydent Aleksan-
dra Dulkiewicz.
Jednym z wyzwań, przed 
którym stoi obecnie każ-
dy zakład zagospodarowu-
jący odpady to frakcja bio, 
która stanowi około 37% 
zbieranych odpadów. Jej 
zagospodarowanie stwarza 
problemy społeczne zwią-
zane z nieprzyjemnymi 
zapachami. Hermetyczna 
kompostownia w Gdańsku 
to właśnie sposób na ogra-
niczenie tych zapachów. 
Gdańska kompostownia to 
efekt współpracy wielu osób 
i  środowisk. Zakład Utyli-
zacyjny w inwestycji wspie-
rały: rady dzielnic, przed-
stawiciele środowisk na-
ukowych, funduszy środo-
wiskowych, stowarzyszeń 
czy pracowników zakładu. 

noWoczesny zaKład

Nowa kompostownia to 
budynek o łącznej kuba-
turze rzędu 80 tys. m³ 
i powierzchni 1,3 hekta-
ra. Obiekt składa się z 5 
części: hali przyjęć odpa-
dów, łącznika operacyjne-
go, hali kompostowania 
z 16 komorami intensyw-
nego napowietrzania i hali 

dojrzewania kompostu. 
Na zewnątrz kompostowni 
znajduje się biof iltr, czyli 
niezwykle ważna część tej 
inwestycji. Rocznie kom-
postownia ma przetwa-
rzać 40 tys. ton odpadów 
biodegradowalnych. 
Projekt był realizowany 
ze szczególnym naciskiem 
na rozwiązania służące 
zmniejszeniu uciążliwości 
odorowych odczuwanych 
przez mieszkańców oko-
licznych osiedli. Instalacja 
powstała w miejscu dawne-
go placu dojrzewania kom-
postu, gdzie na otwartej 
przestrzeni ułożone były 
pryzmy z kilku tysięcy ton 
odpadów biodegradowal-
nych. Ich przetwarzanie 
było uzależnione od warun-
ków pogodowych, takich 
jak upały czy ulewne desz-
cze. Dzięki nowej instalacji 
Zakład Utylizacyjny uzyska 
niezależność procesu kom-
postowania od powyższych 
czynników.

PotrzeBna od zaraz

Jest jeszcze inny ważny po-
wód, dla którego powstała 
hermetyczna kompostow-
nia. Stoimy w obliczu wy-
zwania spowodowanego 
narastającą liczbą odpadów 
zielonych i bio. Korzystanie 
z własnej instalacji unie-
zależnia gminę od niesta-
bilnych cen za zagospoda-
rowania tego typu odpadu 
poza Zakładem utylizacyj-
nym. Niezależność przekła-
da się na stabilizację ceno-
wą opłat dla mieszkańców. 
- Rosnące ilości odpa-
dów zielonych i bio trzeba 
umiejętnie zagospodaro-
wać. Możliwości istnieją-
cych instalacji wciąż nie są 
wystarczające w stosunku 
do przyrastającej masy tej 

frakcji. Jednak dzięki sys-
tematycznemu podejściu do 
gospodarowania odpadami 
w Gdańsku i wieloletnim 
inwestycjom, dzisiaj mo-
żemy uniezależnić się od 
szybujących w górę kosz-
tów zagospodarowania tej 
frakcji odpadów – mówi 
Piotr Grzelak, z-ca prezy-
denta ds. zrównoważonego 
rozwoju.
Nowa inwestycja to tak-
że pewność dla miasta, 
że wypełni należne zobo-
wiązania dotyczące skła-
dowania. Przypomnijmy, 
że obowiązkiem gmin jest 
min. ograniczenie masy 
składowanych odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

KomPost dla naszych 
OgRóDKóW

Produktem końcowym 
kompostowania odpadów 
biodegradowalnych zbie-
ranych przez mieszkańców 
Gdańska jest kompost. To 
źródło naturalnego na-
wozu, który można wy-
korzystać do użyźnienia 
ogródka, trawnika czy zie-
mi w doniczkach balko-
nowych. Kompost produ-
kowany w Zakładzie Uty-
lizacyjnym uzyskał zgodę 
Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi dopuszcza-
jącą go do użytku. Tym 
kompostem użyźniane są 
min. miejskie trawniki  
i zieleńce. 

Aby Zakład Utylizacyjny 
mógł rozpocząć eksploatację 
obiektu, potrzebna jest jesz-
cze zgoda na użytkowanie. 
- Mimo trudności general-
nego wykonawcy doprowa-
dziliśmy proces inwesty-
cji do końca. W ostatnich 
dniach przeprowadziliśmy 
próbę szczelności kompo-
stowni i uzyskaliśmy pozy-
tywne rezultaty. To ozna-
cza, że instalacja spełnia 
jedną ze swoich kluczowych 
funkcji, jaką jest odseparo-
wanie procesu komposto-
wania od środowiska ze-
wnętrznego. W poniedzia-
łek, 9 grudnia do Powiato-
wego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego został złożo-
ny wniosek o wydanie zgody 

na użytkowanie obiektu, co 
pozwoli na jej eksploatację – 
dodaje prezes zakładu Uty-
lizacyjnego Michał Dzioba.

Unijne Pieniądze dla 
GdańsKa

Projekt „Budowa her-
metycznej instalacji jako 
uzupełnienie istniejącego 
systemu kompostowania 
w Zakładzie Utylizacyjnym 
w Gdańsku” realizowany 
jest ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 
-2020. Wartość kontraktu 
netto wynosi: 37.799.589 zł, 
z czego 68 % f inansowane 
jest ze środków unijnych.

Nowa kompostownia – sąsiedztwo 
szadółek już nie takie uciążliwe

  przy budowie kompostowni wykorzystano  
nowoczesne technologie

  wnetrze kompostowni - płuczka wodna

 kompostownia hermetyczna - wizualizacja
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ponad 200 maluchów bawiło się na imprezie, którą z okazji mikołajek w szkole podstawowej nr 43 zorganizowała spółdzielnia mieszkaniowa 
„suchanino”. mikołajkowa zabawa, podczas której nie brakowało wielu radosnych uśmiechów dzieci, pokazała, że warto pamiętać  
o naszych małych sąsiadach.

Grudniowe bale Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino” or-
ganizuje od trzech lat. Każdego 
roku gospodarzem zabawy jest 
Szkoła Podstawowa nr 43 przy 
ul. Beethovena. Mikołajkowa im-
preza organizowana była przede 
wszystkim z myślą o najmłod-
szych, a więc o dzieciach klas 0 
– II. W tym roku na spotkanie 
z Mikołajem przybyło 220 malu-
chów – wszystkie ubrane oczywi-
ście w czerwone czapeczki.
 – Dla naszych małych go-
ści przygotowaliśmy konkurs 
z nagrodami, ale też słodkie 
upominki. Nie brakowało też 
dobrej zabawy, którą prowa-
dzili animatorzy. Chętni mo-
gli wziąć udział w warsztatach, 
podczas których wykonywane 
były bombki na choinkę. Moż-
na było też spróbować swoich 
sił w grach planszowych. Dużo 
radości sprawił dzieciom rów-
nież tęczowy zamek. Gwoź-
dziem programu było jednak 
spotkanie z Mikołajem – mówi 
nam ewelina Wojciechowska 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
W międzyczasie odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu na 

eko- choinkę, którego idea jest 
ściśle związana z projektem 
„Gdańsk bez plastiku”. Akcję 
zainicjowała Rada Rodziców 
przy współpracy z Bartłomie-
jem Cendrowskim, dyrektorem 
szkoły, co pokazuje, jak pozy-
tywnie mogą zaowocować rela-
cje rodzic-szkoła.
 – W pracę nad choinkami za-
angażowali się wszyscy ucznio-
wie szkoły, a więc około 200 
osób oraz rodzice i nauczycie-
le. Komisja konkursowa miała 
trudny orzech do zgryzienia, 
ponieważ wszystkie prace oka-
zały się przepiękne. Oceniano 
efekt końcowy, wkład pracy 
oraz użycie jak najmniejszej ilo-
ści materiałów zagrażających 
środowisku. Ostatecznie zwy-
ciężyła klasa IIa w kategorii 
0–3 oraz klasa Va wśród klas 
starszych. Prace zostaną prze-
kazane do Fundacji Hospicyj-
nej, Hospicjum Caritas im. św. 
Józefa w Sopocie oraz do Wy-
działu Rozwoju Społecznego 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku – relacjonuje Bartłomiej 
Cendrowski.
Takiej zabawy mikołajkowej 
nie pamiętają nawet najstarsi 

mieszkańcy Suchanina. 
 – To była wspaniała zabawa. 
Nie zapomnę jej do końca ży-
cia. Teraz z niecierpliwością 
czekam na święta. Napisałem 
już list do świętego Mikołaja. 

Mam nadzieję, że pod choinką 
znajdę to, co sobie wymarzyłem 
– mówi mały Jasiu.
Prezes spółdzielni na Suchani-
nie podkreśla, że na tego typu 
przedsięwzięcia warto wydawać 

pieniądze.
 – Są to dzieci, które mieszkają 
na naszym osiedlu. Działalność 
spółdzielni nie opiera się tylko 
i wyłącznie na utrzymaniu sub-
stancji mieszkaniowej. Warto 

wydać każdą złotówkę, by pa-
trzeć na ich uradowane twarze 
– dodaje leonard Wieczorek.

(lubek)

KaŻda złotÓWKa Warta taKieGo UŚmiechU

Mikołaj odwiedził już najmłodszych 
mieszkańców suchanina
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

Nowoczesna spalarnia odpadów 
w Gdańsku
nowoczesna, na miarę obecnych czasów spalarnia odpadów to ostatni element niedokończonej układanki „odpadowej” w gdańsku. 
po jej uruchomieniu staniemy się, w tym zakresie, doskonale zorganizowaną metropolią. doskonale zorganizowaną, czyli bezpieczną 
i przewidywalną, a to w gospodarce, bez względu na jej profil jest najważniejsze.

EKONOMIA

Brak rządowej wizji funkcjo-
nowania gospodarki odpada-
mi komunalnymi w Polsce, 
doprowadził w sierpniu bie-
żącego roku do takiej nowe-
lizacji ustawy o utrzymaniu 
i czystości w gminach, gdzie 
w praktyce, to mieszkań-
cy mają ponieść wszystkie 
koszty nowych pomysłów. 
Wprowadzanie dziurawego 
systemu opartego na karach, 
nakazach i kontrolach, bez 
stworzenia realnych rozwią-
zań, to błąd, który szczegól-
nie dotyka te gminy, w któ-
rych nie funkcjonuje jeszcze 
system oparty o spalarnie, 
czyli instalacje termiczne-
go przekształcania odpadów. 
Blisko 40% wagi odpadów 
komunalnych stanowi odpad 
(tzw. frakcja energetyczna), 
w którym nie ma już surow-
ców do odzyskania, nato-
miast prawo zabrania jego 
składowania. Krótko mówiąc 
odpady najlepiej spalić w spe-
cjalnie przystosowanych do 
tego przedsiębiorstwach. 
Dzisiaj w Gdańsku takiego 
miejsca nie ma, dlatego mia-
sto odpady musi wywozić do 
innych miejsc, co oczywiście 

kosztuje coraz więcej. I tak 
jeszcze w zeszłym roku za 
wywóz do odległych spa-
larni, gdański zakład płacił 
ok. 160 zł/tonę, a w obecnie 
rozstrzyganych przetargach 
organizowanych przez duże 
miasta, kwoty te zbliżają się 
do nawet 1000 zł/tonę!
A zatem dla Miasta Gdańska, 
mieszkańców, jak i pozosta-
łych gmin uczestniczących 
w projekcie, budowa spalar-
ni odpadów komunalnych 
to docelowo wielomilionowe 
oszczędności każdego roku, 
a przede wszystkim stabiliza-
cja opłat za śmieci.

BezPieczna dla 
ŚrodoWisKa

Rozwiązania przyjęte w za-
kresie systemu oczyszczania 
spalin są w pełni bezpieczne 
dla środowiska i mieszkań-
ców. Pomimo, iż normy emi-
syjne dla tego typu instalacji 
są już dzisiaj bardzo wyśru-
bowane, to na wniosek m.in. 
Rady Interesariuszy Zakła-
du Utylizacyjnego w Gdań-
sku, zostały dodatkowo za-
ostrzone. Wszystkie rozwią-
zania techniczne spalarni 
były poddane ocenie przez 

organ ochrony środowiska 
w postępowaniu w sprawie 
wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowa-
niach. Oddziaływanie na 

środowisko sprawdzali m.in 
Regionalny Dyrektor Ochro-
ny Środowiska w Gdańsku, 
Dyrektor Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku, Państwowe Go-
spodarstwa Wodne Wody 
Polskie oraz Państwowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny 
w Gdańsku. 

noWoczesna 
technoloGia

Wykonawca to konsorcjum 
trzech światowych liderów 
w zakresie technologii, bu-
dowy i eksploatacji tego typu 
instalacji. Wybrana techno-
logia jest bezpieczna, speł-
niająca wymogi BAT (czyli 
najlepsza dostępna techni-
ka), a supernowoczesny sys-
tem oczyszczania spalin ze 
względu na swoje zaawanso-
wanie techniczne stanowi aż 
50% kosztów całej instalacji. 
W trybie dialogu konkuren-
cyjnego wybrany został wy-
konawca z dużym doświad-
czeniem w zakresie projek-
towania, budowy, technolo-
gii i eksploatacji, która jest 
przewidziana na przeszło 25 
lat. Inwestycja rozpocznie się 
na początku 2020 roku, a za-
kończy z końcem 2022. Koszt 
budowy spalarni to 506 mln 
zł netto, w tym ponad 270 
mln zł to dof inansowanie  
unijne.

odPady jaKo PaliWo

Odpady zmieszane i resztko-
we, które traf iają do Zakładu 
Utylizacyjnego w Gdańsku, 
są poddawane wstępnej ob-
róbce w sortowni odpadów. 
Te odpady, które nie mają 
już żadnej wartości materia-
łowej, będą paliwem dla spa-
larni, z którego dodatkowo 
będzie odzyskiwana energia 
elektryczna i ciepło zasila-
jące miejską sieć ciepłowni-
czą w Gdańsku. Odpady te 
wcześniej podlegały jedynie 
składowaniu na kwaterach 
zakładu, a od 2016 roku po 
wprowadzeniu zakazu ich 
składowania są wywożone 
poza Gdańsk.

Gonimy eUroPę

W Niemczech obecnie funk-
cjonuje 97 spalarni odpadów, 
w tym 35 takich jak ta projek-
towana w Gdańsku. W całej 
Unii istnieje obecnie z powo-
dzeniem ponad 400 spalarni 
odpadów. Gdańska spalarnia 
będzie 8. w Polsce. Podob-
ne zakłady mają Białystok, 
Bydgoszcz, Konin, Kraków, 
Poznań, Rzeszów, Szczecin 
i Warszawa.
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 roman raszewski pierwszy prezes spółdzielni  
mieszkaniowej psm „przymorze” (3 od lewej)

 10 czerwca 1959 rok - wmurowanie aktu erekcyjnego pod pierwszy budynek. Śląska 68

to członKoWie tWorzą rzeczyWistoŚĆ sPÓłdzielni

psM „przymorze” w tym roku 
skończyła 60 lat
powszechna spółdzielnia mieszkaniowa „przymorze” to jedna z największych, ale zarazem i najstarszych spółdzielni w trójmieście.  
w tym roku psm „przymorze” obchodzi jubileusz 60-lecia.

Niemal wszystkie budynki na 
Przymorzu to zasoby PSM 
„Przymorze”, do której nale-
ży ponad 15 257 mieszkań. 
Pierwsze prace budowlane 
ruszyły już w kwietniu 1959 
roku, a więc w dwa miesią-
ce od daty zebrania założy-
cielskiego, które odbyło się 2 
lutego, a dwa tygodnie póź-
niej w budynku Wojewódz-
kiej Rady Narodowej przy ul. 
3 Maja, odbyło się I Walne 
Zgromadzenie 16 lutego 1959 
roku. Prace organizacyjne 
przeprowadzano w iście eks-
presowym tempie. W Sądzie 
Powiatowym w Gdańsku 27 
marca tegoż roku zarejestro-
wano pierwszy statut spół-
dzielni, dzięki któremu PSM 
„Przymorze” mogła rozpo-
cząć swoją działalność. 
Równie szybkie, mimo wielu 
problemów, było budowanie 
mieszkań .                        10 
kwietnia 1959 wmurowano 
kamień węgielny pod  pierw-
szy budynek               (ul. Śląska 
68). Budowę Małego Przy-
morza zakończono w ciągu 

czterech lat, tj.1960–1964  
a w czerwcu tego samego roku 
oddano do użytku pierwszy 
budynek Dużego Przymorza 
przy ulicy Dąbrowszczaków 
2. Na Dużym Przymorzu 
budowano falowce i budynki 
4-piętrowych, a nazwano je 
„morkami” od nazwiska pro-
jektanta – Janusza Morka. 
„Morki” budowano z elemen-
tów gotowych w konstrukcji 
szkieletowej zaś ściany ze-
wnętrzne wypełniane były 
bloczkami gazobetonowymi. 
elementy wyrabiane były nie-
mal na miejscu w wytwórni na 
Obrońców Wybrzeża w miej-
scu obecnej Galerii Przymo-
rze i rozwożone po budowie 
kolejką wąskotorową.
Proces budowy zakończo-
no w 1981 roku, a ostatnie 
mieszkania oddano do użyt-
ku 18 grudnia przy Al. Rze-
czypospolitej 9. Z kolei pięć 
lat później oddano do użytku 
obecną siedzibę przy ul. Czar-
ny Dwór 12.
 – Powszechna Spółdzielnia 
Mieszkaniowa to nie tylko 

mieszkania, ale również osie-
dlowe kluby („Bolek i lo-
lek”, „Maciuś I” i „Piastuś”) 
oraz Dom Kultury, które 
przez dziesiątki lat oferowały 
i nadal oferują ciekawe for-
my spędzania wolnego czasu. 
W tych wszystkich ośrod-
kach kulturalnych uczyły się, 
bawiły, spędzały wolny czas 
trzy pokolenia mieszkańców 
Przymorza – mówi Jadwi-
ga Stadlewska, zastępca pre-
zesa PSM „Przymorze” ds. 
ekonomicznych. 
 – Na przestrzeni lat zmienia-
ją się sposoby działania i pro-
blemy. Wcześniej chodziło 
przede wszystkim o zapew-
nienie mieszkania, dzisiaj wy-
magania członków zmierzają 
w kierunku poprawy warun-
ków zamieszkiwania i wyrów-
nania komfortu. Nie zmieniły 
się cele. Mamy tak zarządzać 
i administrować, aby osoby 
zamieszkujące w naszych za-
sobach czuły się dobrze, bo to 
oni tworzą spółdzielnię  – do-
daje Władysław Wojtkiewicz, 
wiceprezes PSM „Przymorze” 
ds. technicznych. 
Przymorska spółdziel-
nia może pochwalić się 
dorobkiem materialnym, 

społecznym i kulturalnym. 
Może być powodem do dumy 
z tego, co tak wiele osób osią-
gnęło w przeciągu minionych 
60 lat. Trzeba też pamiętać, 
że motorem napędowym tych 
osiągnięć są konkretni ludzie, 
często szeregowi członkowie 
i pracownicy – również ci, 

którzy już odeszli. 
 – Taka okazja jak jubileusz 
60-lecia jest doskonałym mo-
mentem, aby podkreślić zna-
czenie członków spółdzielni 
na co dzień tworzących jej 
rzeczywistość. To dla nich 
należą się ogromne podzię-
kowania i życzenia wszelkiej 

pomyślności z nadzieją, że 
ten jubileusz stanie się inspi-
racją do podejmowania kolej-
nych wyzwań przynoszących 
wszystkim zadowolenie – ży-
czy prezes PSM ,,Przymorze” 
Adolf Zackiewicz w imie-
niu zarządu i pracowników 
spółdzielni.
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GrUdnioWe sPotKanie jUŻ Po raz 20.

Mikołaj zawitał na 
orunię Górną
Święty mikołaj – jak co roku – nie zapomniał o najmłodszych mieszkańcach oruni górnej. Jak zwykle w dzień swoich imienin 
odwiedził osiedle spółdzielni mieszkaniowej „południe”.

15-lecie KlUBU 

opłatkowe 
spotkanie seniorów

Ciekawą inicjatywą powstałą 
z inspiracji Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe” i przez nią 
wspieraną finansowo jest Klub 
Seniora – samorządny ruch star-
szych mieszkańców spółdzielni. 
Na Oruni Górnej mieszka duża 
liczba osób, które zwyczajowo 
określa się seniorami, czyli osoba-
mi, które zakończyły swoje zawo-
dowe życie. Jednak wielu z nich 
ma potrzebę działania. Chcą dalej 
czuć się wartościowi, przydatni, 
czuć sens życia, dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, rozwijać swoje 
pasje albo po prostu mieć możli-
wość porozmawiania z inną oso-
bą. Mogą spełniać się więc w po-
wstałym we wrześniu 2004 roku 
Klubie Seniora. 
W tym roku klub uroczyście 
świętował  15-lecie swojej dzia-
łalności. Aktualnie zrzesza 68 
osób. Są wśród nich przedstawi-
ciele różnych zawodów. Osoby 

należące do Klubu Seniora łączy 
zaangażowanie, chęć działania, 
chęć integracji i dzielenia się pozy-
tywną energią. W tym czasie klub 
zorganizował dla swoich członków 
41 różnych wycieczek krajowych 
i zagranicznych oraz 60 spotkań 
– informuje nas Franciszek Wan-
tuch ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”. 
Jedną z ważniejszych imprez w ka-
lendarzu Klubu Seniora jest spo-
tkanie opłatkowe. W tym roku 
przy poczęstunku podsumowa-
no działalność w bieżącym roku, 
a zarząd klubu przedstawił plan 
działania na 2020 rok, życząc sobie 
wzajemnie zdrowia i pomyślności. 
Uroczystość, jak co roku, uświetnił 
swoim przybyciem zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Południe”, 
dając tym wyraz uznania dla senio-
rów osiedla.

(gR)

Św. Mikołaj przybywał na 
nasze osiedle w różny spo-
sób. Ze swoim zaprzęgiem 
reniferów w towarzystwie 
śnieżynek albo w asyście 
policji – kiedy znów pogoda 
poskąpiła nam śniegu. Tym 
razem nikt nie wiedział jak 
na Orunię Górną przybył 
Mikołaj. 
 – Kolorowy korowód, 

któremu przewodzili dy-
rektor przedszkola Parkowe 
Wzgórze Izabela Brzost-
kowska-Hańska i prezes 
Sylwester Wysocki, prze-
maszerował tradycyjnie już 
pod budynek przy Strzel-
ców Karpackich 2. Tu dość 
niespodziewanie na balko-
nie pojawił się Mikołaj, na 
którego czekały wszystkie 

dzieci. Śpiewom nie było 
końca. Mikołaj, mimo że 
tego dnia obchodził imie-
niny, to obdzielał milusiń-
skich słodkimi upominka-
mi. Towarzyszyły mu – jak 
co roku zresztą – niezawod-
ne śnieżynki – mówi nam 
Franciszek Wantuch.
Grudniowe spotkania 
z Mikołajem Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Południe” 
organizuje już od 20 lat. 
To oczywiście tylko jedna 
z wielu imprez dla dzieci, 
które organizowane są przez 
spółdzielnię na naszym 
osiedlu w okresie zimowym.

(KL)



grudzień 2019 NeWS@PANOrAMAPOMOrzA.PL 9sM połUdNiE

– Wielu rozmówców, mówiąc 
o sukcesie spółdzielni, łączy 
go  nierozerwalnie z pana 
nazwiskiem. 
 – Nie ukrywam, że to skoja-
rzenie sprawia mi przyjemność, 
ale jest tylko częściowo zasadne. 
Kiedy latem dwoje naszych pra-
cowników odbierało z rąk wi-
cewojewody pomorskiego złote 
medale za długoletnią służbę, 
usłyszałem od nich trafne stwier-
dzenie, że to sukces działań pra-
cowników. W pełni podzielam to 
zdanie. W przypadku spółdziel-
ni to także sukces jej organów 
i członków. Sama jednostka bez 
wsparcia kompetentnych pra-
cowników niewiele może osią-
gnąć. Zawsze powtarzałem, że 
dobry szef nie powinien prze-
szkadzać pracownikom w pracy, 
ale służyć im pomocą i wytyczać 
wizję rozwoju firmy.  
 – sam współpracuję z trój-
miejskimi spółdzielniami od 
ponad 10 lat, a mam wrażenie, 
że pan ze spółdzielczością 
związany jest od zawsze...
 – Jeśli przyjmiemy, że to „za-
wsze” oznacza powstanie naszej 
spółdzielni, co miało miejsce 
w 1992 roku, to tak. Ale tak na 
poważnie, to pod koniec lat 80. 
ubiegłego wielu, po skończonych 
studiach prawniczych w To-
runiu, w ramach tzw. „skiero-
wań do pracy” przyjechałem do 
Gdańska. Wcześniej odbyłem 
służbę wojskową w Marynarce 
Wojennej. Nad morze ciągnęło 
mnie od zawsze. Zanim trafiłem 
do spółdzielni, przez ponad 10 lat 
pracowałem w urzędach admi-
nistracji samorządowej i rządo-
wej w Gdańsku. Do spółdzielni 
przeszedłem z Urzędu Woje-
wódzkiego w Gdańsku, kiedy 
to z grupą osób związanych ze 
spółdzielczością mieszkaniową 

założyliśmy Spółdzielnię Miesz-
kaniową „Południe”. 
Jak dziś pamiętam naszą pierw-
szą siedzibę, która mieściła się 
w parterowym budynku po dru-
giej stronie ulicy Platynowej na-
przeciwko obecnej siedziby spół-
dzielni. Pamiętam skromny bu-
dynek i siebie jako młodego za-
stępcę prezesa spółdzielni, który 
przekonywał – głównie posiada-
czy książeczek mieszkaniowych 
– aby zainwestowali swoje pie-
niądze w nowe mieszkania.  Pa-
trząc przez okno, widzieli jedynie 
zachwaszczone pole, biegające 
zające i kuropatwy. Ci, którzy 
mi zawierzyli i zaufali, już w lip-
cu 1994 roku w obecności ów-
czesnego wojewody gdańskiego, 
a późniejszego marszałka Sejmu 
odbierali klucze do mieszkań 
w budynku przy ulicy Strzelców 
Karpackich 1, na parterze któ-
rego znajduje się teraz siedziba 
spółdzielni. Do udanego startu 
SM „Południe”, a przede wszyst-
kim pierwszych efektów inwe-
stycyjnych, w dużym stopniu 
przyczynił się ówczesny prezes 
naszej spółdzielni. Pamiętam też, 
że cena mieszkań w tym budyn-
ku była ponad 10-krotnie niższa 
od obecnej. Nie jest to wydarze-
nie wyjątkowe, ale nieskromnie 
muszę przyznać, że nasza spół-
dzielnia jako jedyna w Gdańsku 
prowadzi nieprzerwanie działal-
ność inwestycyjną od 1993 roku.
 – Za różne osiągnięcia spół-
dzielnia była wielokrotnie 
wyróżniana. Jakie otrzymali-
ście wyróżnienia?
 – Faktycznie tych nagród i wy-
różnień mało nie było. Wspo-
mnieć warto o tytule „lide-
ra Spółdzielczości”, nagrodzie 
Ministra Budownictwa i In-
frastruktury za innowacyjność, 
działalność na rzecz lokalnej 

społeczności. Otrzymaliśmy też 
nagrodę prezydenta Gdańska za 
bezpieczne osiedle, gdyż byli-
śmy pierwszą spółdzielnią gdań-
ską, która posiadała monitoring 
osiedla. Za działalność kultu-
ralną m.in. „Oruńskie Koncerty 
Kameralne” spółdzielnia była 
nominowana do tytułu „Me-
cenasa kultury Miasta Gdań-
ska”, a za całokształt wyróżnio-
na „Medalem za Zasługi dla 
Spółdzielczości”. 
Oczywiście, że te wyróżnienia 
nas cieszą i utwierdzają w prze-
konaniu, że wykonujemy kawał 
dobrej roboty. Najważniejsze 
były jednak dla nas słowa popar-
cia i uznania, które słyszeliśmy 
przez te wszystkie lata na wal-
nych zgromadzeniach.
 – przez te wszystkie lata był 
pan aktywny nie tylko na oru-
ni, ale także w organizacjach 
spółdzielczych i samorządzie 
lokalnym. Nie stronił od 
ostrych wystąpień i nazywa-

nia rzeczy po imieniu. Jako 
radny Gdańska sprzeciwiał się 
pan uległości władzy wobec 
deweloperów, czy powo-
ływaniu spółek miejskich, 
a w sejmie mówił, że kolejne 
nowelizacje ustaw to recy-
dywa legislacyjna szkodząca 
funkcjonowaniu spółdzielni, 
zamieniająca je w nieokre-
ślony podmiot gospodarczy, 
a więc swego rodzaju hybrydę 
organizacyjno-gospodarczą. 
Mam tu na myśli, że nie jest 
to spółdzielnia, ale też nie 
wspólnota mieszkaniowa, 
którą coraz trudniej zarzą-
dzać.  
 – To prawda. Za gorzkie słowa 
prawdy o radosnej twórczości 
legislacyjnej Sejmu wypowie-
dziane do posłów kilkakrotnie 
odbierano mi głos na sali sej-
mowej. Przez lata udzielałem 
się w Pomorskim Stowarzysze-
niu Zarządców Nieruchomości 
Spółdzielczych oraz w różnych 

inicjatywach legislacyjnych na 
rzecz poprawy warunków życia 
mieszkańców Gdańska, czy też 
w sprawach związanych z bez-
pieczeństwem mieszkańców oraz 
komunikacji, polityki gospodar-
czej miasta, warunków dostawy 
wody do gospodarstw domo-
wych i budownictwa mieszka-
niowego w naszym mieście.  
 – staż pańskiej pracy jest 
długi i na pewno kierował się 
pan w niej specjalnym credo 
życiowym.
 – Ciągła praca na rzecz poprawy 
warunków życia mieszkańców 
i ich komunikacji ze spółdziel-
nią. Zawsze starałem się znaleźć 
argumenty, by konkretną spra-
wę załatwić lub rozstrzygnąć 
zgodnie z wolą i oczekiwaniami  
mieszkańców. Dążyłem do stwo-
rzenia stałej grupy fachowych 
pracowników, na których mo-
głem polegać. I to osiągnąłem. 
Miałem też znaczące wsparcie 
w żonie ewie, a czasami i w córce 
Aleksandrze.  
I najważniejsze. Nigdy nie stara-
łem się rządzić, a zarządzać. Jest 
to ogromna różnica. Może też 
dlatego spotykałem się z życz-
liwością mieszkańców i osób, 
z którymi z racji pełnionych obo-
wiązków współpracowałem tak-
że poza spółdzielnią w urzędach, 
czy różnych organizacjach. 
 – Czy uważa się pan za czło-
wieka spełnionego zawodowo 
i  życiowo? 
 – Z całą pewnością tak. Patrząc 
na moje wykształcenie, to fak-
tycznie mogłem wybrać inną 
drogę. los sprawił jednak, że 
stało się inaczej. Znajomość pra-
wa bardzo przydała się w opra-
cowywaniu wewnętrznych re-
gulacji prawnych  funkcjonowa-
nia spółdzielni, przy noweliza-
cjach ustaw spółdzielczych lub 

rozwiązywaniu spraw związa-
nych z bieżącym funkcjonowa-
niem spółdzielni. Zawsze mo-
głem liczyć na pomoc współpra-
cowników i znajomych.   
los mi sprzyjał. W pracy i poza 
nią trafiałem na kompetentnych 
i życzliwych ludzi, którzy poma-
gali mi w rozwiązywaniu poja-
wiających się problemów. Dzięki 
pracy w spółdzielni miałem moż-
liwość poznania wielu osobistości 
świata polityki krajowej i lokal-
nej, ale również osób interesu-
jących, zacnych, którym nie po 
drodze było chociażby z media-
mi. W jakimś stopniu na Oruni 
Górnej „współtworzyłem” przez 
lata historię Gdańska, bo osie-
dle mieszkaniowe i spółdzielnia 
będą nadal trwały, kiedy mnie 
już nie będzie. Tak jak posadzony 
na 25-lecie spółdzielni dąb, który 
rada nadzorcza nazwała moim 
imieniem.
 – rozumiem więc, że syl-
wester Wysocki żegna się ze 
spółdzielnią Mieszkaniową 
„południe”, a przynamniej ze 
stanowiskiem prezesa?
 – Zgadza się. Spółdzielnię po-
wierzam osobom młodszym 
Pozostawiam w dobrych rękach 
z pełnym spokojem o jej przy-
szłość, z dobrymi perspektywa-
mi i przekonaniem o jej dalszym 
stabilnym rozwoju. Zapewnią to 
zmiany w składzie zarządu oraz 
roszady organizacyjne spółdziel-
ni, jakie nastąpią od nowego 
roku. 
 – Nie pozostaje więc mi nic 
innego, jak podziękować 
za wieloletnią współpracę 
i życzliwość, którą spotkali-
śmy 6 lat temu przy tworze-
niu „panoramy pomorza”. 
dziękuję za rozmowę i życzę 
udanego odpoczynku na 
zasłużonej emeryturze.

niedawno spółdzielnia mieszkaniowa „południe” obchodziła  25-lecie działalności, o czym nie zapomniała również nasza 
redakcja. wyjątkowe na skalę pomorza, bezpieczne i przyjazne mieszkańcom osiedle otoczone zielenią, bogata infrastruktura 
społeczna i sportowo-rekreacyjna, wyróżniająca się działalność inwestycyjna, nowoczesne i dobrze zorganizowane osiedle, 
sukces – to najczęściej powtarzane opinie. z sylwestrem wysockim, prezesem sm „południe” rozmawia grzegorz rudnicki.

trzeBa WiedzieĆ, Kiedy ze sceny zejŚĆ

prawie 30 lat poświęcił spółdzielni 
Mieszkaniowej „południe”

15-lecie KlUBU 

opłatkowe 
spotkanie seniorów
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8 porad na Eko- Święta

Gdańskie Usługi komunalne 
- nowoczesność i ekologia

W Gdańsku dwie firmy zaj-
mują się wywozem śmieci spod 
naszych domów i bloków. Jed-
ną z nich jest Spółka Gdańskie 
Usługi Komunalne, która zo-
stała powołana przez Gminę 
Miasta Gdańsk do realizacji 
zadań w zakresie utrzymania 
czystości i porządku, w taki 
sposób aby spełniała zarówno 
warunki dotyczące dbałości 
o środowisko, ale była też moż-
liwie najmniej uciążliwa dla 
mieszkańców.
Gdańskie Usługi Komunalne 
odpowiadają za odbiór odpa-
dów z dzielnic takich jak VII 
Dwór, Brętowo,   Piecki-Mi-
gowo, Suchanino, Siedlce, 
Ujeścisko-łostowice.  
Do zadań GUK należy również 
usuwanie nielegalnych wysy-
pisk, które zgłaszają mieszkań-
cy Gdańska. Dba też o odbiór 
odpadów z miejsc segregacji 
ustawionych w różnych punk-
tach miasta, w których zbiera-
ne są: szkło, metale i tworzywa 
sztuczne oraz papier. W okresie 

letnim z kolei, zapewnia czy-
stość poprzez dostarczenie 
pojemników do selektywnej 
zbiórki wzdłuż plaży, gdzie 
mieszkańcy i turyści mogą se-
gregować odpady. 

noWoczesny 
i eKoloGiczny sPrzęt

Firmy odbierające odpady 
w Gdańsku dysponują nowo-
czesnym taborem samocho-
dów. Wiele z nich może zabie-
rać 2 osobne frakcje, czyli np. 
szkło i metal jednocześnie, bez 
ich mieszania. Oba rozwiąza-
nia zaprojektowane są w taki 
sposób, aby unoszenie i opróż-
nianie pojemników na odpady 
uniemożliwiało przedostanie 
się odcieków na zewnątrz za-
budowy. W okresie letnim, pas 
nabrzeżny jest obsługiwany 
przez ekologiczne i elektryczne 
auto. Dwuosobowa załoga dba 
w tym czasie o stały odbiór od-
padów z koszy przy alejkach. 
Wśród floty jest również 

specjalny samochód myjący, 
dzięki czemu możliwe jest re-
gularnie czyszczenie i odkaża-
nie pojemniki na śmieci miesz-
kańców. Wszystkie pojazdy 
wyposażone są w specjalny 
system elektronicznego ewi-
dencjonowania i potwierdzania 
odbioru odpadów.

informacje dla 
mieszKańcÓW

Dostępne już jest kolejne uła-
twienie dla mieszkańców 
w zakresie gospodarki odpada-
mi i odpowiedzialnej segrega-
cji. To strona i aplikacja „Czyste 
Miasto Gdańsk”, którą bezpłat-
nie można pobrać i być powia-
damianym o zbliżających się 
istotnych terminach.
Aplikacja jest też źródłem 
wszystkich podstawowych in-
formacji dot. organizacji syste-
mu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, usług świadczo-
nych dla mieszkańców oraz za-
sad segregowania odpadów.

- Do dyspozycji jest m.in. wy-
szukiwarka odpadów, z której 
można skorzystać, kiedy nie 
mamy pewności, gdzie dany 
odpad powinien trafić, instruk-
cja segregacji, czyli co zalicza 
się do danego koloru pojemni-
ka i jak postępować z odpadami 

nietypowymi i niebezpiecz-
nymi. Dodatkowo znajdziemy 
komunikaty o bieżących wyda-
rzeniach i tymczasowych zmia-
nach harmonogramów zwią-
zanych z świętami i dniami 
wolnymi - wymienia Olga Go-
itowska, Zastępca Dyrektora 

Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej w Urzędzie Miejskim. 
Aplikacja jest dostępna w wer-
sjach na Android (8,5 megabaj-
ta) oraz IOS (17,5 megabajta). 
Niezmiennie dostępna jest 
również strona www.czyste-
miasto.gdansk.pl

1. rÓB PrzemyŚlane 
ZAKUPY 
Zastanów i się i zaplanuj cze-
go potrzebujesz. Nie działaj 
w zakupowym szale na chy-
bił-trafił. Szczególnie w przy-
padku jedzenia i produktów 
o krótkim terminie przydat-
ności. Różne szacunki poka-
zują, że bezsensownie wyda-
jemy przed świętami od 20% 
do 35% pieniędzy na takie  
cele.

2. PrzyGotUj natUralne 
ozdoBy 
Na choince nie muszą wisieć 
bombki, plastikowe ozdoby. 
Mogą to być przecież pierniki 
czy elementy z materiałów pla-
stycznych wykonane wspólnie 
z dziećmi. Fajna zabawa i eko-
logia w jednym.

3. rozsądnie PaKUj Pre-
ZENTY
Naprawdę nie wszystko dla efek-
townej, estetycznej oprawy musi 
być zapakowane w kolorowe 
papiery, kokardy, które minutę 
po otwarciu lądują w śmietni-
ku. Jeśli już nam zależy na tym, 
to dla wielu osób bardzo fajnym 
prezentem dodatkowym jest za-
pakowanie do solidnego, ładnego 
pudełka, które potem długo jesz-
cze służy do przechowywania ja-
kichś szpargałów. Wykorzystuj 
też kilkukrotnie te same papiery 
świąteczne.

4. PomyŚl o Prezentach 
niematerialnych
Dziecko może dostać cztery 
zabawki, albo jedną plus bilet 
do teatru „Miniatura”, karnet 
do sali zabaw czy na zajęcia 

siatkówki. Tak samo w przy-
padku prezentów dla dorosłych. 
Można kupić kolejny sweter, 
który zostanie 2 razy założo-
ny. Ale czy nie warto pomy-
śleć o czym innym. Np. o rej-
sie z przyrodnikiem ku ujściu 
Wisły, by obserwować foki na 
wolności. 

5. rozWaŻ Prezenty 
„Z ODZYSKU”
Szczególnie w przypadku ma-
łych dzieci. Często dana za-
bawka ma krótką „żywotność” 
czy czas budzenia zaintereso-
wania. I nic nie ubędzie radości 
dziecka jeśli otrzyma zabawkę 
w dobrym stanie, kupioną za 
pół ceny od sąsiadki, a do tego 
bez zbędnego opakowania. 
Wystarczy tylko przewiązać 
kokardką.

6. PrzeKaŻ PoŚWiąteczne 
PotraWy do jadłodziel-
NI  
Tu nie ma co tłumaczyć i prze-
konywać. Praktycznie w każ-
dym większym mieście są już 
inicjatywy, które to umożli-
wiają w sposób zorganizowa-
ny. Wystarczy chcieć. Zrób-
my wszystko by nie marnować 
jedzenia!

7. WsPÓłPracUj z sąsia-
dami i dziel się z nimi
Często kupujemy czy przy-
gotowujemy wszystkiego za 
dużo. I z góry to wiadomo. 
Najprostszy przykład - dobrze 
wiesz, że ta blacha ciasta, któ-
rą przygotowujesz nie będzie 
zjedzona i prawdopodobnie 
1/3 będzie wyrzucona. I z bla-
chą drugiego ciasta to samo. 

A przecież możesz się umówić 
z serdeczną sąsiadką z góry, że 
oddasz jej na święta nadmiaro-
wą część ciast, więc nie będzie 
musiała ich piec lub kupować. 
Ona w zamian, przy tradycyj-
nym rodzinnym lepieniu pie-
rogów, które robi co roku, zre-
wanżuje Ci się solidną porcją 
świetnych domowych z kapu-
stą i grzybami. 

8. UniKaj sztUcznych 
choineK
Szybko stają się szpetne, trafia-
ją do śmietnika. Żywe choinki 
są piękne, pachnące. Kupno ich 
nie wiąże się z „wycinaniem la-
sów”, bo pochodzą ze specjalnych 
plantacji, szkółek. Po wystawieniu 
choinek przy altanie trafiają one 
do przemiału i kompostowania. 
I w tej postaci wracają do natury.

budzące nas o poranku odgłosy opróżnianych śmietników, stukające o siebie szklane butelki, albo śmieciarka która tarasuje nam 
drogę w wąskiej ulicy. to dla nas niedogodności, jednak o ile większym utrudnieniem byłyby zalegające w wiatach, tygodniami 
nieodebrane odpady.

okres bożego narodzenia to czas wielkiego świętowania, ucztowania i laby. zachowajmy jednak zdrowy rozsądek, aby nie 
marnować żywności, nie produkować za dużo śmieci. wszyscy widzimy jak ekspresowo zapełniają się pojemniki w ostatniej 
dekadzie grudnia. małe zmiany w naszych nawykach czy niewielkie dodatkowe inicjatywy mogą już przynieść bardzo pozytywny 
skutek. prezentujemy kilka dobrych rad na czas świątecznych przygotowań.

  eko ozdoby można wykonać własnoręcznie, celebrując w ten 
sposób świąteczny czas z rodziną
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Prezes tadeUsz doroBeK odchodzi na emerytUrę

Jubilesz zasiedlenia pierwszego 
budynku sM „orunia”

Uroczystość, co słusznie zauważył 
Tadeusz Dorobek – prezes SM 
„Orunia”, jest doskonałą okazją 
do spotkania z dawnymi i obec-
nymi przyjaciółmi oruńskiej spół-
dzielni oraz współpracownikami.
 – W natłoku obowiązków dnia 
codziennego, możemy na chwilę 
przystanąć i obejrzeć się za siebie, 
aby ocenić nasze wspólne doko-
nania – mówił Tadeusz Dorobek.
Przygotowanie do budowy i uzy-
skanie pierwszych efektów miesz-
kaniowych trwało 5 lat, a wszyst-
ko zaczynało się na dziewiczych 
terenach inwestycyjnych naszego 

miasta. To właśnie tu uprawne 
pola przeznaczone zostały pod 
infrastrukturę techniczną. Sko-
ordynowanie budowy infrastruk-
tury do osiedlowej – realizowanej 
przez służby komunalne – z bu-
dową domów wraz z uzbrojeniem 
terenu osiedla władze spółdzielni 
uważają za duży sukces. Autorem 
tego sukcesu jest Czesław Mo-
ścianica wiceprezes do spraw in-
westycyjnych pierwszego zarządu 
spółdzielni.
 – Jest on tym cenniejszy, że osią-
gnięty w warunkach dużej nie-
pewności gospodarczej naszego 

kraju. Dlatego osobom, które 
dokonały tej niebywałej rzeczy, 
należy się szacunek, uznanie i pa-
mięć. Pamięć także dlatego, że 
nasze osiedle jako jedne z ostat-
nich ma charakter spółdzielczy 
i realizowane było dla osób, któ-
re właśnie spółdzielni zawierzyły 
swój los mieszkaniowy – podkre-
śla Tadeusz Dorobek.
30 lat eksploatacji zasobów 
mieszkaniowych zmieniło nie 
do poznania krajobraz oruńskie-
go osiedla. Budynki mieszkalne 
obrosły zielenią, infrastruktura 
wzbogaciła się o obiekty i urzą-
dzenia służące mieszkańcom, 
a otoczenie – co słusznie zauwa-
żył prezes – zmieniało się niemal 
każdego dnia.
 – Kiedyś hasło „Orunia” wy-
woływało mieszane uczucia, 
a dziś jest to miejsce szanowane 
i uznawane jako dobra lokaliza-
cja mieszkaniowa. Zmieniała się 
i nieustannie poprawiała infra-
struktura drogowa oraz komu-
nikacja publiczna. Wszystkie te 
działania pochłonęły wielomilio-
nowe nakłady, za co serdecznie 
dziękujemy władzom miasta – 
dziękował prezes spółdzielni.

Na uroczystym spotkaniu obecny 
był Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydent Gdańska.
 – Orunia to moje rodzinne miej-
sce. Tu się wychowałem i każde-
go roku obserwowałem ze swoje-
go okna, jak nasze osiedle zmie-
nia się na lepsze – mówi Piotr 
Grzelak.
Jedna z pierwszych mieszkanek 
Pani Bogusława Kutner miło 
wspominała pierwsze dni na 
osiedlu. 
Spotkanie było również doskona-
łą okazją do uhonorowania osób, 
które szczególnie przyczyniły się 
do rozwoju Spółdzielni Mieszka-
niowej „Orunia”. Jubileusz zasie-
dlenia pierwszego budynku przy 
Krzemowej 4 był również uro-
czystym pożegnaniem Tadeusza 
Dorobka, którego na stanowisku 
prezesa od 1 stycznia zastąpi An-
drzej Różański.
Przy okazji jubileuszu odbył 
się kolejny Oruński Koncert 

Kameralny. Dodajmy w tym 
miejscu, że był to jubileuszowy – 
50  koncert, który odbył się w ko-
ściele pw. Św. Jadwigi Królowej.
 – Pierwszy koncert odbył 
się we wrześniu 2007 roku 
i tak przez całe 12 lat co kwartał, 
a jak zaistniała okazja, to i częściej 

spotykaliśmy się w naszym ko-
ściele, gdzie zawsze były tłumy 
wiernych słuchaczy – mówi ks. 
kanonik Remigiusz langowski, 
proboszcz oruńskiej parafii.

(mŻ)

z okazji 30-lecia zasiedlenia pierwszego budynku przy ul. krzemowej 4 w spółdzielni mieszkaniowej „orunia” odbyła się specjalna 
uroczystość, w której uczestniczył prezes związku rewizyjnego spółdzielni mieszkaniowych rp Jerzy Jankowski, władze gdańska 
oraz osoby, które miały wkład w powstanie spółdzielni. można powiedzieć, że spotkanie było także uroczystym pożegnaniem 
prezesa tadeusza dorobka, który żegna się z pracą w oruńskiej spółdzielni.
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DWIE STRONY MEDALU

aktorzy czytali bajki najmłodszym 

Przypomnijmy, że trójmiejskie 
stowarzyszenie już wiosną wy-
dało książkę i audiobook zawie-
rające 30 bajek edukacyjnych. Do 
stworzenia audiobooka zaproszo-
no wielu znanych aktorów, a lista 
osób, które wsparły to przedsię-
wzięcie, liczy 33 nazwiska.
 – Bajki opowiadają o niepełno-
sprawnych sportowcach i mają 
pokazać dzieciom pełnospraw-
nym, że mimo pewnej dysfunkcji 

można realizować swoje marze-
nia.  Chcieliśmy też pokazać, że 
niepełnosprawny nie jest osobą 
gorszą, którą trzeba odizolować 
od środowiska, ale wręcz prze-
ciwnie. Można się z taką oso-
bą zaprzyjaźnić i razem bawić 
– podkreśla Magdalena Kul-
czewska, prezes Stowarzyszenia 
Dwie Strony Medalu. – Ilustracje 
do bajek stanowią kolorowanki, 
aby każdy mały czytelnik mógł 

pokolorować obrazki według 
własnego uznania. 
Dodajmy, że wszyscy artyści, 
którzy włączyli się do realizacji 
tego projektu, zrobili to za dar-
mo. W gdyńskim Infoboxie bajki 
czytali Wojciech Mecwaldowski 
i Dominik Bąk.
 – Gdziekolwiek mnie zapraszają, 
gdzie mogę pomóc i dać ludziom 
do zrozumienia, że są rzeczy waż-
niejsze niż im się wydaje, niż to, 
co pokazuje telewizja, to jestem 
zawsze obecny. Z Magdą Kul-
czewską znamy się od lat, każde-
go roku widujemy się na Festiwalu 
Filmowym w Gdyni. Trudny jest 
to okres, bo my, aktorzy, najwię-
cej teraz pracujemy, ale nie sposób 
było jej odmówić. Obiecałem, że 
poczytam dzieciom bajki i dam 
im od siebie to, co robię najlepiej 
– mówi „Panoramie” Wojciech 
Mecwaldowski. – Warto się cie-
szyć i pomagać, bo tak naprawdę 
właśnie to ma w naszym życiu 
wielki sens.
Zdaniem aktora to życie jest naj-
cenniejsze, a nie czy ktoś ładnie 

wygląda i ma modne ubranie.
 – Każdy z nas powinien wspierać 
instytucje, które pomagają nie-
pełnosprawnym, a nie osoby i in-
stytucje, które są ładne i koloro-
we, które mówią rzekomo o rze-
czach ważnych – podkreśla aktor.
Również Dominik Bąk 

wykorzystał swój wolny dzień, 
aby czytać dzieciom bajki.
 – Od najmłodszych lat trzeba 
wpajać dzieciom kwestie związa-
ne z tolerancją, aby jak najszybciej 
oswajały się z tematem niepeł-
nosprawności i wzrastały w po-
czuciu, że dzieci chore są takie 

same jak my. Nie jesteśmy zbyt 
tolerancyjni i myślę, że musimy 
to szybko nadrobić, a tego typu 
przedsięwzięcia są właśnie do 
tego potrzebne – mówi nam Do-
minik Bąk.

(lubek)

na zaproszenie stowarzyszenia „dwie strony medalu” aktorzy wojciech mecwaldowski oraz dominik bąk czytali najmłodszy bajki 
edukcyjno-integracyjne, noszące ten samym tytuł co nazwa organizacji. 
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oGłosZENiE rsM „BUdoWLaNi” 

Robotnicza Spóldzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gdańsku – 
Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe 

do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34  
(z przeznaczeniem na sklep warzywniczy)

64,36 m2 ze stawką 23,70 zł/m2

4. Lokal przy ul. Karpackiej 4 C
38,72 m2 ze stawką 9,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, 
energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 wew. 50, w dniach:
Pon. od 8.00 do 15.00

Wt. - Pt. od 7.15 do 13.00     
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uczestnicy projektu erasmus coraz chętniej wybierają gdańską akademię sztuk pięknych. najchętniej przyjeżdżają studenci z Hiszpanii. 
z każdym rokiem odsetek „erasmusów” jest coraz większy.

coraz chętniej Korzystają z „erasmUsa” 

asp popularna wśród zagranicznych studentów

erasmus+ to program, dzięki 
któremu studenci mogą wyje-
chać za granicę na maksymal-
nie 2 semestry studiów albo 
praktyki, które trwają od 2 
do 4 miesięcy i zazwyczaj od-
bywają się w czasie wakacji. 
Oferta programu dotyczy tak-
że kadry dydaktycznej i admi-
nistracyjnej uczelni wyższych. 

 – Wyjechać może w zasadzie 
każdy kto ma średnią wyższą 
niż 4,0 i odpowiedni poziom 
języka. Każdy student sam 
szuka sobie miejsca praktyk 
zaś uczelnię zazwyczaj wybie-
ra z listy naszych partnerów. 
Nasi studenci wybierają różne 
kierunki w europie – w zależ-
ności od  kierunku studiów. 

Studenci z Wydziału Grafiki 
oraz z Wydziału Architektury 
i Wzornictwa częściej wybie-
rają północną europę, ponie-
waż tam znajdują się wiodące 
ośrodki designu, zaś studenci 
tradycyjnych sztuk pięknych 
częściej wybierają europę po-
łudniową – mówi „Panora-
mie” Paulina Tomczyk z Biura 

Współpracy i Umiędzyna-
rodowiania Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. 
W semestrze zimowym w ra-
mach programu erasmus wy-
jechało kilkanaście osób, ale 
liczba ta z każdym rokiem 
jest inna i zależy od przyzna-
nych uczelni środków przez 
Narodową Agencję programu 

erasmus+.  liczba studentów 
wyjeżdżających jest mniejsza 
od liczby osób przyjeżdża-
jących na ASP w Gdańsku. 
Każdego roku na studia może 
jednak wyjechać ok. 50 osób, 
a na praktyki kolejnych 30 
rocznie. Każdy student otrzy-
muje stypendium, a jego wyso-
kość jest zależna od kraju, do 
którego wyjeżdża.
 – Takie wyjazdy podnoszą na 
pewno kompetencje językowe, 
dzięki nim łatwiej odnaleźć się 
na rynku pracy, studenci sta-
ją się też bardziej otwarci na 
nowe, ale i bardziej samodziel-
ni. W przyszłej edycji progra-
mu wyjazdy planowany jest 
nowy, krótszy typ mobilności, 
trwającej od 5 do 60 dni i mam 
nadzieję, że jeszcze więcej stu-
dentów będzie chciało wyje-
chać na zagraniczny staż albo 
praktyki – dodaje Paulina 
Tomczyk. – Dla naszej akade-
mii uczestnictwo w erasmu-
sie jest doskonałą promocją, 
ale też okazją do nawiązania 
współpracy z różnymi uczel-
niami, z którymi realizujemy 
później interesujące projekty.
Cieszy nas fakt, że  w ostat-
nich latach studenci przy-
jeżdżający wnioskują o prze-
dłużenie pobytu na naszej 
uczelni, ponieważ korzystają 
z bardzo dobrych warunków 
do nauki, o których w swoich 
krajach mogą często jedynie 
pomarzyć. Przyciąga ich rów-
nież urok Trójmiasta, ale tak-
że… stosunkowo niskie koszty 
utrzymania.
 – Wybrałam tę Akademię, 
ponieważ mój kuzyn uczył się 
tutaj w ubiegłym roku i miał 
o niej bardzo dobrą opinię. 
Była to dla mnie łatwa decy-
zja, ponieważ już wiedziałam, 

że będzie to dobry wybór. 
Moje nastawienie do Polski 
zmieniło się od czasu mojego 
przyjazdu. Myślałam, że lu-
dzie są oschli, ale szybko oka-
zało się, że myliłam się. Posta-
nowiłam przyjechać tutaj na 
stypendium „erasmusa”, aby 
móc w pełni cieszyć się tym 
doświadczeniem i poznać ten 
kraj. Chciałam zmienić środo-
wisko i poznać nowy styl życia, 
a także nowych ludzi. Najbar-
dziej podoba mi się w Polsce 
to, że w każdym mieście jest 
dużo ukrytej historii. Tworzą 
je różne miejsca, które czynią 
je wyjątkowym i tajemniczym 
– podkreśla laura Ortega Nie-
to z escuela Superior de Di-
seño de Madrid.
 – Obecność studentów era-
smusa to zarazem możliwość 
jak i konieczność budowania 
oferty w języku angielskim. 
W tej chwili aby zostać regu-
larnym studentem na gdań-
skiej ASP niezbędna znajo-
mość języka polskiego, dlatego 
też większość studentów z za-
granicy, którzy realizują u nas 
pełen tok studiów to na  razie 
obywatele wschodniej europy. 
Planujemy jednak utworze-
nie kierunku anglojęzyczne-
go, dzięki czemu będą mogły 
studiować u nas również oso-
by z innych krajów. Przyczynić 
się do tego może także udział 
w nowym projekcie, którego 
organizatorem jest  Narodowa 
Agencja Wymiany Akademic-
kiej. Dotyczy on podnoszenia 
kompetencji pracowników dy-
daktycznych i administracyj-
nych uczelni, aby obsługa  gości 
z zagranicy była jeszcze lepsza 
– tłumaczy Paulina Tomczyk. 

(lubek)

  w ramach projektu erasmus najchętniej do gdańska 
przyjeżdżają studentki z Hiszpani 
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reklama

Jubileusz 25-lecia wprowadzenia integracji świętowano niedawno w szkole podstawowej nr 44 na gdańskim przymorzu. swoją 
obecnością uroczystość uświetnili przedstawiciele władz miasta i związków zawodowych oraz dawni i obecni nauczycieli 
szkoły, absolwenci przymorskiej podstawówki. 

Ćwierć wieku temu – dzięki 
współpracy z Fundacją Spraw-
ni Inaczej – postanowiono, 
że progi przymorskiej szko-
ły otwarte będą dla wszyst-
kich uczniów – zarówno tych 
uzdolnionych, pełnospraw-
nych oraz tych, którzy mają 
specjalne potrzeby edukacyjne 

ĆWierĆ WieKU WsPÓlnej interGacji

szkoła otwarta na wszystkie dzieci

czy nie zawsze są sprawni.
 – Podejmowanie decyzji 
o otworzeniu drzwi naszej 
szkoły dla wszystkich dzieci 
było oczywiście wielką nie-
wiadomą. Byliśmy pełni obaw, 
bo nie wiedzieliśmy, z jakimi 
będziemy borykać się proble-
mami. Szukaliśmy też metod, 

aby dzieci czuły się dobrze 
w naszej szkole i osiągały od-
powiednie wyniki w nauce – 
wspomina Irena Karbowiak, 
ówczesna dyrektor szkoły, któ-
rej wielu gości gratulowało od-
wagi przy podjęciu tak ważnej 
decyzji.
Czas pokazał, że podjęta 

WYdarZENia/rEkLaMa

decyzja – mimo protestów 
niektórych osób – okazała się 
słuszna. Wspólnie rozwiązy-
wano wszelkie problematycz-
ne kwestie. Dzięki temu dziś 
możemy świętować tak oka-
zały jubileusz. Uruchomienie 
klas integracyjnych przynio-
sło korzyści każdej ze stron 
– rodzicom, nauczycielom, 
a przede wszystkim dzieciom.
Justyna Rogińska z Fundacji 
Sprawni Inaczej przyznaje, że 
początkowy zamysł zakładał 
uruchomienie nowej szkoły. 
 – Pomysł nie został zreali-
zowany. Na Przymorzu – 
w związku z niżem demogra-
ficznym – były szkoły, które 

posiadały wolne pomieszcze-
nia na wynajem. Nasza fun-
dacja była skłonna je wynająć 
i zatrudnić nauczycieli, któ-
rzy uczyliby niepełnosprawne 
dzieci. Stało się inaczej. Spo-
tkaliśmy się tu z wielką życz-
liwością dyrekcji, nauczycieli 
i jeszcze większą ciekawością 
dzieci – mówiła o początkach 
integracyjnej szkoły na Przy-
morzu Justyna Rogińska.
W tej chwili niemal wszyst-
kie oddziały w przymor-
skiej podstawówce są klasami 
integracyjnymi. 
 – Nauczyciele nieustan-
nie pogłębiają swoją wiedzę, 
ale i chętnie dzielą się nią. 

Podobnie jest z doświadcze-
niem zdobytym przez minio-
ne 25 lat. Już od ćwierć wieku 
w szkole przy ul. Jagiellońskiej 
24 prowadzony jest Punkt 
Konsultacyjny, prowadzone są 
też konferencje oraz szkole-
nia dla nauczycieli i rodziców. 
Z doświadczenia przymorskiej 
szkoły korzystają też studenci, 
którzy z chęcią odbywają tu 
swoje praktyki – dodaje Mał-
gorzata Szczepańska-Stankie-
wicz, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 44.

(mŻ)
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za nami pierwsze mistrzostwa europy morsów, które na początku grudnia odbyły się w gdańsku. w imprezie wzięło udział 
260 morsów z 10 krajów. w tym 195 mężczyzn i 65 kobiet.  

Oficjalne, uroczyste rozpo-
częcie mistrzostw odbyło się 
w Dworze Artusa, skąd wszy-
scy uczestnicy w towarzystwie 
organizatorów, przedstawicieli 
urzędów, sponsorów i partne-
rów fundacji, przemaszerowali, 
w towarzystwie orkiestry ka-
szubskiej, na miejsce zawodów. 
W przystani Jachtowej Szafar-
nia miało miejsce spektakular-
ne rozpoczęcie wydarzenia pod 
postacią przepłynięcia przez 

prezesa Polskiej Fundacji Mor-
sów – lecha Bednarka dystan-
su 25m z platformą w barwach 
narodowych, z umieszczoną na 
niej flagą i symbolicznie palą-
cym się lampionem. To na cześć 
wielkiego przyjaciela morsów 
św. pamięci Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła Adamowicza. 
Najmłodszą uczestniczką za-
wodów była mająca 12 lat Pa-
trycja Stolińska, a najmłodszym 
uczestnikiem 17-letni Kacper 

Moroz. Jedną z atrakcji zawo-
dów był wyczyn 23-letniej mi-
strzyni Świata morsów Hanny 
Bakuniak, która postanowiła sa-
modzielnie pobić swój rekord na 
dystansie 1 mili morskiej (1609 
metrów). Dokonała tego w cza-
sie 23:07:16. Warto dodać, że jest 
jedyną Polką, która liczy się na 
świecie w tej dyscyplinie sportu.
Wielką niespodziankę zgoto-
wała organizatorom i uczest-
nikom zawodów  popularna 
dziennikarka telewizyjna Anna 
Popek, która po raz pierwszy 
w życiu zdecydowała się wziąć 
udział w zawodach i popłynęła 
na dystansie 50 m, zdobywa-
jąc złoty medal. Okrzyknięto 
ją także Miss Mistrzostw eu-
ropy. Anna Popek wystąpiła 
jednocześnie w imieniu amba-
sadorów, informując o inicja-
tywie Polskiej Fundacji Mor-
sów dotyczącej społecznej akcji 
nauki pływania i ratownictwa 
wodnego. Wielokrotnie pod-
kreślała, że należy jak najszyb-
ciej przerwać makabryczną spi-
ralę śmierci, ponieważ oficjalne 
statystyki są przerażające.
Uroczyste zakończenie odbyło 

się na terenie Ratusza Miej-
skiego, gdzie rozdano medale, 
dyplomy, upominki i nagrody 
od organizatorów, sponsorów 
i partnerów Mistrzostw euro-
py Morsów i Polskiej Fundacji 
Morsów w Gdańsku. Ogó-
łem rozdano i wręczono 300 

medali, w tym 100 złotych, 110 
srebrnych i 80 brązowych.
Ceremonia wręczania nagród 
zakończyła się wielkimi owa-
cjami na cześć organizatorów, 
a przede wszystkim prezesa 
lecha Bednarka, który wraz ze 
swoim zespołem perfekcyjnie 

przygotował to niezwykłe wy-
darzenie dla morsów i ich fa-
nów z całej europy. Dodajmy, 
że jest już propozycja, aby za 
rok zorganizować w  Gdańsku 
Mistrzostwa Świata Morsów.

(AN)

MISTRZOSTWA EUROPY MORSóW

Zimowe pływanie w Motławie 

forUm dla rodziny W soPotecegRALI W OLIWIE

„Zdrowe relacje – kapitał przyszłości”Xii turniej tenisowy 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sopocie zorga-
nizował w zaprzyjaźnionej 
Sopotece Forum Dla Rodziny 
zatytułowane „Zdrowe rela-
cje – kapitał przyszłości”.
 – Na Forum poruszamy 
ważne i aktualne tematy, 
m.in. relacje rodzic – dziec-
ko a świat cyfrowy czy trudny 
temat psychiatrii dziecięcej – 
problem, który dotyczy całe-
go kraju – podkreślał podczas 
oficjalnego otwarcia Andrzej 
Czekaj, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sopocie. – Zapropono-
waliśmy otwarte spotkanie, 
w którym uczestniczą specja-
liści pracujący z rodzinami, 
dziećmi i młodzieżą a tak-
że rodzice, którzy być może 
borykają się z różnymi pro-
blemami. Forum Dla Rodzi-
ny to miejsce, gdzie możemy 
wymienić się informacjami 
i doświadczeniami. Dzięki 
prelegentom, którzy są spe-
cjalistami z różnych dziedzin, 
wśród których znaleźli się 
m.in. psychiatra, psycholog 
czy socjolog, będziecie Pań-
stwo próbowali dotykać tych 
zagadnień z różnej strony 
i mam nadzieję, że znajdzie-
cie odpowiedzi na nurtujące 
Was pytania.

W sali Szkoły podstawowej 
nr 35 odbył się XII Turniej 
w Tenisie Stołowym 
W kategorii podstawówek 
zwyciężył Adam Nowicki, 
przed Jankiem Zawadzkim 
i Mariuszem Wyskowskim. 
Wśród dziewcząt najlepszą 
okazała się  Ania Wójcik, 
przed Marią Nowak i ewą 
Gorzak. 
Z kolei w kategorii roczni-
ków 2004/2001 wygrał Kac-
per Skórski przed Michałem 
Stefanowskim i Michałem 
Bodio. Jaromir Jerzak oka-
zał się najlepszy w grupie za-
wodników roczników 2000 
i starsi. Kolejne miejsca zajęli 

Jednym z prelegentów Forum 
był Maciej Dębski, lider fun-
dacji „Dbam o mój zasięg”, 
socjolog problemów społecz-
nych, wykładowca akademic-
ki, edukator społeczny, eks-
pert Najwyższej Izby Kontroli 
i Rzecznika Praw Obywatel-
skich. Podczas prezentacji mó-
wił o tym dlaczego w świecie 
cyfrowym tak ważne są relacje, 
w szczególności relacja rodzic 
–  dziecko.
 – Zmieniły się sposoby komu-
nikowania na przestrzeni lat. 
Dla współczesnej młodzieży 
świat cyfrowy jest bardzo waż-
ny i należy to uznać. Internet 
nie jest dobry ani zły, złe lub 
dobre może być jego użytko-
wanie. I to należy uświadomić 
dzieciom i młodzieży – że co-
kolwiek zrobią w sieci ma real-
ny skutek poza siecią. Nie cho-
dzi o to, aby zabierać urządza-
nia i zakazywać używania in-
ternetu, ale świadomie włączać 
dzieci i młodzież w świat cy-
frowych technologii, aby dbać 
o alternatywę, rozwijać pasje 
i zainteresowania. Najlepszym 
czynnikiem chroniącym dzieci 
przed problemami i uzależnie-
niami jest dobrze zbudowana 
relacja z nimi – podkreślał Ma-
ciej Dębski.
Podczas Forum poruszany był 

zaś: Grzegorz Staniszewski 
i Jakubem Werdynowski. 
W  kategorii senior bezkon-
kurencyjny okazał się Ry-
szard Riviera przed Markiem 
Wożniakiem i  Tomkiem 
Malinowskim.
Organizatorami turnieju byli: 
Rada Dzielnicy Oliwa oraz 
klub „Ad-Rem”. Organizato-
rzy dziękują dyrekcji SP 35 za 
udostępnienie Sali, a Robot-
niczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani” za zakup 
sprzętu sportowego i zabez-
pieczenie opieki medycznej.

(gR)

również temat biologicznych 
konsekwencji niewystarczają-
cej opieki i troski rodzicielskiej 
w okresie wczesnoszkolnym, 
który przedstawiła Anita Su-
miła, psychiatra dzieci i mło-
dzieży. O zdrowiu psychicz-
nym dzieci i młodzieży i o tym, 
dlaczego terapeutyczna grupa 
młodzieżowa to dobry pomysł, 
mówiła psycholog Joanna Buj-
ko. Natomiast Regina Osika, 
dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Sopocie 
przedstawiła oferty placówki.
Przedstawiciele Komendy 
Miejskiej Policji w Sopocie  

– Teresa Kaim i Radosław 
Mykita,  zaprezentowali 
konsekwencje zachowań nie-
pożądanych i ryzykownych 
wśród dzieci i młodzieży.
Celem Forum było podnie-
sienie wiedzy z zakresu wpły-
wu emocji na relacje rodzic–
dziecko, a także ukazanie 
potrzeby uważności na pro-
blemy społeczne dotykające 
rodziny.
Pamiętaj! Twoje zdrowe re-
lacje z dzieckiem zaowocują 
w przyszłości!

(AN)



Boże Narodzenie 2019

Drogie Gdańszczanki, Drodzy Gdańszczanie,
Przyjaciele i Zbłąkani Wędrowcy

 
Niech pokój panuje przy świątecznych stołach.

Dzielmy się radością i czasem. Dbajmy o siebie wzajemnie.
Nie szczędźmy dobrych słów i życzliwości. Zatroszczmy się o samotnych i potrzebujących.

 
W 2020 roku niech nam się wiedzie.

Niech wystarczy sił, zdrowia i wytrwałości, aby spełniać marzenia,
a wolność i solidarność niech się mnożą dla dobra Gdańska, Polski i świata.

Aleksandra Dulkiewicz 
prezydent Gdańska

Agnieszka Owczarczak 
przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
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