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FlashFlash

tańczy, śpiewa… – ale przede wszystkim pomaga!

str. 14

KONCERT CHARYTATYWNY PRZEMEK DZIECIOM

Już tylko dni dzielą nas od kolejnego iV koncertu charytatywnego przemek dzieciom, na któ-
rym wystąpią m.in. Urszula, krzysztof daukszewicz czy piotr machalica. wejściówek praktycz-
nie już nie ma. zostały jedynie pojedyncze sztuki.

Z okazji przejścia na emeryturę Rada Nadzorcza, Zarząd 
i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” w Gdań-

sku składają podziękowania za 27-letnią współpracę, 
zaangażowanie, wysoką kulturę osobistą, stoicki spokój, 

rzetelność, wiedzę oraz miłą atmosferę 
 współpracy. 

To w Pańskiej głowie rodziły się pomysły na budowanie 
potencjału i prestiżu naszej Firmy. 

To Pan kreował cele, które zbudowały siłę Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe”, wielokrotnie wyróżnionej na 

ogólnopolskim forum spółdzielczości i przez Samorząd 
Gdański. Dzięki Panu powstało niepowtarzalne osiedle 

mieszkaniowe.

Był Pan pracodawcą wymagającym ale i motywującym do 
pracy. Życzliwym szefem, któremu zależało na dobru pra-
cowników, mieszkańców osiedla i Spółdzielni. Każdy mógł 

liczyć na Pańską poradę, wsparcie i wyrozumiałość.

Pana odwaga i determinacja w dążeniu do wytyczonych 
celów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań i kompromisów 

oraz ciężka codzienna praca, pozwoliły Panu i Spółdzielni 
osiągnąć liczne sukcesy .

Dziękujemy za chwile, które wspólnie przeżyliśmy. Życzy-
my, aby w dobrym zdrowiu korzystał Pan z piękna świata,  

podróży oraz realizował swoje pasje. Niech życie stanie się 
pełne zrealizowanych planów i nowych marzeń. 

Życzymy także szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym.

Podziękowanie 
dla Prezesa Zarządu Pana Sylwestra Wysockiego
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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

•	22	stycznia	(środa),	mecz	koszykówki	Trefl	
Gdańsk	–	GKS	Katowice,	Ergo	Arena;

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

•	31	stycznia	(piątek),	Nene	Heroine,	godz.	
21.00,	Teatr	Boto	w	Sopocie,	ul.	Bohaterów	
Monte	Casino	54B;

•	31	stycznia	(piątek),	Tomasz	Lipi	Lipski,	
godz.	19.00,	Oliwski	Ratusz	Kultury,	ul.	Opata	
Jacka	Rybińskiego	25;

•	1	lutego	(sobota),	IV	Charytatywny	Koncert	
Gwiazd	„Przemek	Dzieciom”,	godz.	18.00,	
scena	NOT	w	Gdańsku,	ul.	Rajska	6;

•	2	lutego	(niedziela),	Kasia	Kowalska,	
godz.	20.00,	Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	
Słowackiego	23;

•	9	lutego	(niedziela),	mecz	koszykówki	Trefl	
Gdańsk	–	Anwil	Włocławek,	Ergo	Arena;

•	13	lutego	(czwartek),	Ray	Wilson,	
godz.	20.00,	Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	
Słowackiego	23;

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

•	20	lutego	(czwartek),	Piotr	Rubik,	godz.	
20.30,	Filharmonia	Bałtycka	w	Gdańsku,	ul.	
Ołowianka	1;

•	23	lutego	(niedziela),	Julia	Marcell,	
godz.	19.00,	Stary	Maneż	w	Gdańsku,	ul.	
Słowackiego	23;

•	23	lutego	(niedziela),	Sebastian	Riedel	&	
Cree,	godz.	17.00,	Filharmonia	Bałtycka	
w	Gdańsku,	ul.	Ołowianka	1;

•	13	marca	(piątek),	Joshua	Redman	Quartet,	
godz.	20.00,	klub	Żak	w	Gdańsku,	al.	
Grunwaldzka	195/197;

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

•	16	marca	(poniedziałek),	Anna	Maria	Jopek,	
godz.	19.00,	Teatr	Muzyczny	w	Gdyni,	pl.	
Grunwaldzki	1;

•	18	marca	(środa),	Czerwone	Gitary,	godz.	
19.00,	Filharmonia	Bałtycka	w	Gdańsku,	ul.	
Ołowianka	1;

•	21	marca	(sobota),	Elida	Almeida,	godz.	
20.00,	klub	Parlament	w	Gdańsku,	ul.	Św.	
Ducha	2;

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

•	23	kwietnia	(czwartek),	Skrzypek	na	dachu,	
godz.	19.00,	Teatr	Muzyczny	w	Gdyni,	pl.	
Grunwaldzki	1;

•	30	kwietnia	(czwartek),	Gwyn	Ashton,	godz.	
19.30,	Blues	Club	w	Gdyni,	ul.	Portowa	9;

•	22	–	24	maja	(piątek	–	niedziela),	Żeglarski	
Puchar	Trójmiasta;

•	27	maja	(środa),	Finał	Ligi	Europy,	Stadion	
Energa	Gdańsk;

•	19	czerwca	(piątek),	Perfect,	godz.	20.00,	
Ergo	Arena.
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  wszystko na to wskazuje, że od 1 kwietnia zapłacimy więcej za przejazdy komunikacją miejską w Gdańsku

NasZE spraWY

oGłosZENiE
Gmina Przywidz ogłosiła przetarg na sprzedaż dwóch działek pod funkcję usługową 
( usługi gastronomii, turystyki, biurowe), zlokalizowanych w miejscowości Przywidz. 

1) Działka nr ew. 102/1  o powierzchni  2883 m2  - cena wywoławcza brutto – 255 000,00zł
2) Działka nr ew. 102/3 o powierzchni  3807 m2 - cena wywoławcza brutto – 305 000,00zł

Przetarg odbędzie się 11.02.2020r. o godz. 10:00 
w budynku Urzędu Gminy Przywidz  ul. Gdańska 7

Osoby zainteresowane zapraszamy po więcej informacji 
na stronę Urzędu Gminy Przywidz lub pod nr tel. (58) 682-59-93

ratUsz najPoPUlarniejszy

rekordy w muzeum
Muzeum	 Gdańska	 zanoto-
wało	w	 2019	 roku	 rekordo-
wą	 liczbę	 512	 000	 odwie-
dzin.	 Najpopularniejszy-
mi	 miejscami	 były:	 Ratusz	
Głównego	Miasta,	Muzeum	
Bursztynu,	 Dwór	 Artu-
sa	 oraz	 Wartownia	 nr	 1	 na	
Westerplatte.	 W	 stosunku	
do	 roku	 ubiegłego	 wzrosła	
sprzedaż	biletów	oraz	liczba	
zorganizowanych	 wydarzeń	
związanych	z	promowaniem	
i	popularyzowaniem	historii	
Gdańska	oraz	Pomorza.
	 –	 Miniony	 rok	 był	 nie-
zwykle	 udany	 dla	 nasze-
go	 muzeum.	 Pracowaliśmy	
sumiennie	 na	 ten	 wynik,	
otwierając	 16	 wystaw	 cza-
sowych,	 organizując	 160	
wydarzeń	 dla	 miłośników	
Gdańska.	 Te	 ostatnie	 od-
wiedziło	 ponad	 61	 tysięcy	
osób.	Po	raz	pierwszy	w	hi-
storii	 Muzeum	 Bursztynu	
przekroczyło	 pułap	 100	
000	 odwiedzin.	 Złoto	 Bał-
tyku	 było	 równie	 popular-
ne	 co	 Apoteoza	 Gdańska	
w	 Ratuszu	 Głównego	 Mia-
sta.	 Oba	 muzea	 odwiedziło	
po	 ponad	 120	 tysięcy	 tury-
stów.	 Choć	 ponad	 70	 proc.	
odwiedzin	 notujemy	 w	 let-
nim	 sezonie	 turystycznym,	
to	 rośnie	 liczba	 odwiedzin	

samych	 gdańszczan.	 Mogą	
oni	wejść	 bezpłatnie	 do	 na-
szych	 oddziałów	 w	 ramach	
Karty	 Mieszkańca	 realizo-
wanej	przez	Gdańską	Orga-
nizację	 Turystyczną,	 a	 tak-
że	 bogatej	 oferty	 wydarzeń	
Muzeum	Gdańska	 –	 podaje	
Waldemar	Ossowski,	dyrek-
tor	Muzeum	Gdańska.
Przypomnijmy,	że	instytucja	
zarządza	 dziewięcioma	 pla-
cówkami	muzealnymi.
–		Pięć	z	nich	jest	czynnych	
cały	 rok,	 a	 pozostałe	 cztery	
są	otwarte	w	letnim	sezonie	
turystycznym	 albo	 okazjo-
nalnie.	 Najchętniej	 odwie-
dzano	 Ratusz	 Głównego	
Miasta	wraz	z	punktem	wi-
dokowym.	 Odwiedziło	 go	
blisko	 130	 tysięcy	 zwiedza-
jących,	 Muzeum	 Bursztynu	
ponad	123	tysiące.	Trzecim,	
najpopularniejszym	 miej-
scem,	 okazał	 się	 Dwór	 Ar-
tusa,	 który	 po	 modernizacji	
pomieszczeń	 recepcyjnych	
w	2018	 i	 ponownym	otwar-
ciu	odwiedziło	ponad	71	ty-
sięcy	turystów	–	dodaje	An-
drzej	Gierszewski.

(GR)

aż o 60 groszy wzrosną ceny biletów w gdańskiej komunikacji miejskiej. nowe taryfy obowiązywać będą od 1 kwietnia. poza tym 
w autobusie czy tramwaju nie kupimy już jednego biletu, ale będziemy musieli – tak jak w Gdyni – nabyć cały karnet. ostateczną decyzję 
muszą podjąć radni, głosując nad specjalną uchwałą, ale sprawa podwyżek wydaje się być przesądzona. 

Jędrzej	Sieliwończyk	z	Referatu	
Prasowego	Urzędu	Miejskiego	
w	 Gdańsku	 podaje,	 że	 nowe	
stawki	 dotyczą	 przede	 wszyst-
kim	biletów	jednorazowych.	
	–	W	przypadku	biletów	okre-
sowych	podwyżki	są	minimal-
ne,	 a	 ich	 użytkownicy,	 posia-
dający	aktywną	gdańską	Kartę	
Mieszkańca,	 mogą	 korzystać	
zarówno	 z	 autobusów	 i	 tram-
wajów,	 jak	 i	 z	 kolejek	 SKM	
i	 PKM.	 Założenia	 nowej	 ta-
ryfy	oraz	proponowane	zmiany	
zawarto	 w	 projekcie	 uchwa-
ły.	 Radni	 pochylą	 się	 nad	 nią	
podczas	 najbliższej	 sesji	 miej-
skiej	 rady,	 która	 odbędzie	 się	
31	stycznia	–	informuje	Jędrzej	
Sieliwończyk.
Piotr	 Borawski,	 prezydent	 ds.	
przedsiębiorczości	 i	 ochrony	
klimatu,	tłumaczy,	że	w	naszym	
mieście	 obowiązywała	 zasada,	
która	mówiła,	że	połowa	przy-
chodów	na	funkcjonowanie	ko-
munikacji	 miejskiej	 powinna	
pochodzić	 z	 biletów,	 a	 reszta	
z	budżetu	miasta.	
	 –	 Wydatki	 miasta	 na	 komu-
nikację	 miejską	 oscylowały	 na	

podobnym	 poziomie,	 w	 gra-
nicach	 ok.	 250	 mln	 zł.	 Nato-
miast	 w	 2019	 roku	 komuni-
kacja	miejska	 stała	 się	 naszym	
priorytetem.	 To	 musiało	 zna-
leźć	 odzwierciedlenie	 w	 su-
mach,	które	były	wydawane	na	
ten	cel.	Przez	ostatnie	dwa	lata	
zwiększyliśmy	budżet	dotyczą-
cy	 przewozów	 na	 ponad	 110	
milionów	 złotych	 –	 podsumo-
wuje	Piotr	Borawski.
Aktualnie	 wydatki	 przezna-
czone	 na	 przewozy	 kształtują	
się	 na	 poziomie	 366	 mln.	 zł.	
Dochody	z	biletów	–	jak	poda-
je	gdański	magistrat	–	stanowią	
33	proc.	tych	wydatków.		
	 –	 Wraz	 z	 wprowadzeniem	
nowej	 taryfy	 pojawią	 się	 roz-
wiązania,	 które	 w	 znaczący	
sposób	 ułatwią	 podróżowanie	
po	 Gdańsku.	 Pierwszym	 udo-
godnieniem	 będzie	 całkowita	
likwidacja	 taryfy	 nocnej.	 Bilet	
na	 linie	 dzienne	 będzie	 obo-
wiązywał	nocą.	Kolejnym	uła-
twieniem	będzie	wspólny	 bilet	
na	 komunikację	 miejską	 oraz	
SKM	 i	 PKM.	 Od	 1	 kwietnia	
posiadacze	 gdańskiej	 Karty	

Mieszkańca	posługujący	się	bi-
letem	 okresowym	 będą	 mogli	
korzystać	 zarówno	 z	 autobu-
sów	 i	 tramwajów,	 jak	 i	 kolejek	
SKM	 i	 PKM.	 Wspólny	 bilet	
będzie	 funkcjonował	 na	 tere-
nie	 Gdańska	 –	 mówi	 Jędrzej	
Sieliwończyk.
Zaproponowane	stawki	za	bile-
ty	jednorazowe	są	zgodne	z	re-
komendacją	 Metropolitalnego	
Związku	 Komunikacyjnego	
Zatoki	Gdańskiej.	Cena	biletu	
normalnego	 na	 jeden	 przejazd	
wzrośnie	z	3,20	do	3,80	zł,	a	bi-
letu	jednogodzinnego	z	3,80	do	
4,40	 zł.	 Cena	 biletu	 24-go-
dzinnego	wzrośnie	 o	 złotówkę	
i	wyniesie	 14	 zł.	Ceny	biletów	
ulgowych	 wrosną	 proporcjo-
nalnie	 i	 wyniosą	 odpowiednio	
1,90	 zł,	 2,20	 zł	 i	 7	 zł	 za	 bilet	
całodobowy.	
Podwyżka	cen	imiennych	bile-
tów	miesięcznych	 będzie	 sym-
boliczna,	a	zważywszy	na	moż-
liwość	korzystania	z	kolei	SKM	
i	PKM,	można	mówić	o	zdecy-
dowanym	 wzroście	 wartości	
świadczonej	usługi	w	stosunku	
do	 jej	 ceny.	 Nabywcy	 biletów	

miesięcznych,	ważnych	od	po-
niedziałku	 do	 piątku,	 obowią-
zujących	 na	 terenie	 Gdańska	
będą	 musieli	 zapłacić	 zaled-
wie	4	zł	więcej	niż	do	tej	pory.	
Nowe	ceny	tego	rodzaju	biletów	
to	90	zł.	Z	kolei,	 jeżeli	chodzi	
o	bilety	ważne	od	poniedziałku	
do	niedzieli,	 to	 ich	cena	wzro-
śnie	z	94	zł	do	99	zł.

	 –	 W	 pojazdach	 komunikacji	
miejskiej	 podróżni	 będą	mogli	
zakupić	wyłącznie	bilety	w	for-
mie	karnetów.	Rozwiązanie	ma	
na	celu	ograniczenie	sprzedaży	
biletów	u	 kierowcy	 lub	motor-
niczego,	 co	 powoduje	 opóź-
nienia	tramwajów	i	autobusów.	
Karnet	 w	 cenie	 12	 zł	 będzie	
się	 składał	 z	 dwóch	 biletów	

1-przejazdowych	 i	 jednego	 bi-
letu	1-godzinnego	(2	x	3,80	zł	
+	1	x	4,40	zł).	System	karneto-
wy	 będzie	 obowiązywał	 tylko	
do	 momentu	 wdrożenia	 biletu	
elektronicznego	 „Fala”	 –	 tłu-
maczy	Jędrzej	Sieliwończyk.

(GR)

radni PodejmĄ decyzję

Zmiany w komunikacji od kwietnia
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  Jan kazimierczyk, prezes spółdzielni mieszkaniowej “szadółki”
apeluj do wszystkich mieszkańców, aby segregowali śmieci zgodnie z wytycznym

Uliczne oŚWietlenie soPotU

stawiają na ekologię
Jak	 informuje	Anna	Dyksiń-
ska	 z	 Biura	 Promocji	 i	 Ko-
munikacji	Społecznej	Urzędu	
Miasta	 Sopotu	 jesienią	 część	
ulic	 kurortu	 oświetlać	 będą	
nowoczesne	 i	 w	 pełni	 ekolo-
giczne	 latarnie	 uliczne.	 Nie-
dawno	 rozstrzygnięto	 prze-
targ	 na	 realizację	 pierwszego	
etapu	 inwestycji,	 która	 po-
chłonąć	ma	3,3	mln	zł.
Inwestycja	 realizowana	 bę-
dzie	 w	 systemie	 „zaprojektuj	
i	wybuduj”.	
–	 	 Polega	 ona	 na	wykonaniu	

wielobranżowej	 dokumentacji	
projektowej	wraz	z	pełnieniem	
nadzoru	autorskiego,	a	następ-
nie	 na	 jej	 podstawie	 wykona-
niu	 robót	 budowlanych.	 Za-
danie	ma	 być	 zrealizowane	 do	
30	października	–	podaje	Anna	
Dyksińska.	
Pierwszy	 etap	 zakłada	moder-
nizację	 oświetlenia	 przy	 uli-
cach:	 E.	 Plater,	Na	wydmach,	
Bitwy	 pod	 Płowcami,	 Grun-
waldzkiej,	 Okrzei,	 Karlikow-
skiej,	 Dąbrowskiego,	 Chro-
brego,	 Mieszka	 I,	 Kazimierza	

Wielkiego,	 Książąt	 Pomor-
skich,	 Sobieskiego,	 Haffne-
ra	 i	 na	 parkingu	 sopockiego	
magistratu.	
	–	Pojawi	się	przy	nich	ponad	
180	 latarni	 i	 słupów:	 parko-
wych	 i	 ulicznych,	 o	 stylo-
wym,	 eleganckim	 wyglądzie.	
Będzie	 to	 oświetlenie	 LED,	
co	 sprawi,	 że	 światło	 będzie	
o	 neutralnej	 	 barwie	 –	 pod-
kreśla	Anna	Dyksińska.

(GR)
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Ubiegły rok spokojnie upłynął w spółdzielni mieszkaniowej „szadółki”. bez większego rozgłosu odbyło się walne zgromadzenie, a plan 
finansowo-gospodarczy został zrealizowany. obawy może budzić jednak najbliższy czas. od 1 lutego mieszkańcy zapłacą więcej za odbiór 
śmieci, a jeśli odpady nie będą segregowane zgodnie z wytycznymi, to koszt ich wywozu będzie jeszcze większy.

ŚmiecioWe ParadoKsy, KtÓre BędĄ sŁono KosztoWaĆ

skupieni przede wszystkim na 
administrowaniu budynkami 

Spółdzielnia	 Mieszkaniowa	
„Szadółki”	od	kilkunastu	lat	nie	
zajmuje	 się	 działalnością	 inwe-
stycyjną.	Budynki	są	coraz	star-
sze	 i	 z	 każdym	 rokiem	 zakres	
prac	remontowych	staje	się	coraz	
większy.
	–	Najstarsze	budynki	liczą	sobie	
już	 ponad	 20	 lat,	 co	 powodu-
je,	że	prace	remontowe	są	coraz	
poważniejsze.	W	roku	ubiegłym	
skupiliśmy	się	przede	wszystkim	
na	 kompleksowych	 remontach	
balkonów	 i	 klatek	 schodowych.	
Niemałe	środki	przeznaczyliśmy	
również	na	naprawę	osiedlowych	
ulic	 i	 chodników.	 Przypomnę,	
że	ulice	Częstochowska	i	Ostro-
łęcka	są	własnością	naszej	spół-
dzielni	i	to	my	odpowiadamy	za	
ich	 utrzymanie.	 Miasto	 jest	 je-
dynie	 zarządcą	 ulicy	 Piotrkow-
skiej,	 dlatego	 też	 nie	 do	 spół-
dzielni	 należy	 jej	 odśnieżenie,	
koszenie	 trawy	 czy	 sprzątnięcie	
chodników.	Te	 prace	 należą	 do	

obowiązków	miasta,	a	niektórzy	
mieszkańcy	mylnie	 sądzą,	 że	 to	
spółdzielnia	 powinna	 je	 wyko-
nać	–	mówi	„Panoramie”	Jan	Ka-
zimierczyk,	 prezes	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej	„Szadółki”.
Potrzeb	 remontowych	 przyby-
wa,	 ale	wszystkich	 potrzebnych	
remontów	 spółdzielnia	 nie	 jest	
w	 stanie	 wykonać,	 ponieważ	
jest	 ograniczona	 posiadanymi	
środkami	finansowymi.	Składka	
na	 fundusz	 remontowy	 wynosi	
obecnie	1,05	zł,	a	przypomnijmy,	
że	każda	nieruchomość	ma	swój	
budżet,	 który	 można	 przezna-
czyć	 na	 remonty.	W	2019	 roku	
na	 wszystkie	 remonty	 wydano	
ok.	800	tys.	zł.
	–	Muszę	jednak	wyjaśnić,	że	re-
monty	 np.	 ulic	 czy	 chodników,	
które	nie	 są	przypisane	do	kon-
kretnej	 nieruchomości,	 finanso-
wane	są	z	funduszu	remontowe-
go	ogólnego	spółdzielni,	na	któ-
ry	 składają	 się	 chociażby	 środki	

uzyskane	 z	 lokat	 bankowych.	
Tymi	pracami	nie	są	bezpośred-
nio	obciążani	finansowo	miesz-
kańcy	 spółdzielni	 –	 tłumaczy	
prezes.
W	 tegorocznym	 planie	 remon-
towym	 uwzględniono	 wymia-
nę	drzwi	wejściowych	do	klatek	
schodowych	 oraz	 modernizację	
domofonów	 (m.in.	 nierucho-
mość	 przy	 ulicy	 Ostrołęckiej	
2–10).	 Dokładny	 plan	 tego-
rocznych	 remontów	 poznamy	
w	lutym	–	po	posiedzeniu	Rady	
Nadzorczej	 Spółdzielni	 Miesz-
kaniowej	„Szadółki”.
	 –	Zakres	 remontów	 zależy	 też	
od	 środków,	 które	 zgromadzi-
ła	 konkretna	 nieruchomość.	
Nie	 chcemy	 zaciągać	 pożyczek,	
dlatego	 od	 kwietnia	 planujemy	
wprowadzić	 podwyżkę	 fun-
duszu	 remontowego	 do	 pozio-
mu	 1,15	 złotego.	 Patrząc	 na	
inne	 spółdzielnie,	 muszę	 przy-
znać,	że	nie	jest	to	wygórowana	

kwota.	 Zgodnie	 z	 przepisami	
Ustawy	o	 spółdzielniach	miesz-
kaniowych	 informację	 w	 tej	
sprawie	 mieszkańcy	 otrzymali	
już	 w	 grudniu	 2019	 roku.	 Przy	
tworzeniu	 budżetu	 musimy	 też	
wygospodarować	rezerwę	finan-
sową	na	wypadek	nagłych	awa-
rii.	 To	 niestety	 nie	 jest	 jedyna	
podwyżka.	Musieliśmy	 również	
podwyższyć	 o	 16	 groszy	 skład-
kę	 na	 fundusz	 eksploatacyjny.	
Nie	 jest	 to	 nasz	 wymysł.	 Jeste-
śmy	zobowiązani	dostosować	się	
do	przepisów	prawa	i	podwyżek	
najniższych	 wynagrodzeń	 usta-
lonych	 przez	 rząd,	 co	 w	 przy-
padku	 naszej	 spółdzielni	 doty-
czy	 całej	 grupy	 pracowników.	
A	 przypomnę	 przy	 okazji,	 że	
podwyżce	 uległy	 również	 usłu-
gi	 i	 różnego	 rodzaju	 materiały	
związane	z	eksploatacją	–	tłuma-
czy	Jan	Kazimierczyk.

Są	 to	 oczywiście	 stawki	 zależ-
ne	od	spółdzielni.	 Jednak	są	 też	
i	 takie,	 które	 zależą	 od	 władz	
miasta.	 Mowa	 tu	 oczywiście	 –	
oprócz	 kosztów	wywozu	 śmieci	
–	 o	 podatku	 od	 nieruchomości	
czy	 opłatach	 za	wieczyste	 użyt-
kowanie	 terenu.	 Najgłośniej	
w	ostatnim	czasie	mówi	się	jed-
nak	o	podwyżce	za	wywóz	nie-
czystości,	 której	 cena	 wzrosła	
o	100	proc.	Koszt	ten	może	być	
jednak	jeszcze	wyższy.
	 –	 Za	 pośrednictwem	 „Panora-
my”	apeluję	do	wszystkich	miesz-
kańców,	 aby	 segregowali	 śmieci	
zgodnie	 z	 wytycznymi.	 W	 ten	
sposób	unikniemy	dotkliwych	kar.	
Zdarza	 się,	 że	 śmieci	 podrzucają	
mieszkańcy	sąsiednich	budynków	
spoza	osiedla,	dlatego	prosimy,	aby	
zamykać	altany	śmietnikowe.	Nie	
będziemy	przecież	zatrudniać	do-
datkowych	 osób,	 które	 pilnować	

będą	porządku.	Warto	więc	–	dla	
naszego	 wspólnego	 dobra	 –	 już	
w	 swoim	 mieszkaniu	 podjąć	 się	
wysiłku	 segregowania	 śmieci	 –	
apeluje	prezes	Kazimierczyk.
Nie	 tylko	 władze	 Spółdziel-
ni	 Mieszkaniowej	 „Szadółki”	 są	
niezadowolone	 z	 wprowadzone-
go	systemu	gospodarki	odpadami	
komunalnymi.	Jakość	wykonywa-
nych	usług	pogorszyła	się,	a	system	
budzi	wiele	kontrowersji.	
	 –	 Zmniejszyła	 się	 częstotliwość	
odbioru	 odpadów	 wielkogaba-
rytowych	 i	 ich	 kwalifikacja.	 Dla	
przykładu	nierozebrana	 szafa	 czy	
regał	 stanowią	 odpad	 wielkoga-
barytowy,	 ale	 ten	 sam	 rozłożony	
mebel	jest	już	odpadem	budowla-
nym,	za	wywóz	którego	musi	do-
datkowo	zapłacić	spółdzielnia.	Po-
dobnych	paradoksów	jest	więcej	–	
podkreśla	prezes	SM	„Szadółki”.

(lubek)
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odWiedzali cieKaWe miejsca

Wyprawy 
z „Bolkiem i Lolkiem”
„Bolek	 i	 Lolek”	 przez	 wie-
le	 lat	 dał	 się	 poznać	 z	 wielu	
ciekawych	 lokalnych	 inicja-
tyw,	 które	 w	 dalszym	 ciągu	
cieszą	 się	 dużym	 zaintereso-
waniem,	 szczególnie	 wśród	
najmłodszych	 mieszkańców	
Przymorza.
Od	 wielu	 lat	 klub	 działający	
przy	 ulicy	 Kołobrzeskiej	 or-
ganizuje	 zajęcia	 w	 czasie	 zi-
mowych	 ferii.	 Mimo	 że	 dla	
młodych	 gdańszczan	 swoją	
ofertę	przygotowują	szkoły,	to	
propozycje	„Bolka	i	Lolka”	za-
wsze	 są	 chętnie	 wykorzysty-
wane	przez	 stałych	bywalców	
osiedlowego	klubu.
	 –	Nasze	 zajęcia	 dedykowane	
były	 dzieciom	 między	 7	 a	 11	
rokiem	życia.	Staramy	się	 tak	
przygotować	ofertę,	 aby	dzie-
ci	 poznawały	 nowe	 miejsca	 –	
mówi	 „Panoramie”	 Asia	 Bo-
żyk,	 kierownik	 klubu	 „Bolek	
i	Lolek”.
W	 tym	 roku	 chętni	 mogli	
wziąć	 udział	 w	 warsztatach	
„Ostatnie	 drzewo	 w	 mie-
ście”,	 które	 przeprowadzono	

tenisoWe PotyczKi Przy oPolsKiej

sukcesy młodych artystów z przymorza
W	 Klubie	 „Maciuś	 I”	 od	
ponad	 20	 lat	 działa	 Stu-
dio	 Piosenki	 prowadzone	
przez	 Małgorzatę	 Szcze-
pańską–Stankiewicz.	 Uta-
lentowani	 wokaliści	 zdo-
bywają	 wiele	 nagród	 na	
ogólnopolskich	 i	 między-
narodowych	 festiwalach.	
Ostatnie	 sukcesy	 nasi	 ar-
tyści	 odnotowali	 na	 festi-
walu	w	Białymstoku.	
Na	 Podlasiu	 odbył	 się	 31.	
Międzynarodowy	Festiwal	
Piosenki	 o	 Super	 Mikro-
fon	 Radia	 Jard,	 a	 wzięli	
w	 nim	 udział	 młodzi	 wo-
kaliści	 z	 Polski,	 Litwy,	
Łotwy,	 Białorusi	 i	 Rosji.	
W	kategorii	dzieci	do	lat	7	
wyróżnienia	 zdobyli	Han-
na	Basek	z	piosenką	„Cze-
kolady	ach”	i	Oliwier	Cie-
cholewski	 z	 „Rowerową	
wycieczką”.	
	–	W	kategorii	od	8	do	10	
lat	bezkonkurencyjna	oka-
zała	 się	 Justyna	 Stefańska	
z	 „Piosenką	 drewnianych	
lalek ”,	 do	 której	 choreo-
graf ię	 opracowała	 Joanna	
Ciecholewska.	 W	 tej	 sa-
mej	 kategorii,	 z	 piosenką	
„Cud	w	 szaf ie”,	Zof ia	Ba-
sek	 zdobyła	 wyróżnienie.	

W	 kategorii	 powyżej	 16	 lat	
trzecie	 miejsce	 zdobyła	 Jo-
anna	 Ciecholewska	 z	 pio-
senką	 „Grande	 Valse	 Bril-
lante”	 Ewy	 Demarczyk.	
W	 kategorii	 „duety	 dzieci	
do	 lat	 11”	 drugie	 miejsce	
zdobył	 duet	 „Słodziaki”	
z	 piosenką	 „Kolorowe	 ob-
razki”	 –	 informuje	 Urszula	
Lisowska,	kierownik	k lubu.
Na	tym	nie	koniec	sukcesów	
młodych	 śpiewaków	 z	 k lu-
bu	 przy	 Opolskiej.	 W	 XII	
Ogólnopolskim	 Festiwalu	
Twórczości	 Patriotycznej	
organizowanym	przez	Szko-
łę	Podstawową	33	w	Oliwie,	
w	 kategorii	 „piosenka	 pa-
triotyczna”	 1.	 miejsce	 zdo-
była	 Justyna	 Stefańska,	 3.	
Aleksandra	 Wróblewska	
i	 Maya	 Algenaidi.	 W	 kate-
gorii	 „piosenka	 ludowa”	 2.	
była	Zof ia	Basek.
	 –	Z	 kolei	 w	Wojewódzkim	
Konkursie	 Kolęd	 i	 Pasto-
rałek	 „Nad	 światem	 Cicha	
Noc”	 organizowany	 przez	
Pałac	 Młodzieży	 w	 Gdań-
sku	 2.	 miejsce	 zdobyła	 Ju-
styna	 Stefańska.	 Korzy-
stając	 z	 okazji,	 warto	 nad-
mienić,	 że	 młodzi	 artyści	
to	 uczniowie	 przymorskich	

szkół	–	Szkoły	Podstawowej	
nr	44	 i	Szkoły	Podstawowej	
nr	 79	 oraz	 British	 School.	
Laureatom	gratuluję	i	życzę	
dalszych	 sukcesów	 –	 gratu-
luje	Urszula	Lisowska.	
Dodajmy	 przy	 okazji,	 że	
przed	końcem	roku	odbył	się	
Turniej	 Tenisa	 Stołowego	
dla	 młodzieży	 i	 dorosłych.	
Zwyciężyła	 Joanna	 Ściblak,	

w	 Europejskim	 Centrum	
Solidarności.	W	Galerii	Me-
tropolia	 mogli	 znaleźć	 się	
w	świecie	modeli	zdalnie	ste-
rowanych,	 ale	 też	 zwiedzić	
Teatr	Miniatura.	Dobra	zaba-
wa	czekała	w	Centrum	Edu-
kacji	i	Zabawy	„Klockownia”.
	 –	 Dzieci	 wzięły	 też	 udział	
w	 warsztatach	 plastycznych,	
które	 odbyły	 się	 w	 sopoc-
kiej	 Minitece,	 oraz	 zajęciach	
ceramicznych	 w	 Gdańskiej	
Galerii	 Miejskiej.	 Z	 kolei	
w	 Muzeum	 Etnograficznym	
odbyły	 się	 warsztaty	 „Maski	
kolędnicze	 i	 karnawałowe”.	
Natomiast	 w	 Muzeum	 Ar-
cheologicznym	 znaleźliśmy	
się	 w	 świecie	 zielarzy	 i	 me-
dyków,	gdzie	pojawiła	się	do-
skonała	okazja	do	wykonania	
własnych	 zielników.	 Zawita-
liśmy	także	do	Dworu	Artu-
sa	 oraz	 Centrum	 Informacji	
Ekologicznej,	 gdzie	 wzię-
liśmy	 udział	 w	 warsztatach	
ekologicznych	–	dodaje	Joan-
na	Bożyk.

(GR)

która	 w	 pokonanym	 polu	
pozostawiła	 Macieja	 Bur-
dzińskiego	 i	 Sebastiana	
Dąbrowskiego.	 Dorosłych	
tenisistów	 na	 turniejo-
we	 potyczki	 zapraszamy	
z	 kolei	 24	 stycznia	 (godz.	
18.00).	 Więcej	 informacji	
na	facebooku.	 	

(GR)

dom kultury powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” mimo ferii zimowych 
nie był zamknięty. tradycyjnie kulturalna placówka przy Śląskiej 66b zorganizowała 
zajęcia dla najmłodszych mieszkańców osiedla, którzy zimową przerwę w lekcjach 
spędzili w mieście. 

–	 Mali	 gdańszczanie	 mają	
w	 czym	 wybierać.	 Na	 czas	
ferii	 przygotowano	 dla	 nich	
wiele	 ciekawych	 propozy-
cji.	 Cieszę	 się,	 że	 niektórzy	
mali	 mieszkańcy	 Przymo-
rza	 skorzystali	 z	 naszego	
zaproszenie	 i	 wzięli	 udział	
w	 zajęciach	 organizowa-
nych	 przez	 dom	 kultury	 –	
mówi	 Barbara	 Imianowska,	

kierownik	 Domu	 Kultury	
PSM	„Przymorze”.
W	 programie	 „Akcji	 zima”	
nie	 brakowało	 zajęć	 arty-
stycznych.	 Dzieci	 mogą	
wziąć	 udział	 chociażby	
w	 warsztatach	 ceramicz-
nych.	 Zorganizowano	 rów-
nież	 kreatywne	 zajęcia	 ma-
larskie,	 a	 tym,	 którzy	 nie	
lubią	 siedzieć	 bezczynnie,	

zaproponowano	 taneczne	
warsztaty.	
	 –	 Jak	 co	 roku	 nasza	 oferta	
wzbogacona	 była	 o	 wyjścia	
do	kina	i	do	kręgielni	Sopra-
no,	gdzie	dobrej	zabawie	nie	
było	 końca.	Na	 zakończenie	
dzieci	mogły	obejrzeć	przed-
stawienie	 teatralne	 „Pan	
Twardowski”,	 natomiast	
zwieńczeniem	 naszej	 akcji	
była	 zabawa	 karnawałowa	 –	
dodaje	Barbara	Imianowska.

(GR)

recePta na zimoWĄ nUdę

ferie w domu kultury 
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

Karta mieszKaŃca Przynosi KorzyŚci

Możesz wykorzystać 25 darmowych wejść
 – 25 bezpłatnych wejść do obiektów kultury i sportu, setki rabatów, zbieranie bursztynowych punktów i szansa na wygranie biletu na 
wyjątkowy rejs, projekty dedykowane rodzinom, młodzieży, seniorom. to wszystko tylko za 1 zł – zapowiada olimpia schneider z Urzędu 
miejskiego w Gdańsku.

Wystarczy	 dokonać	 opłaty	
w	 wysokości	 1	 złotego	 (słow-
nie:	 jednego),	 żeby	 korzystać	
przez	 cały	 rok	 z	 udogodnień,	
które	 daje	 posiadanie	 Karty	
Mieszkańca.	 Trzeba	 dokonać	
opłaty	 za	 pakiet	 mieszkańca,	
który	uprawniać	będzie	do	ko-
rzystania	 z	 bezpłatnych	 wejść	
oraz	 rabatów	 u	 partnerów.	
Opłaty	można	dokonać	gotów-
ką	 w	 Autoryzowanych	 Punk-
tach	Sprzedaży	 lub	przelewem	
online	 po	 zalogowaniu	 się	 na	
swoje	konto.
Aby	 dodać	 do	 karty	 pakiet	
mieszkańca	 na	 kolejny	 rok,	
trzeba	 najpierw	 zalogować	
się	 na	 swoim	 koncie	 (na	 je-
stemzgdanska.pl),	 a	 potem	
w	 pierwszej	 zakładce	 „Kar-
ty	 i	 Pakiety”	 należy	 kliknąć	
w	 przycisk	 „Dodaj	 nowy	 pa-
kiet	do	 swojej	Karty”.	Następ-
nie	 trzeba	 zaznaczyć	 „Pakiet	
Mieszkańca	 na	 rok	 2020”	 dla	
każdej	osoby,	dla	której	chce	się	
przedłużyć	 pakiet,	 oraz	 wejść	
do	 zakładki	 „Koszyk”	 i	 doko-
nać	płatności	online.
	 –	 Przyznany	 do	 końca	 2019	
roku	 pakiet	 bezpłatnych	

przejazdów	 dla	 dzieci	 i	 mło-
dzieży	 jest	ważny	do	30	wrze-
śnia	2020.	Nie	ma	konieczności	
dokonywania	ponownej	weryfi-
kacji	dokumentów,	 tzn.	przed-
stawiania	 legitymacji	 szkolnej	
dziecka.	 Nie	 jest	 również	 ko-
nieczna	 opłata	 1	 zł,	 ale	 wów-
czas	dziecko	nie	będzie	mogło	
korzystać	 z	 pozostałych	 funk-
cji	karty,	w	tym	z	bezpłatnych	
wejść	do	obiektów	–	 informuje	
Olimpia	Schneider.	–	Aby	jesz-
cze	więcej	 osób	mogło	 cieszyć	
się	przywilejami	wynikającymi	
z	 posiadania	 karty,	 rozszerzy-
liśmy	 ilość	dokumentów,	które	
można	 przedstawić	 do	 weryfi-
kacji	podczas	zakładania	konta	
i	odbierania	Karty	Mieszkańca.	
Od	1	stycznia	2020	roku	pod-
czas	 weryfikacji	 będzie	 moż-
na	 okazać,	 np.	 umowę	 najmu,	
umowę	od	usługodawcy	za	me-
dia	świadczone	w	Gdańsku	czy	
akt	 notarialny,	 potwierdzający	
posiadanie	gdańskiej	nierucho-
mości.	Pełna	lista	dokumentów	
weryfikacyjnych	znajduje	się	na	
stronie	 www.jestemzgdanska.
pl	 w	 zakładce	 „FAQ”	 (najczę-
ściej	zadawane	pytania).

	 –	 Jednocześnie	 wprowadzo-
ny	 zostanie	 okres	 weryfikacji	
kart,	 aby	 lista	 posiadaczy	 była	
aktualna.	 To	 pomoże	 nam	
w	 doborze	 najlepszych	 pakie-
tów	 korzyści.	 Karty	 wydane	
do	 31	 grudnia	 2019	 roku	 nie	
podlegają	 weryfikacji	 przez	 3	
lata	od	momentu	wydania,	np.	
jeśli	ktoś	posiada	Kartę	Miesz-
kańca	 od	 listopada	 2017	 roku,	
ponownie	o	weryfikację	swoich	
uprawnień	zostanie	poproszony	
w	 listopadzie	2020	roku	–	tłu-
maczy	Olimpia	Schneider.
Jeśli	ktoś	dokona	weryfikacji	1	
stycznia	 2020	 roku	 i	 później,	
okres	 ważności	 karty	 będzie	
zależny	 od	 dokumentu,	 który	
zostanie	przedstawiony.
Warto	 też	 wiedzieć,	 że	 od	 1	
stycznia	 dokumentem	 weryfi-
kacyjnym	przestaje	 być	 dowód	
osobisty,	nawet	jeśli	został	wy-
dany	 w	 Gdańsku.	 W	 zamian	
możesz	 przedstawić	 zaświad-
czenie	o	zameldowaniu	na	po-
byt	stały	lub	czasowy	(nie	star-
sze	 niż	 3	 lata)	 lub	 inny	 doku-
ment	weryfikacyjny.
	 –	 W	 Karcie	 Mieszkań-
ca	 pracujemy	 nad	 modułem	

partycypacji	 społecznej.	Chce-
my,	 aby	 wszyscy	 mieszkańcy	
Gdańska	 mieli	 łatwą	 możli-
wość	wypowiadania	się	w	spra-
wach	ważnych	dla	miasta	i	dla	
społeczności.	W	związku	z	tym	
każda	 osoba,	 która	 doda	 do	

swojego	 konta	 pakiet	 na	 2020	
rok,	 może	 zostać	 zaproszona	
do	 udziału	 w	 badaniach	 doty-
czących	w/w	kwestii.	W	związ-
ku	z	tym	dokonaliśmy	stosow-
nych	 zmian	 w	 regulaminie	
oraz	 klauzuli	 informacyjnej.	

Wierzymy,	że	dzięki	modułowi	
partycypacji	 społecznej	 każdy	
z	nas	będzie	miał	realny	wpływ	
na	to,	co	dzieje	się	w	mieście	–	
podkreśla	Olimpia	Schneider.	

(GR)

minĄŁ roK od traGicznycH WydarzeŃnieBaWem rUszĄ Prace

pamiętamy o naszym prezydencieHallera przejdzie modernizację 

Minął	 rok	 od	wstrząsających	
wydarzeń,	 podczas	 których	
zamordowany	 został	 prezy-
dent	 Gdańska	 Paweł	 Ada-
mowicz.	W	rocznicę	tych	tra-
gicznych	wydarzeń	w	Gdań-
sku	 odbyło	 się	 wiele	 uroczy-
stości	 poświęconych	 prezy-
dentowi	Adamowiczowi.
Odsłonięto	 tablicę	 pamięci	
Pawła	Adamowicza.	Znalazły	
się	 na	 niej	 słowa	 z	 ostatnie-
go	 przemówienia	 zamordo-
wanego	 prezydenta:	 Gdańsk	
jest	 szczodry,	 Gdańsk	 dzieli	
się	dobrem.	Gdańsk	chce	być	

Tuż	przed	zamknięciem	stycz-
niowego	 wydania	 „Panora-
my”	 rozstrzygnięto	 przetarg	
na	 modernizację	 alei	 Hallera	
w	Gdańsku.	Zgodnie	z	planem	
drogowcy	mają	zakończyć	swo-
ją	pracę	do	końca	czerwca.
	–	Przeprowadzona	będzie	mo-
dernizacja	 dwóch	 odcinków	
al.	 Hallera.	 Pierwszy	 odcinek	
obejmuje	 jezdnię	 w	 kierun-
ku	 Brzeźna,	 na	 odcinku	 od	
ul.	Okrzei	do	ul.	Mickiewicza	
–	z	wyłączeniem	zmodernizo-
wanego	 odcinka	 ulicy	 w	 ob-
rębie	 skrzyżowania	 z	 ul.	Reja.	
Drugi	 odcinek	 to	 część	 od	ul.	
Mickiewicza	do	ul.	Kościuszki	
–	jezdnia	w	kierunku	Brzeźna.	

miastem	 solidarności.	 Gdańsk	
jest	najcudowniejszym	miastem	
na	 świecie.	 Dziękuję	 Wam!,	
wypowiedziane	 podczas	 finału	
Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecz-
nej	 Pomocy.	 To	 właśnie	 frag-
ment	ostatnich	słów	prezyden-
ta	 „Gdańsk	 dzieli	 się	 dobrem”	
był	 hasłem	 tegorocznej	 akcji	
WOŚP	w	naszym	mieście.
Jednym	z	wydarzeń,	które	upa-
miętniły	 pierwszą	 rocznicę	
zamachu,	 było	 nadanie	 imie-
nia	 Alei	 Pawła	 Adamowicza.	
W	 uroczystości	 wzięła	 udział	
rodzina	zmarłego	prezydenta.

Łącznie	zmodernizowany	zosta-
nie	niemal	kilometrowy	odcinek	
drogi	–	informuje	Aneta	Niezgo-
da	z	Dyrekcji	Rozbudowy	Mia-
sta	Gdańska.
W	 ramach	 inwestycji	 zostanie	
wykonana	 nowa	 nawierzchnia	
drogi,	 przebudowane	 zostaną	
również	zatoki	postojowe	i	chod-
niki.	 Wyregulowane	 zostanie	
także	uzbrojenie	terenu.
	 –	Prace	mają	 zakończyć	 się	 do	
końca	czerwca.	Inwestycja	zosta-
nie	zrealizowana	w	ramach	pro-
gramu	 „Modernizacja	 dróg	 na	
terenie	Gdańska”,	który	w	ubie-
głym	roku	objął	4	ulice	na	łączną	
kwotę	około	9	milionów	złotych	
–	dodaje	Aneta	Niezgoda.

	–	Bardzo	się	cieszę,	że	poja-
wiła	się	taka	inicjatywa.	Paweł	
zawsze	się	cieszył,	że	rozwija-
ją	się	osiedla,	ale	też	trapił,	że	
nie	ma	tam	dobrych	dróg.	Ta	
ulica	łączy	dwa	osiedla	i	mam	
nadzieję,	że	dzięki	niej	miesz-
kańcy	będą	się	 sprawniej	po-
ruszać	po	mieście.	Paweł	rów-
nież	 łączył	 ludzi	 z	 różnych	
środowisk	 –	 mówiła	 podczas	
uroczystości	 nadania	 imienia	
Alei	Pawła	Adamowicza	jego	
żona,	Magdalena.

(GR)

Dodajmy	przy	okazji,	że	w	ra-
mach	programu	przebudowane	
zostały:	Trakt	Konny	na	odcin-
ku	od	ul.	Smoluchowskiego	do	
ul.	Chodowieckiego,	Stary	Ry-
nek	Oliwski	oraz	fragment	ul.	
Świętokrzyskiej	na	odcinku	od	
Wieżyckiej	 do	 Wielkopolskiej	
i	 część	 ul.	 Niepołomickiej	 na	
odcinku	od	Przebiśniegowej	do	
Kampinowskiej.
W	związku	z	pracami	moder-
nizacyjnymi	 kierowcy	 będą	
musieli	 liczyć	 się	 z	 utrudnie-
niami,	które	wystąpią	podczas	
remontu.

(GR)

  dzięki karcie mieszkańca można m.in. skorzystać z bezpłatnego wejścia na miejskie lodowisko

 do czerwca zmodernizowany ma być fragment alei Hallera

 w rocznicę śmierci odsłonięto  tablicę pamięci pawła adamowicza
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i ty moŻesz zostaĆ asystentem

pomóż 
niepełnosprawnym
Jesteś	 osobą	 empatyczną,	
sumienną,	 otwartą?	 Lubisz	
pracować	 z	 ludźmi?	 Masz	
doświadczenie	 w	 pracy	
z	 osobą	 z	 niepełnosprawno-
ścią?	Zgłoś	się	do	Miejskie-
go	 Ośrodka	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 w	 Sopocie	 i	 zostań	
asystentem	 osobistym	 osoby	
niepełnosprawnej!
	 –	Zachęcamy	do	współpra-
cy	nie	tylko	osoby	wykształ-
cone	 w	 zawodzie	 asystenta	
osoby	 niepełnosprawnej,	 ale	
również	 tych,	 którzy	 posia-
dają	doświadczenie	w	udzie-
laniu	 bezpośredniej	 pomocy	
osobom	 z	 	 niepełnospraw-
nościami	 –	 mówi	 Marlena	
Jasnoch,	 zastępca	 dyrektora		
sopockiego	 MOPS.	 –	 Nie	
musi	 być	 to	 praca	 na	 etat.	
Towarzyszenie	osobie	z	nie-
pełnosprawnością	 i	wspiera-
nie	jej	w	realizacji	czynności	
życia	codziennego	może	być	
dodatkowym	 zajęciem	 np.	
dla	studentów.
Usługa	 asystencka	 może	
być	 realizowana	 przez	 7	
dni	 w	 tygodniu	 w	 zależ-
ności	 od	 indywidualnych	
potrzeb	 osoby	 z	 niepełno-
sprawnością.	Czasem	 jest	 to	
godzina	 lub	dwie	 kilka	 razy	

w	 tygodniu,	 w	 niektórych	
przypadkach	 kilka	 godzin	
dziennie.	Asystent	podpisuje	
umowę	zlecenie	 z	 sopockim	
MOPS.	 Praca	 zostaje	 rozli-
czona	na	podstawie	ewiden-
cji	zrealizowanych	godzin.
Do	 zadań	 asystenta	 osobi-
stego	 osoby	 niepełnospraw-
nej	 należeć	 będzie	 m	 in:	
pomoc	 w	 wyjściu,	 powrocie	
i	w	dojazdach,	np.	na	rehabi-
litację	 i	 zajęcia	 terapeutycz-
ne,	 do	 szkoły	 czy	 pracy	 lub	
do	 lekarza,	 pomoc	 w	 zaku-
pach	 i	 w	 załatwieniu	 spraw	
urzędowych	 a	 także	 towa-
rzyszenie	 w	 korzystaniu	
z	 dóbr	 kultury	 –	wyjście	 do	
muzeum,	teatru,	do	kina,	na	
koncert	czy	wystawę.
Osoby	 zainteresowane	 pod-
jęciem	 współpracy	 prosimy	
o	 przesłanie	 listu	 motywa-
cyjnego	 oraz	 CV	 na	 adres:	
mops@mopssopot.pl.	Szcze-
gółowe	 informacje	 można	
uzyskać	 pod	 numerem	 tel.	
58	551	17	10	wew.	232.
Program	finansowany	jest	ze	
środków	 Solidarnościowego	
Funduszu	 Wsparcia	 Osób	
Niepełnosprawnych.

(AN)

aWfis ma sWoicH tUtorÓW

Mistrzowie dydaktyki z gdańskiej uczelni
Gdańscy wykładowcy uczelni wyższych, w tym również akademii wychowania Fizycznego i sportu, idą z duchem czasu. aby jeszcze 
lepiej dotrzeć do studentów i przekazać im w odpowiedni sposób wiedzę, podnoszą swoje kompetencje chociażby w zakresie stosowania 
innowacyjnych metod dydaktycznych – szczególnie tutoringu akademickiego.

Dzisiejsi	 studenci	 są	zupełnie	
inni	 od	 tych,	 którzy	 kształ-
cili	 się	 kilkanaście	 lat	 temu.	
Wykładowcy	 szukają	 róż-
nych	 sposób,	 aby	 dotrzeć	 do	
współczesnej	 młodzieży.	 Nie	
zawsze	jest	to	jednak	skutecz-
ne.	Pomóc	w	tym	może	unijny	
projekt	 „Mistrzowie	 dydak-
tyki”,	 którego	 koordynato-
rem	 jest	 Ministerstwo	 Nauki	
i	Szkolnictwa	Wyższego.
–	 Poziom	 wiedzy	 podstawo-
wej	 z	 poszczególnych	 przed-
miotów	 wśród	 naszych	 stu-
dentów	 jest	 bardzo	 zróżnico-
wany.	 Są	 osoby	 słabe,	 prze-
ciętne,	 ale	 i	 bardzo	 dobre	
–	 dla	 każdej	 z	 nich	 musimy	
mieć	 pomysł	 na	 podnoszenie	
wiedzy	 i	kompetencji,	 a	 takie	
możliwości	 daje	 nam	 tuto-
ring.	 Niedawno	 naszą	 uczel-
nię	 odwiedziły	 Clare	 Bentall	
i	Harriet	Harper	z	University	
College	 London	 oraz	 Aneta	
Radaczyńska	 z	 Ministerstwa	
Nauki	 i	 Szkolnictwa	 Wyż-
szegoGłównym	 celem	 wizyty	
była	 obserwacja	 wdrożonych	
rozwiązań	 wykorzystanych	
w	 projekcie,	 ale	 też	 poznanie	

środowiska	 akademickie-
go	 gdańskich	 uczelni	 –	 Uni-
wersytetu	 Gdańskiego	 oraz	
Akademii	 Wychowania	 Fi-
zycznego	 i	Sportu	–	mówi	dr	
Katarzyna	 Kasprowicz,	 ko-
ordynator	 projektu	 AWFiS,	
która	podczas	wizyty	gości	na	
naszej	 akademii	 prowadziła	
pokazowe	 zajęcia	 w	 oparciu	
o	 model	 „flipped	 classroom”,	
podczas	 których	 studentki	
poszerzyły	 swoją	 wiedzę	 na	
temat	witaminy	D,	opracowu-
jąc	 artykuł	 naukowy	 z	 2019	
roku.	.
Ekspertki	 były	 pod	 wraże-
niem	wysokiego	 poziomu	 za-
jęć,	a	całe	spotkanie	było	bar-
dzo	miłe	 i	 skupione	 na	moż-
liwościach	 poprawy	 jakości	
kształcenia	na	AWFiS.
W	ramach	projektu	grupa	na-
uczycieli	akademickich	bierze	
udział	 w	 wizytach	 studyj-
nych	 w	 wybranych,	 renomo-
wanych	 uczelniach	 europej-
skich.	 Jedną	 z	 nich	 jest	 wła-
śnie	University	College	Lon-
don,	gdzie	metody	kształcenia	
podpatrywała	 dr	 Katarzyna	
Kasprowicz.

–	 Wszystkie	 spotkania	 mia-
ły	 na	 celu	 wymianę	 wiedzy,	
poglądów	 i	 doświadczeń	 do-
tyczących	 wprowadzania	 no-
woczesnych	 form	 dydakty-
ki	 w	 szkolnictwie	 wyższym,	
w	szczególności	metody	tuto-
ringu	–	dodaje	dr	Kasprowicz.
Tutoring	 to	 wyrażenie,	 któ-
re	 coraz	 częściej	 spotykamy	
w	 języku	polskim.	Celem	 tu-
tora	nie	jest	tylko	przekazanie	
wiedzy	 i	 jej	 egzekwowanie,	
ale	 uczenie	 samodzielnego	
myślenia,	 budowania	 opinii	
opartych	na	wiedzy	i	publicz-
nej	ich	obrony.
–	 Nie	 zapomnijmy,	 że	 nasza	
uczelnia	 kształci	 również	na-
uczycieli	 wychowania	 fizycz-
nego,	dlatego	musimy	zmienić	
system	 kształcenia	 i	 metody	
nauczania,	aby	nasi	absolwen-
ci	 mogli	 je	 wykorzystywać	
w	swojej	pracy	w	zmieniającej	
się	co	jakiś	czas	polskiej	szko-
le.	Nauczyciele	–	również	aka-
demiccy	–	mogą	być	znakomi-
tymi	 fachowcami	 w	 swoich	
dziedzinach,	 ale	 tak	 dobrymi	
dydaktykami	 już	 nie	 muszą	
być.	 Dlatego	 też	 w	 projekcie	

„Mistrzowie	edukacji”	uczest-
niczą	 nie	 tylko	 nauczyciele	
młodzi,	 ale	 również	 wykła-
dowcy	 z	 wieloletnim	 stażem	
pedagogicznym	 –	 mówi	 dr	

Katarzyna	Kasprowicz.
Dodajmy,	 że	 w	 projekcie	
„Mistrzowie	 edukacji”,	 któ-
ry	 w	 całości	 finansowany	 jest	
ze	 środków	 zewnętrznych,	

bierze	udział	10	wykładowców	
z	 Akademii	 Wychowania	 Fi-
zycznego	i	Sportu	w	Gdańsku.

(lubek)

mieszKaŃcy się UcieszĄ

ratusz na oruni do rewitalizacji 
Lada	 dzień	 będą	 ogłoszone	
przetargi	na	inwestycje	zwią-
zane	 z	 rewitalizacją	 dzielnic	
Gdańska.	 Pierwsze	 zadanie	
dotyczy	 adaptacji	 dawnego	
Ratusza	 przy	 ul.	 Gościnnej.	
Druga	 inwestycja	 obejmuje	
przebudowę	budynku	przy	ul.	
Królikarnia.
Aneta	 Niezgoda	 z	 Dyrekcji	
Rozbudowy	 Miasta	 Gdań-
sku	informuje,	że	w	dawnym	
Ratuszu	 przy	 ul.	 Gościnnej	
1	 działać	 będzie	 Gdańska	
Fundacja	 Innowacji	 Spo-
łecznej.	 Przewidziano	 tam	
także	 utworzenie	 siedziby	
Rady	 Dzielnicy	 Orunia-Św.	
Wojciech-Lipce.	
	–	Mieszkańców	Oruni	ucie-
szy	 fakt,	 że	 w	 tym	 miejscu	
powstanie	 mediateka.	 Przy	
ul.	Gościnnej	1	będzie	można	
wypożyczyć	nie	tylko	książki,	
ale	także	filmy	i	płyty.	Na	bu-
dynku	zostanie	zamontowany	
podświetlany	 szyld	 „Ratusz	
Oruński”.	 Wnętrze	 budynku	
zostanie	 przebudowane	 tak,	
by	 został	on	dostosowany	do	
potrzeb	 osób	niepełnospraw-
nych.	 W	 budynku	 zostanie	
zainstalowana	 winda,	 która	
ułatwi	 poruszanie	 po	 obiek-
cie.	W	ramach	zadania	prze-
widuje	 się	 zmianę	 sposobu	

użytkowania	 budynku	 wraz	
z	 przebudową	 wewnętrznego	
układu	 pomieszczeń,	 wymia-
nę	 dachu,	 przebudowę	 schodów	
i	 istniejących	 pomieszczeń	 hi-
gieniczno-sanitarnych.	 Zakres	
zadania	 przewiduje	 wykonanie	
nowych	instalacji	wewnętrznych,	
wymianę	 okien,	 drzwi	 i	 posa-
dzek.	 Obiekt	 będzie	 monitoro-
wany,	a	teren	wokół	gmachu	zo-
stanie	zagospodarowany.	Pojawią	
się	nowe	ławki	i	stojaki	na	rowery	
–	podaje	Aneta	Niezgoda.
Drugi	 przetarg	 dotyczy	

przebudowy	 budynku	 przy	 ul.	
Królikarnia	13.	 	Po	zakończe-
niu	prac	w	obiekcie	funkcjono-
wać	będzie	Placówka	Wsparcia	
Dziennego.	Obecnie	w	budyn-
ku	 znajdują	 się	 biura.	 Gmach	
składa	 się	 z	 trzech	 części.	
W	 pierwszej	 z	 nich	 znajdują	
się	 dwie	 kondygnacje,	 w	 dru-
giej	 i	 trzeciej	 jest	 tylko	 jedna	
kondygnacja.
	 –	 Dzięki	 adaptacji	 budynku	
będzie	można	w	nim	prowadzić	
zajęcia	 edukacyjne	 czy	 porady	
psychologiczno-pedagogiczne	

dla	 dzieci,	 młodzieży	 oraz	
ich	 opiekunów.	 Budynek	
przejdzie	 gruntowny	 remont,	
a	w	ramach	 inwestycji	zosta-
nie	wykonana	altana	scenicz-
na	 i	 rekreacyjna.	Tereny	 zie-
lone	wokół	 budynku	 zostaną	
zagospodarowane,	 by	 służyć	
rekreacji.	Prace	mają	potrwać	
10	miesięcy	od	daty	podpisa-
nia	 umowy	 –	 dodaje	 Aneta	
Niezgoda.

(GR)

  ratusz przy ul. Gościnnej zyska niebawem drugi życie

  na zdjęciu dziekan tomasz tomiak (awFis), clare bentall, Harriet Harper
(University college london), aneta radaczyńska z mnisw, dr katarzyna kasprowicz
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Zaprojektuj 
maskotkę 
	 –	W	związku	z	 jubileuszowym	
rokiem	 50-lecia	 powstania	 Uni-
wersytetu	 Gdańskiego	 szukamy	
nowego	 symbolu	uczelni	 –	do	7	
lutego	 tego	 roku	można	 przesy-
łać	 projekty	 maskotki	 uczelni.	
Ma	ona	odzwierciedlać	wartości,	
którymi	kierują	się	zarówno	stu-
denci,	 jak	 i	 pracownicy	 uczelni:	
otwartość,	 kreatywność,	 wza-
jemny	szacunek	i	tolerancja,	wie-
lokulturowość,	a	także	pragnienie	
zdobywania	i	pogłębiania	wiedzy,	
społeczne	 zaangażowanie	 oraz	
związek	 z	 morzem	 i	 tradycjami	
morskimi.	Najlepszy	z	pomysłów	
zostanie	 wdrożony	 do	 produk-
cji,	a	jego	autor	otrzyma	nagrodę	
pieniężną	 w	 wysokości	 3000	 zł	
brutto	–	informuje	Monika	Rogo,	
rzecznik	 prasowy	 Uniwersytetu	
Gdańskiego.
Organizatorzy	 konkursu	 chcieli-
by,	aby	była	to	postać	inspirująca,	
wywołująca	pozytywne	skojarze-
nia	i	odzwierciedlająca	charakter	
uczelni.	 Maskotka	 będzie	 towa-
rzyszyć	 przedstawicielom	 uni-
wersytetu	 podczas	 różnych	 wy-
darzeń.	 Jej	 postać	może	 pojawić	
się	w	formie	przebrania,	gadżetu	
reklamowego,	znaku	graficznego,	
elementu	promocji	uczelni	w	dru-
ku	oraz	formach	elektronicznych.	
Wyniki	 konkursu	 zostaną	 ogło-
szone	17	lutego.

(MR)

NasZE spraWY

Budynki	 zarządzane	 przez	
RSM	 „Budowlani”	 liczą	 już	
sobie	 ponad	 pół	 wieku	 i	 nie	
może	dziwić	fakt,	że	potrzeby	
remontowe	 są	 coraz	 większe.	
Tylko	 w	 ubiegłym	 roku	 –	 jak	
mówi	 nam	 prezes	 spółdzielni	
Zbigniew	Kopiński	–	na	reali-
zację	 planu	 remontowego	wy-
dano	2,2	mln	zł.
	 –	W	ostatnim	 czasie	 byliśmy	
zmuszeni	 podnieść	 stawkę	 na	
fundusz	 remontowy,	 dlatego	
ogólna	 kwota,	 jaką	 mogliśmy	
wydać	 w	 2019	 roku	 na	 prace	
remontowe,	 wzrosła	 o	 około	
150	 tysięcy	 złotych.	 Pienią-
dze	 te	 nie	 wystarczają	 oczy-
wiście	 na	 wszystkie	 potrzeby.	
Takim	 przykładem	 mogą	 być	
prace	 termomodernizacyjne	
budynku	 przy	 ulicy	 Bobrowej	
5,	 gdzie	 budżetu	 wystarczy-
ło	nam	 jedynie	na	docieplenie	
trzech	 ścian.	 Zadanie	 kosz-
towało	 400	 tysięcy	 złotych.	
Przypomnę,	że	prace	te	zamie-
rzaliśmy	 wykonać	 już	 w	 roku	
2018,	ale	wtedy	nie	było	chęt-
nych	firm,	które	podjęłyby	 się	

realizacji	tego	zadania	–	mówi	
Zbigniew	Kopiński.
Niemałą	kwotę,	bo	również	ok.	
400	tys.	zł	wydano	na	remonty	
dróg	i	chodników	osiedlowych	
oraz	na	wykonanie	miejsc	po-
stojowych	(ul.	Karpacka	2	i	6).	
Sporo	 pieniędzy,	 bo	 ok.	 200	
tys.	zł,	pochłonęła	też	wymia-
na	 drzwi	 wejściowych	 do	 bu-
dynków	mieszkalnych.	Z	kolei	
ok.	180	tys.	zł	wydano	na	wy-
mianę	wykładziny	podłogowej	
w	budynku	przy	Karpackiej	8.
	–	Podobną	wykładzinę	mamy	
w	 siedzibie	 spółdzielni	 i	 zda-
je	 ona	 egzamin.	 Jest	 ona	 nie	
tylko	 estetyczna,	 ale	 również	
wytrzymała.	 Mam	 nadzieję,	
że	 podobnie	 będzie	w	 budyn-
ku	przy	Karpackiej,	gdzie	wy-
kładzina	 jest	 położona	 w	 ca-
łym	korytarzu	–	od	parteru	po	
ostatnie	 piętro.	 W	 tym	 roku	
będzie	ona	położona	w	budyn-
ku	przy	ulicy	Pawła	Gdańca	10	
–	informuje	prezes.
Ceny	 –	 nie	 tylko	 materiałów,	
ale	również	usług	–	regularnie	
są	podwyższane,	co	ma	wpływ	

na	 coraz	mniejszy	 zakres	 prac	
remontowych.	 W	 związku	
z	 tym	 od	 1	 kwietnia	 fundusz	
remontowy	 zostanie	 podwyż-
szony	 o	 kolejne	 20	 groszy.	
Zgodnie	z	Ustawą	o	spółdziel-
niach	 mieszkaniowych	 odpo-
wiednie	informacje	w	tej	spra-
wie	trafiły	do	mieszkańców	już	
w	grudniu.
	–	Poza	 tym	czekają	nas	pod-
wyżki,	 które	 w	 żaden	 sposób	
nie	 są	 zależne	 od	 spółdzielni.	
Mam	 tu	 na	 myśli	 chociażby	
nowe,	wyższe	stawki	za	odbiór	
śmieci,	które	wejdą	w	życie	już	
od	1	lutego.	Z	mediów	dowia-
dujemy	się	o	podwyżce	energii	
elektrycznej.	Po	wejściu	w	ży-
cie	 nowych	 stawek	 będziemy	
analizować	 budżet	 i	 dopie-
ro	 wtedy	 zdecydujemy,	 czy	
zwiększyć	 zaliczkową	 opłatę	
na	 oświetlenie	 części	 wspól-
nych	 i	 piwnic	 –	dodaje	 prezes	
Kopiński.
W	tym	roku	na	plan	pierwszy	
w	 planie	 remontowym	 wysu-
wa	 się	 przebudowa	 węzłów	
cieplnych.	 Zadanie	 będzie	

rozłożone	 w	 latach,	 a	 doty-
czy	 kilku	 budynków	 niskich	
i	 trzech	 wieżowców	 przy	 alei	
Grunwaldzkiej,	gdzie	do	pod-
grzania	 ciepłej	 wody	 miesz-
kańcy	 wykorzystują	 piecyki	
gazowe.	 Przedsięwzięcie	 nie	
należy	 do	 tanich.	 Władze	
spółdzielni	planują	w	tym	roku	
przygotować	 niezbędną	 do-
kumentację	 techniczną,	 a	 być	
może	wymienić	całą	instalację	
w	 jednym	 z	 budynków.	Koszt	
zadania	 może	 wynieść	 nawet	
250	 tysięcy	 złotych,	 a	 warto	
wiedzieć,	 że	 na	 fundusz	 re-
montowy	mieszkańcy	 jednego	
budynku	mogą	uzbierać	w	cią-
gu	roku	do	60	tys.	zł.	
	 –	 Przed	 nami	 trudny	 rok.	
Mam	nadzieję,	że	uda	się	spro-
stać	 wyzwaniom,	 jakie	 sta-
wiają	 przed	 nami	 członkowie	
spółdzielni.	 Łatwo	 na	 pewno	
nie	 będzie,	 ale	 jestem	 dobrej	
myśli	 –	 przyznaje	 Zbigniew	
Kopiński.

(lubek)

miniony rok był udany dla robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”. Udało się zrealizować wszystkie 
zaplanowane prace remontowe, bardzo spokojnie przebiegło również walne zgromadzenie, podczas którego udzielono 
absolutorium zarówno członkom zarządu, jak i radzie nadzorczej. a za swoją działalność spółdzielnia została wyróżniona 
tytułem „lidera spółdzielczości”.

ceny szyBUjĄ W GÓrę

to będzie trudny rok dla spółdzielczości 

nie czeKaj WyBierz Życie 

Marzenia pozwalają zapomnieć o strachu, 
bólu i cierpieniu
„Nie	Czekaj	Wybierz	Życie”	 –	
pod	takim	hasłem	trwa	w	2020	
roku	kampania	społeczna	Fun-
dacji	 Onkorejs	 Wybieram	 Ży-
cie.	 Od	 kilku	 lat	 fundacja	 or-
ganizuje	 dla	 osób	 onkologicz-
nych	rejsy	pełnomorskie	i	piesze	
marsze	 „Onkorejs	 Granicami	
Polski”.	
	–	W	tym	roku	chcemy	dotrzeć	
do	 jeszcze	większej	 liczby	 osób	
chorych	 na	 raka,	 ich	 rodzin	
i	 osób	 wspierających.	 Chcemy	
przełamać	 stereotypy	 i	 pokazać	
ludziom,	 że	 z	 chorobą	 można	
żyć	i	dokonywać	rzeczy	z	pozoru	
niemożliwych	 –	mówi	Magda-
lena	Lesiewicz,	prezes	Fundacji	
Onkorejs	 –	 Wybieram	 Życie.	
–	Chcemy	pokazać,	 że	 choroba	
onkologiczna	nie	 jest	 przeszko-
dą,	aby	spełniać	swoje	marzenia	
–	 nawet	 takie,	 które	 wymaga-
ją	 sporej	 odwagi	 czy	 wysiłku.	
W	 naszych	 rejsach	 i	 marszach	
biorą	udział	osoby	z	całej	Polski	
stąd	 pomysł	 na	 kampanię	 spo-
łeczną,	 która	 pomoże	 dotrzeć	
do	 jeszcze	większej	 liczby	osób.	
Chcemy	walczyć	ze	stygmatyza-
cją	i	dawać	chorym	dobrą	energię	
do	zdrowienia.

W	 ramach	 kampanii	 odbędzie	
się	 na	 przełomie	 czerwca	 i	 lipca	
Onkorejs	 Granic	 Polski,	 sied-
miodniowy	marsz,	który	obejmie	
piesze	trasy,	każda	ponad	100-ki-
lometrowa	wzdłuż	 granic	 Polski	
oraz	 specjalną	 trasę	 rowerową.	
W	 czasie	 marszu	 odbywają	 się	
spotkania,	na	których	uczestnicy	
marszu	dzielą	się	swoim	doświad-
czeniem,	jest	mowa	o	profilakty-
ce,	 znaczeniu	 badań,	 o	 tym,	 że	
rak	 wcześnie	 wykryty	 jest	 ule-
czalny.	 W	 marszu	 biorą	 udział	
osoby	 z	 chorobą	 nowotworową,	
ale	również	ich	rodziny	i	zdrowe	
osoby	wspierające.
Częścią	 kampanii	 jest	 również	
kampania	w	mediach,	którą	fun-
dacja	 chce	 przeprowadzić,	 żeby	
dotrzeć	 z	 przekazem	 do	 osób	
z	całej	Polski,	m.in.	zaplanowano	
emisję	spotów	radiowych.
Jesienią	 natomiast	 odbędzie	 się	
Onkorejs	2020	na	Żaglowcu	Fry-
deryk	 Chopin.	 74	 onkologicz-
nych	bohaterów	oraz	koordynato-
rów	Onkorejsu	Granicami	Polski	
przeżyje	 przygodę	 życia,	 poko-
nując	 morskie	 fale.	 Żeglowanie	
jest	 bardzo	 podobne	 do	 procesu	
leczenia	 chorób	 onkologicznych.	

Tak	 samo	w	 sytuacji,	 gdy	 chory	
dowiaduje	 się,	 że	ma	 nowotwór,	
jak	 i	 w	 sytuacji,	 gdy	 pierwszy	
raz	wsiada	na	 jacht,	nie	wie,	 jak	
zachowa	 się	 jego	 organizm,	 nie	
wie	czy	strach	go	nie	sparaliżuje,	
nie	wie,	czy	będzie	miał	chorobę	
morską.	 Jedyne,	 co	 jest	 wiado-
mo,	to	to,	że	nie	może	się	poddać.	
Nawet	w	sztormie	i	podczas	naj-
gorszej	chemioterapii	–	nie	może	
odpuścić.	 Musi	 walczyć	 dalej.	
Po	 pełnomorskim	 rejsie,	 mając	
świadomość	 tego	 co	 przeżyła,	
osoba	 chora	 ma	 poczucie,	 że	 ze	

wszystkim	sobie	poradzi.	
Do	tej	pory	odbyło	się	już	siedem	
Onkorejsów:	 Na	 Morzu	 Bał-
tyckim:	 do	 Visby	 (w	maju	 2015	
roku	 –	 przerwany	 po	 30	 godzi-
nach	rejs	na	Zjawie	IV,	która	na	
środku	Bałtyku	 zaczęła	 nabierać	
wody),	kontynuacja	rejsu	na	prze-
łomie	 sierpnia	 i	 września	 2015	
roku,	rejsy	na	Zawiszy	Czarnym:	
w	2016	r.	do	Kłajpedy,	w	2017	r.	
do	Karlskrony,	w	2018	r.	do	Ko-
penhagi.	 Na	 Oceanie	 Atlantyc-
kim	 i	Morzu	Śródziemnym:	Na	
Fryderyku	 Chopinie	 w	 2019	 r.	

–	z	Setubalu	do	Malagi	i	z	Ma-
lagi	do	Alicante.
Tegoroczny	 Onkorejs	 2020	
roku	odbędzie	na	Morzu	Śród-
ziemnym,	cały	czas	trwa	zbiór-
ka	na	FB,	która	pomoże	wielu	
osobom	 sfinansować	 marzenie	
o	 rejsie	 życia.	 Można	 również	
przekazać	Fundacji	 	1%	,	KRS	
Fundacji	 	 0000597569.	Więcej	
na	www.onkorejs.pl.	

Iwona Naliwajek 
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Na	 samym	 początku	 raz	 jesz-
cze	przypomnijmy,	że	już	kilka	
lat	 temu	 Spółdzielnia	 Miesz-
kaniowa	 „Suchanino”	 wyszła	
z	inicjatywą	zagospodarowania	
działki	 przy	 ul.	 Kurpińskiego	
na	 cele	 mieszkaniowe.	 Część	
pomieszczeń	miałaby	być	prze-
znaczona	 na	 żłobek	 i	 klub	 se-
niora.	 Stosunkowo	 niedawno	
pojawiła	się	„kontrpropozycja”.	
Nieznany	 dotąd	 inwestor	 chce	
postawić	 w	 tym	 miejscu	 ba-
lon	sportowy.	Według	naszych	
wiadomości	 z	 obiektu	miałyby	
korzystać	dzieci	trenujące	gim-
nastykę	artystyczną.	
	 –	 Suchanino	 –	 szczególnie	
osiedle	 przy	 ulicy	 Kurpińskie-
go	–	zamieszkują	osoby	starsze,	
które	 mieszkają	 też	 na	 ostat-
nich	 piętrach.	Niektóre	 z	 nich	
z	 chęcią	 przeniosłyby	 się	 do	
wybudowanego	 przez	 spół-
dzielnię	 budynku	 z	 windą,	 co	
znacznie	 ułatwiłoby	 im	 życie.	
Będąc	 w	 podeszłym	 wieku,	
można	 mieć	 problem	 z	 takim	
zadaniem	 –	 mówi	 nam	 po-
seł	 Jerzy	Borowczak.	 –	To	 nie	

jedyny	 argument	 przemawia-
jący	 za	 budową	 mieszkań.	 Już	
teraz	istnieje	bardzo	duży	pro-
blem	 z	 parkowaniem.	 Po	 uru-
chomieniu	 nowego	 obiektu	
sportowego	kłopot	będzie	jesz-
cze	większy.
Poseł	 Borowczak	 wystosował	
także	 pismo	 do	 władz	 miasta,	
w	 którym	 oczekuje	 odpowiedzi	
na	kilka	pytań	związanych	oczy-
wiście	z	zagospodarowaniem	tej	
działki.	 Jerzy	 Borowczak	 zwra-
ca	 też	 uwagę,	 że	 można	 prze-
cież	pogodzić	interes	spółdzielni	
i	 miasta,	 lokalizując	 sportowy	
balon	w	innym	miejscu.
Inicjatywę	 SM	 „Suchani-
no”	 popiera	 również	 Piotr	
Gierszewski,	 radny	 miasta	
Gdańska.
	–	Trudno	być	przeciwko	przed-
sięwzięciu,	które	zakłada	moż-
liwość	 utworzenia	 trzyoddzia-
łowego	żłobka	 i	klubu	seniora.	
W	tej	chwili	w	dzielnicy,	która	
liczy	 około	 17	 tysięcy	 miesz-
kańców,	 nie	 ma	 publicznego	
żłobka.	 Komentarz	 do	 takiej	
sytuacji	 jest	chyba	zbędny.	Nie	

wiem,	dlaczego	właśnie	przy	tej	
szkole	ma	powstać	balon	spor-
towy,	 którego	 inwestorem	 ma	
być	 prywatny	 podmiot.	 Dziwi	
mnie	 to,	 ponieważ	 szkoła	 ta	
posiada	 niezwykle	 dobrą	 bazę	
sportową.	 Ma	 halę	 sportową,	
pływalnię	 z	 sześcioma	 torami	
i	zespół	boisk	z	placami	zabaw.	
Takiej	bazy	na	pewno	zazdrości	
niejedna	gdańska	szkoła.	Po	co	
więc	 jeszcze	 sportowy	 balon?	
–	pyta	Piotr	Gierszewski,	któ-
rego	nikt	nie	przekonał	do	bu-
dowy	kolejnego	obiektu	sporto-
wego	przy	ul.	Kurpińskiego.
Nie	 tylko	 zdaniem	 radnego	
doskonałym	 miejscem	 na	 tego	
typu	 obiekt	 jest	 teren	 przy	 ul.	
Paganiniego,	gdzie	znajduje	się	
już	siłownia	na	świeżym	powie-
trzu	i	wielofunkcyjne	boisko.
	–	Nie	 słyszałem	negatywnych	
opinii	dotyczących	przeznacze-
nia	tej	działki	na	cele	mieszka-
niowe.	Mało	tego.	Mieszkańcy	
Suchanina	 regularnie	 pytają	
mnie	–	mimo	że	to	nie	moja	in-
westycja	–	kiedy	ruszy	budowa	
mieszkań	 przy	 Kurpińskiego.	

Nie	wiadomo,	 kto	 chce	 posta-
wić	w	tym	miejscu	balon	spor-
towy.	 Śmiem	 twierdzić,	 że	 za	
całą	 sprawą	 stać	 może	 firma	
deweloperska,	która	za	kilka	lat	
wybuduje	w	tym	miejscu	budy-
nek	mieszkalny.	Wtedy	 jednak	

mieszkania	kosztować	będą	po	
10	tysięcy	złotych	za	metr	kwa-
dratowy,	a	nie	jak	w	przypadku	
spółdzielni	5–6	tysięcy.	Nie	bę-
dzie	też	miejsca	na	żłobek	i	klub	
seniora,	ponieważ	głównym	ce-
lem	dewelopera	będzie	zarobek	

–	tłumaczy	Piotr	Gierszewski.
Do	 tematu	 oczywiście	 jesz-
cze	 wrócimy	 na	 łamach	
„Panoramy”.

Grzegorz Rudnicki

Śmieci	 segregujemy	 teraz	 aż	
na	 sześć	 frakcji.	 Od	 początku	
roku	musimy	również	oddziel-
nie	 wyrzucać	 odpady	 biode-
gradowalne.	 Poza	 tym	 odpady	
komunalne	 trzeba	 segregować	
na:	metale	 i	 tworzywa	 sztucz-
ne,	 papier,	 szkło,	 pozostałości	
po	 segregacji	 i	 popiół	 (doty-
czy	 przede	 wszystkim	 domów	
jednorodzinnych).	
W	 Gdańsku	 segregacja	 obo-
wiązała	wcześniej.	Nie	 zawsze	
mieszkańcy	stosowali	się	do	no-
wych	 zasad.	Tak	było	 również	
w	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	
„Suchanino”,	gdzie	zdarzały	się	
pojedyncze	przypadki,	że	firma	
nie	chciała	odebrać	śmieci,	któ-
re	nie	były	posegregowane,	dla-
tego	 ich	 selekcją	 musieli	 zająć	
się	gospodarze	domów.
	–	Były	to	jednak	incydentalne	
przypadki,	które	miały	miejsce	
w	2018	roku.	Od	tego	momen-
tu	mieszkańcy	w	miarę	dobrze	
segregowali	śmieci	–	mówi	nam	
Marek	Bugaj,	zastępca	prezesa	
ds.	 technicznych	 Spółdzielni	

Mieszkaniowej	„Suchanino”.
Władze	 spółdzielni	 apelują,	
aby	 selektywną	 zbiórkę	 odpa-
dów	wziąć	 sobie	 do	 serca.	Po-
wód	 jest	 jeden	–	kary!	Za	nie-
posegregowane	 śmieci	 zapłaci-
my	dwa	razy	więcej.	
	 –	 Niejeden	 raz	 otrzymywa-
liśmy	 sygnały,	 że	 nietypowe	
śmieci	 do	 naszych	 altan	 pod-
rzucają	 mieszkańcy	 domów	
jednorodzinnych.	Nie	dalej	 jak	
dwa	tygodnie	temu	w	taki	spo-
sób	ktoś	podrzucił	nam	zużyte	
opony	 samochodowe.	 Nikogo	
za	 rękę	 nie	 złapaliśmy,	 altany	
też	 nie	 są	 monitorowane,	 dla-
tego	za	wywóz	tego	typu	śmie-
ci	 musi	 zapłacić	 spółdzielnia,	
a	co	za	tym	idzie	jej	mieszkań-
cy	–	 tłumaczy	Marek	Bugaj.	–	
Wśród	 członków	 naszej	 spół-
dzielni	 są	 oczywiście	 pojedyn-
cze	przypadki,	którym	nie	chce	
się	segregować	śmieci.	Niestety	
w	 tym	 przypadku	 odpowie-
dzialność	jest	zbiorowa	i	za	jed-
nego	sąsiada	karę	będą	musieli	
zapłacić	pozostali.

Wiceprezes	 SM	 „Suchanino”	
przytoczył	 przy	 okazji	 przy-
kład	 Montrealu,	 gdzie	 za	 nie-
posegregowanie	 śmieci	 grozi	
kara	 w	 wysokości	 najniższej	
miesięcznej	 pensji.	 Tak	 wyso-
kie	kary	są	zazwyczaj	 skutecz-
ne,	 dlatego	 nie	 występuje	 tam	
żaden	 problem	 z	 segregacją	
śmieci.
	–	Korzystając	z	okazji,	chciał-
bym	poinformować	wszystkich	
naszych	 mieszkańców,	 że	 to	
nie	 spółdzielnia	 będzie	 nakła-
dać	 kary	 za	 nieposegregowane	
śmieci,	 a	 gmina	miasta	Gdań-
ska.	 Spółdzielnia,	 a	 co	 za	 tym	
idzie	mieszkańcy,	będą	musieli	
ponieść	finansowe	konsekwen-
cje.	 Słyszeliśmy,	 że	 niektóre	
spółdzielnie	 mieszkaniowe	 za-
trudniają	 specjalnych	 pracow-
ników,	 którzy	 pomagają	 w	 se-
gregowaniu	 śmieci.	 Ale	 to	 też	
jest	 dodatkowy	 koszt,	 którym	
i	 tak	 w	 ostatecznym	 rozra-
chunku	obarczeni	będą	miesz-
kańcy	 –	 tłumaczy	 Leonard	
Wieczorek,	 prezes	 Spółdzielni	

Mieszkaniowej	„Suchanino”.
Warto	 jeszcze	 zwrócić	 uwagę	
na	dwie	ważne	sprawy	związa-
ne	 z	 segregacją	 śmieci.	 Pierw-
szym	tematem	są	elektrośmieci.	
Przy	zakupie	nowego	urządze-
nia	 gospodarstwa	 domowego	
bądź	 też	 nowego	 urządzenia	
multimedialnego,	 nie	 wyrzu-
cajmy	 starego,	 niepotrzebnego	
na	śmieci.	
	 –	 Każdy	 taki	 sprzęt	 oddać	
można	 przecież	 za	 darmo	 do	
firmy,	 która	 przyjedzie	 do	 na-
szego	 domu	 i	 odbierze	 go	 za	
darmo.	Jest	jeszcze	druga	moż-
liwość.	 Kupując	 nowy	 sprzęt,	
możemy	 zamówić	 odbiór	 sta-
rego.	 Warto	 więc	 skorzystać	
z	 jednej	 z	 tych	 opcji,	 aby	 nie	
narażać	 spółdzielni	 na	 dodat-
kowe	koszty	–	dodaje	Leonard	
Wieczorek.
Nowy	 system	 gospodarowa-
nia	 odpadami	 komunalnymi	
budzi	 wiele	 niejasności	 i	 kon-
trowersji.	 Szczególnie	 doty-
czy	 to	 kosztów	 zawiązanych	
z	 wywozem	 nieczystości.	 Jak	

się	 dowiedzieliśmy,	 gdań-
scy	 spółdzielcy	 będą	 żądać	 od	
władz	miasta	konkretnych	wy-
liczeń	 i	 systemu	gospodarowa-
nia	odpadami	komunalnymi.
	–	Chcemy	po	prostu	wiedzieć,	
z	czego	wynikają	tak	drastycz-
ne	 podwyżki	 wywozu	 nieczy-
stości.	 Nikt	 ze	 spółdzielców	
nie	 otrzymał	 żadnej	 kalkulacji	

związanej	 z	 gospodarką	 odpa-
dami	komunalnymi,	a	zarządcy	
nieruchomości	muszą	przenieść	
te	 wydatki	 na	 mieszkańców	 –	
mówi	Leonard	Wieczorek.
Do	 tematu	 z	 całą	 pewnością	
wrócimy	w	jednym	z	kolejnych	
wydań	„Panoramy”.

(lubek)

pomysł miasta z budową sportowego balonu przy ul. kurpińskiego na suchaninie wciąż budzi wiele kontrowersji. spora grupa 
mieszkańców dzielnicy nie popiera tego przedsięwzięcia. przeciw są również niektórzy miejscy radni – zarówno z lewej, jak i prawej 
strony naszej lokalnej sceny politycznej. pomysłu nie popiera także poseł Jerzy borowczak.

od nowego roku musimy segregować śmieci według nowych zasad. system ma być bardziej szczelny, a co za tym idzie – droższy, co odczują sami 
mieszkańcy. stawka za odbiór nieczystości wzrosła o 100 proc., ale może być jeszcze drożej. za śmieci nieposegregowane zapłacimy dwa razy tyle.

  eko ozdoby można wykonać własnoręcznie, celebrując w ten 
sposób świąteczny czas z rodziną

Kto dostanie teren Przy KUrPiŃsKieGo?

to nie sPÓŁdzielnia Będzie KaraĆ!!!

politycy przeciwnych obozów po stronie spółdzielni 

Będzie odpowiedzialność zbiorowa za 
nieposegregowane śmieci
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osoby starsze to kopalnia wiedzy, z której warto korzystać. w gonitwie dnia codziennego niewiele czasu znajdujemy na rozmowę 
z seniorami, od których moglibyśmy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy dotyczących historii naszej rodziny czy otoczenia, w którym 
żyjemy. rozmowy i wspomnienia są również szczególnie ważne dla osób, które mają problemy z pamięcią. metoda wspomnieniowa 
wykorzystywana jest chociażby w terapii osób z demencją. 

	–	Z	doświadczenia	zawodo-
wego,	 ale	 również	 osobistego	
przekonałam	 się,	 że	 za	 każ-
dym	 człowiekiem	 stoi	 cieka-
wa	historia.	Bywa	jednak	tak,	
że	w	codziennym	życiu	mamy	
niewiele	 czasu,	 aby	 ich	 słu-
chać,	często	słyszymy	je	kolej-
ny	raz	i	nie	mamy	na	to	ocho-
ty.	 Jednak	 z	 terapeutycznego	
punktu	widzenia	są	to	bardzo	
dobre	formy	kontaktu	z	osobą	
starszą,	 często	 chorującą	 na	
demencję.	 Taka	 wspomnie-
niowa	rozmowa	jest	doskona-
łą	płaszczyzną	aby	spojrzeć	na	
osobę	 starszą	 przez	 pryzmat	
doświadczeń	życiowych,	a	nie	
choroby.	 Odpowiednim	 mo-
mentem	 do	 wysłuchania	 na-
szych	seniorów	jest	chociażby		
spotkanie	z	okazji	Dnia	Babci	
i	Dziadka	–	mówi	Magdalena	
Kowalczys,	dyrektor	Centrum	
Opieki	Serenus	w	Gdańsku.
Z	seniorami	warto	rozmawiać	
w	każdej	wolnej	 chwili	 –	nie	
tylko	przy	okazji	imprez	oko-
licznościowych.	 Warto	 po-
święcić	 wolną	 chwilę,	 odro-
binę	 cierpliwości,	 aby	 poroz-
mawiać	 ze	 swoim	 dziadkiem	
bądź	babcią	a	może	starszym	
sąsiadem.	
	 –	Podczas	 rozmów	możemy	
dowiedzieć	 się	 wielu	 cieka-
wych	 rzeczy	 nie	 tylko	 o	 na-
szych	dziadkach,	 ale	 również	
o	 naszych	 rodzicach	 i	 o	 nas	
samych,	kiedy	byliśmy	młod-
si.	W	ten	sposób	możemy	przy	
okazji	 budować	 swoją	 tożsa-
mość,	 ale	 przede	 wszystkim	
pozytywne	 relacje	 z	 osobami	
starszymi	–	zauważa	Magda-
lena	Kowalczys.
Odwiedzając	 gdańskie	 Cen-
trum	Opieki	 Serenus,	 wyko-
rzystaliśmy	okazję,	by	zamie-
nić	kilka	zdań	z	seniorami.
Pan	Tomasz	pochodzi	z	Gdy-
ni,	przed	przejściem	na	eme-
ryturę	 pracował	 jako	 mecha-
nik	 maszyn	 szwalniczych	
w	 Spółdzielni	 Inwalidów	

Wybrzeże	w	Orłowie.	
	 –	Zajmowałem	 się	nie	 tylko	
naprawą	maszyn.	Sam	potra-
fię	 wykonać	 drobne	 naprawy	
swojej	 odzieży.	 Nauczyłem	
się	 skracać	 spodnie	 i	 wszy-
wać	 zamek.	 Najmilej	 wspo-
minam	 dwa	 miejsca	 w	 mojej	
rodzinnej	 Gdyni.	 Pierwszym	
jest	 Kamienna	 Góra,	 gdzie	
można	 było	 chodzić	 na	 spa-
cery	 i	 randki.	 Drugim	 jest	
stacja	 kolejowa.	 Uwielbiałem	
chodzić	na	dworzec	i	patrzeć,	
jak	w	różne	strony	Polski	od-
jeżdżają	pociągi.	Kolej,	a	wła-
ściwie	 modelarstwo	 kolejowe	
było	 moją	 pasją.	 Posiadałem	
sporą	 kolekcję	 kolejek.	Część	
z	 nich	 przekazałem	 swojemu	
chrześniakowi,	 a	 sobie	 zosta-
wiłem	 dwie.	 Moje	 zamiło-
wanie	 do	 modelarstwa	 kole-
jowego	wynikać	może	z	tego,	
że	mieszkałem	w	bliskim	 są-
siedztwie	 torów	 kolejowych,	
gdzie	 każdego	 dnia	 również	
mogłem	 obserwować	 prze-
jeżdżające	 pociągi	 –	 wspo-
mina	Pan	Tomasz,	który	bar-
dzo	 chętnie	 korzysta	 z	 zajęć	
terapeutycznych.
	–	Można	powiedzieć,	że	Pan	
Tomek	ma	duszę	artysty.	Czę-
sto	 można	 go	 spotkać	 przy	
różnych	 zajęciach	 artystycz-
nych.	 Jest	 bardzo	 otwarty	 na	
inne	 osoby.	 Zaprzyjaźnił	 się	
nawet	z	Panią	Ewą	z	naszego	
domu,	 z	 którą	 spędza	 dużo	
czasu	 na	 wspólnych	 rozmo-
wach	i	spacerach	–	mówi	Be-
ata	Jaworowska,	terapeuta	za-
jęciowy	z	Centrum	Serenus.
Z	kolei	Pani	Halina	urodziła	
się	w	majątku	dziadka	w	oko-
licach	Grodna.	Zaraz	po	woj-
nie	wraz	z	mamą	i	siostrą	wy-
ruszyły	przed	siebie,	aż	trafiły	
do	Sopotu.
	–	Nie	znałam	mojego	taty.	On	
też	 mnie	 nigdy	 nie	 widział.	
Mama	 pochodziła	 z	 arysto-
kratycznej	 rodziny,	 skończyła	
prawo,	 znała	 kilka	 języków.	

Była	bardzo	przystojną	kobie-
tą	 –	 wspomina	 Pani	 Halina,	
która	 w	 Sopocie	 zajmowała	
się	 leczeniem	 mieszkańców	
Trójmiasta.
Trafiła	 jednak	 na	 wieś.	 Los	
pokierował	ją	do	miejscowości	
Piaski	koło	Grudziądza,	gdzie	
brakowało	akurat	doktora.
	–	W	Sopocie	leczyłam	bardzo	
wielu	pacjentów.	Zastanawia-
łam	 się,	 kogo	 będą	 leczyć	 na	
wsi.	Okazało	się,	że	do	mojej	
przychodni	 należało	 11	 są-
siednich	wsi,	więc	na	brak	pra-
cy	nie	narzekałam.	Samocho-
du	wtedy	jeszcze	nie	miałam,	
dlatego	do	pacjentów	dowozili	
mnie	sami	mieszkańcy.	W	tej	
małej	miejscowości	spotkałam	
bardzo	życzliwych	ludzi	–	zu-
pełni	 innych	 od	 tych	 z	 mia-
sta,	gdzie	wiele	osób	chodziło	
z	wysoko	podniesionymi	gło-
wami.	W	Piaskach	traktowa-
na	byłam	niemal	jak	królowa.	
Mimo	że	była	to	wieś,	nicze-
go	mi	nie	brakowało	–	opo-
wiada	nam	pani	Halina.
Seniorzy	 często	 czują	 się	 sa-
motni	i	odrzuceni.	Z	tego	też	
powodu	 bardzo	 cenią	 sobie	
osoby,	 które	 poświęcają	 im	
swoją	uwagę.	Dlatego	Miesz-
kańcy	 Centrum	 Opieki	 Se-
renus	 chętnie	 spotykają	 się	
również	 z	 wolontariuszami,	
z	 którymi	 na	 miarę	 swoich	
możliwości,	 spędzają	 wspól-
nie	czas.

Wspomnienia mogą mieć terapeutyczną moc

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.pl

Z okazji Dnia Babci i Dziadka życzymy 
seniorom dużo radości, zdrowia, 

wyjątkowych ludzi dookoła 
oraz samych pogodnych dni. 

Zespół Centrum Opieki Serenus 
w Gdańsku

AgnieszkA kowAlskA, 
psycholog centrum opieki serenus w gdAńsku
	–	Osoby	starsze	potrzebują	przestrzeni,	w	której	mogą	wyrazić	siebie	–	zwłaszcza	w	momencie,	kiedy	
ich	możliwości	rozpoznawcze	i	percepcyjne	są	znacznie	ograniczone	z	powodu	towarzyszących	im	
chorób.	Mieszkańcy	naszego	centrum	mają	możliwość	uczestniczenia	w	zajęciach	grupowych	opar-
tych	o	założenia	terapii	reminiscencyjnych.	Ich	celem	jest	wprowadzenie	seniorów	w	swego	rodzaju	
wehikuł	czasu,	czyli	przeniesienie	w	czasie	do	okresu,	który	jest	dla	nich	najbardziej	miły	i	przyjem-
ny,	ale	zarazem	najbardziej	utrwalony	w	ich	pamięci.	Przywoływanie	i	uruchamianie	tych	osobistych	
przeżyć	odbywa	się	za	pomocą	zdjęć,	pocztówek	czy	archiwalnych	nagrań,	a	nawet	przedmiotów	co-
dziennego	użytku.	Dzięki	temu	każdy	z	uczestników	ma	możliwość	podzielenia	się	swoimi	doświad-
czeniami.	Jednak	głównym	celem	tej	terapii	–	oprócz	podtrzymania	na	dłużej	sprawności	intelektual-
nej	i	możliwości	komunikacyjnych,	które	z	biegiem	czasu	są	coraz	mniejsze	–	jest	zapewnienie	poczu-
cia	bycia	wysłuchanym,	potrzebnym	i	ważnym.	Z	punktu	widzenia	osób	starszych	jest	to	szczególnie	
ważne.	Dla	osób	z	chorobami	otępiennymi	jest	to	doskonała	możliwość	do	wykazania	się	swoją	wiedzą	
na	bezpiecznym	i	dobrze	sobie	znanym	gruncie.	Są	to	przecież	ich	osobiste	doświadczenie	i	dlatego	
czują	się	w	tym	najlepiej.	Rozmowy	te	niezwykle	zbliżają	uczestników	terapii,	ale	również	personel	
naszego	centrum.	Bywa,	że	spotkania	są	pełne	emocji,	a	podczas	ich	trwania	poznajemy	czasami	nie-
samowite	historie.	Seniorzy	dzielą	się	częścią	swojego	życia,	do	którego	tak	naprawdę	wpuszczają	nas.
Żyjemy	w	dosyć	szybkich	czasach,	dlatego	uważam,	że	powinniśmy	wykorzystywać	każdą	nadarzają-
cą	się	okazję,	aby	rozmawiać	z	seniorami.	Nie	zawsze	mamy	jednak	refleksję,	aby	poświęcić	im	chwilę	
albo	dwie.	Dzięki	rozmowom	z	seniorami	naszego	centrum	dowiedziałam	się	wielu	ciekawych	rzeczy	
na	przykład	o	naszej	historii.	Jest	to	cenna	wiedza,	ponieważ	jest	zupełnie	inna	od	tej,	jaką	przekazy-
wano	nam	w	książkach.
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ŻyWnoŚĆ za PUnKty 

konkretne wsparcie i edukacja 
Przy	ulicy	Wolności	 52	w	No-
wym	 Porcie	 działa	 sklep	 spo-
łeczny	 z	 żywnością	 dla	 osób	
w	trudnej	sytuacji	życiowej.	Od	
tego	roku	z	jego	bezpłatnej	ofer-
ty	mogą	skorzystać	podopieczni	
Miejskiego	 Ośrodka	 Pomo-
cy	 Rodzinie	 z	 całego	 Gdań-
ska	 –	 na	 podstawie	 skierowań,	
które	 wydają	 wszystkie	 Cen-
tra	 Pracy	 Socjalnej	 najbardziej	
potrzebującym.
Na	zlecenie	gdańskiego	MOPR	
sklep	 pod	 nazwą	 „Za	 sto-
łem”	 prowadzi	 Bank	 Żywno-
ści	w	Trójmieście.	W	ubiegłym	
roku	punkt	działał	w	ramach	pi-
lotażu,	a	z	jego	oferty	skorzystało	
łącznie	 około	 300	 rodzin	 obję-
tych	 pomocą	 ośrodka.	 W	 tym	
roku	usługa	została	rozszerzona	
na	wszystkie	Centra	Pracy	So-
cjalnej	–	tam	podopieczni	mogą	
uzyskać	 skierowania	 po	 takie	
darmowe,	 żywnościowe	wspar-
cie.	Adresy	do	CPS	 są	dostęp-
ne	na	stronie:	www.mopr.gda.pl	
(zakładka	–	CPS).	
W	 sklepie	 potrzebujący	 otrzy-
mują	bezpłatnie	m.in.	warzywa,	
owoce,	 nabiał,	 mięso,	 słodycze	
oraz	 inne	 niezbędne	 produkty.	
To	 pełnowartościowe	 artykuły,	
które	Bank	Żywności	pozysku-
je	 m.in.	 od	 zaprzyjaźnionych	
sklepów	oraz	hurtowni	spożyw-
czych.	Zamiast	cen	mają	przypi-
saną	 określoną	 liczbę	 punktów.	
Potrzebujący	wybiera	 produkty,	
„płacąc	 za	nie”	bonem	punkto-
wym	zawartym	w	skierowaniu.	
Każdy	klient	może	wykorzystać	

   ciepłą zimową odzież zostawić można w namiocie przy ul. augustyńskiego 1. 
odzież oddał już marszałek mieczysław struk
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do	 200	 punktów	 miesięcznie.	
„Najdroższe”	w	sklepie	są:	mię-
so,	ryby	i	słodycze.	„Najtańsze”,	
jak	w	 realnym	życiu	 –	niektóre	
warzywa	 i	 owoce.	 Skierowanie	
z	MOPR	obowiązuje	przez	mie-
siąc,	przy	czym	klient	może	sko-
rzystać	z	oferty	sklepu	dwa	razy	
tygodniowo.	 Pracownik	 socjal-
ny,	 jeśli	 sytuacja	 życiowa	 pod-
opiecznego	nadal	tego	wymaga,	
może	przyznać	tę	formę	wspar-
cia	 także	w	następnych	miesią-
cach	 (maksymalnie	 do	 trzech	
miesięcy).		
Usługa	 ma	 nie	 tylko	 wymiar	
pomocowy,	 ale	 i	 edukacyjny.	
Osoba	 potrzebująca,	 nabywając	
żywność	za	punkty,	uczy	się	też	
planowania	 domowego	 budże-
tu.	Chętniej	 sięga	 po	 zdrowsze	
produkty,	 np.	 po	 warzywa	 czy	
nabiał.				
	 –	 Bezpieczeństwo,	 edukacja	
potrzebujących	 gdańszczanek	
i	 gdańszczan,	 także	 pod	kątem	
ekonomicznym,	 jest	 dla	 nas	
niezwykle	ważna	–	mówi	Piotr	
Kowalczuk,	 zastępca	 prezydent	
Gdańska	 ds.	 edukacji	 i	 usług	
społecznych.	 –	 Każda	 rodzina,	
która	wpadnie	w	finansowe	 ta-
rapaty,	 musi	 mieć	 poczucie,	 że	
z	problemem	nie	jest	sama.		
Sklep	 przy	 ulicy	 Wolności	 52	
działa	 pięć	 dni	 w	 tygodniu:	
w	 poniedziałki,	 wtorki,	 środy	
i	piątki	w	godzinach	od	8.30	do	
16.30	oraz	w	czwartki	od	godz.	
10.00	do	18.00.

(SR)

zamiast wyrzucać niepotrzebne zimowe ubrania do śmietnika, możemy je oddać osobom, 
które tego potrzebują. Jedno z takich miejsc znajduje się przed budynkiem urzędu 
marszałkowskiego ulicy augustyńskiego 1, gdzie od dwóch tygodni stoi namiot.

Namiot	 przed	 urzędem	 stanął	
w	 ramach	 akcji	 „wymiana	 cie-
pła”,	 która	 polega	 na	 tym,	 by	
w	przestrzeni	publicznej	moż-
na	było	zostawić	ciepłe	ubrania	
dla	 tych	 najbardziej	 potrzebu-
jących.	 Podobne	miejsca	 orga-
nizowane	są	od	kilku	lat	w	róż-
nych	 polskich	 miastach.	 Jak	
podają	 inicjatorzy	 idei,	 może	
je	 stworzyć	każdy,	kto	posiada	
odpowiednie	 ogólnodostępne	
miejsce,	gdzie	można	postawić	
szafę	czy	namiot,	albo	najzwy-
czajniej	 w	 świeci	 zainstalować	
wieszak.	 W	 ten	 sposób	 stwo-
rzymy	punkt	„wymiany	ciepła”,	
a	możemy	jeszcze	dodać	znacz-
nik	 na	mapie	 na	 stronie	 inter-
netowej	wymianaciepla.pl.
Mimo	 że	 akcja	 organizowa-
na	 jest	 od	 kilku	 lat,	 to	 dopie-
ro	 w	 tym	 roku	 zainicjowana	
została	 w	 Trójmieście,	 a	 do-
kładniej	 rzecz	 ujmując	 przez	
pracowników	 Urzędu	 Mar-
szałkowskiego	 Województwa	
Pomorskiego.
	 –	 Bardzo	 się	 cieszę,	 że	 pra-
cownicy	 naszego	 urzędu	 czu-
ją	 potrzebę	 pomocy	 i	 potrafią	
wychwytywać	 takie	 idee	 i	 po-
mysły	 i	 wykorzystywać	 je	 dla	

dobra	 mieszkańców	 naszego	
województwa.	 Sam	 chętnie	
dołożę	 trochę	 ciepła	 od	 sie-
bie.	 Większość	 z	 nas	 trzyma	
w	 szafach	 rzeczy	 w	 dobrym	
stanie,	 których	 już	 nie	 używa,	
a	 mogą	 jeszcze	 dobrze	 służyć	
innym	 –	 mówi	 Mieczysław	
Struk,	marszałek	województwa	
pomorskiego.

W	 akcję	 może	 się	 włączyć	
każdy,	 kto	 posiada	 czyste	 i	 –	
co	 ważne	 –	 w	 dobrym	 stanie	
ubrania.	 Można	 je	 przywieźć	
o	 dowolnej	 porze	 do	 namiotu	
przy	Augustyńskiego	 1.	Moż-
na	 też	 stworzyć	 własny	 punkt	
wymiany	ciepła	w	 innej	 części	
Gdańska.	 W	 namiocie	 moż-
na	 zostawiać	wieszaki,	 swetry,	

bluzy,	kurtki,	płaszcze,	polary,	
koce,	 czapki,	 szale,	 rękawicz-
ki	 i	 inne	 rzeczy,	które	 chronią	
przed	 zimnem.	 Namiot	 zosta-
nie	tu	przez	całą	zimę	albo	do	
momentu,	 gdy	 zniknie	 zainte-
resowanie	ciepłymi	ubraniami.

(GR)

„Wymiana ciePŁa” zaczęŁa się W GdaŃsKU

oddaj ciepłe ubrania potrzebującym

Policja ostrzeGa

oszukane umowy medyczne
Pomorscy	 policjanci	 regularnie	
otrzymują	 zgłoszenia	 od	 osób,	
od	 których	 wyłudzono	 pienią-
dze.	 Warto	 więc	 skorzystać	
z	rad,	które	proponuje	rzecznik	
Komendy	 Powiatowej	 Policji	
w	Pruszczu	Gdańskim.
	–	Praktycznie	do	każdego	z	nas	
zadzwonił	kiedyś	telefon,	gdzie	
osoba	 miłym	 głosem	 poinfor-
mowała	nas,	że	zostaliśmy	wy-
losowani	 spośród	 wielu	 poten-
cjalnych	 klientów	 i	 w	 związku	
z	 tym	 czeka	 na	 nas	 nagroda	
–	w	formie	rzeczowej	czy	boni-
fikaty	 na	wysokiej	 jakości	 pro-
dukt,	 bądź	 bezpłatnych	 badań	
lekarskich.	 Szkopuł	 w	 tym,	 że	
„wygraną”	 należy	 odebrać	 oso-
biście	 –	 na	 pokazie	 prowadzo-
nym	 najczęściej	 poza	 siedzibą	
firmy,	 której	 przedstawiciel	
do	 nas	 dzwoni.	 W	 niektórych	
przypadkach	 bywa,	 że	 ukry-
tym	 celem	 spotkań	 jest	 sprze-
daż	różnego	rodzaju	produktów	
lub	usług	za	wysoką	cenę,	prze-
wyższającą	 niejednokrotnie	 ich	
wartość	rzeczywistą	–	mówi	st.	
sierż.	 Karol	 Kościuk,	 rzecznik	
prasowy	 Komedy	 Powiatowej	
Policji	w	Pruszczu	Gdańskim.
To	 jednak	 nie	 wszystko,	 po-
nieważ	zdarza	 się	 również	 tak,	
że	 osoba	 podpisująca	 umo-
wę	 wpłaca	 znaczne	 środki	 na	
poczet	 przyszłych	 korzyści	
z	 kontraktu.	 W	 ostatnim	 cza-
sie	w	różnych	częściach	naszego	

kraju	 doszło	 do	 wielu	 podob-
nych	sytuacji.	
	–	Ludzie	zaproszeni	na	spotka-
nie	podpisywali	 umowy	 z	 „fir-
mą	medyczną”,	która	oferowała	
abonament	 na	 badania,	 zabie-
gi	 i	 wizyty	 u	 lekarzy	 specjali-
stów	wykonywane	bez	kolejek,	
w	 szybkim	 czasie.	 Po	 stronie	
klienta	wymagane	 było	 podpi-
sanie	umowy	na	kilka	 lat	 i	 za-
płata	z	góry	za	 ten	okres.	Były	
to	znaczne	kwoty	–	nawet	kil-
kanaście	tysięcy	złotych.	Po	po-
czątkowym	etapie,	gdzie	klient	
wykonał	 kilka	 badań	 lub	 od-
był	kilka	wizyt,	z	firmą	zrywał	
się	 kontakt.	 Niemożliwe	 było	
umówienie	 kolejnych,	 rzeko-
mo	zagwarantowanych	umową	
usług,	płatności	nie	były	wyko-
nywane	 –	 kontynuuje	 rzecznik	
pruszczańskiej	Policji.
Stróże	 prawa	 ostrzegają,	 aby	
ostrożnie	 podchodzić	 do	 tego	
typu	umów,	ponieważ	może	się	
okazać,	 że	 przekażemy	 komuś	
znaczne	środki	pieniężne	i	w	za-
mian	otrzymamy	coś,	co	nie	jest	
warte	tej	ceny	lub	nie	otrzyma-
my	nic.	
Warto	 jednak	 wiedzieć,	 że	
zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami	 od	 umowy	 podpi-
sanej	 w	 domu	 lub	 na	 pokazie	
można	w	ciągu	14	dni	odstąpić.

(GR)

KomfortoWo z GdaŃsKa do staroGardU

droga wojewódzka niemal jak nowa
Zakończyła	 się	 przebudowa	
części	 drogi	 wojewódzkiej	
Gdańsk	 –	 Starogard	 Gdań-
ski.	 W	 Trąbkach	 Wielkich	
odbyło	 się	 spotkanie	 połą-
czone	z	odbiorem	robót.	Poza	
lokalnymi	 samorządowca-
mi	 w	 trąbeckim	 urzędzie	 na	
podsumowaniu	 inwestycji	
pojawili	 się	 senator	 Ryszard	
Świlski,	 marszałek	 woje-
wództwa	 pomorskiego	 Mie-
czysław	 Struk	 i	 wicemarsza-
łek	Leszek	Bonna.	
Przypomnijmy,	 że	 projekt	
realizowany	 był	 na	 tere-
nie	 powiatów:	 gdańskiego	
i	starogardzkiego,	w	gminach	
Gdańsk,	 Pruszcz	 Gdański,	
Trąbki	 Wielkie,	 Skarszewy,	
Starogard	 Gdański.	 War-
tość	 robót	 opiewała	 na	 pra-
wie	109	mln	 zł,	 a	 inwestycja	
uzyskała	 dofinansowanie	 ze	
środków	 Regionalnego	 Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Woje-
wództwa	Pomorskiego	na	lata	
2014–2020.	
	 –	 Projekt	 miał	 na	 celu	 roz-
budowę	DW	222	na	odcinku	
od	granicy	Gdańska	–	do	po-
czątku	Starogardu	Gdańskie-
go.	Przedsięwzięcie	podzielo-
ne	zostało	na	sześć	odcinków	
drogi	 o	 łącznej	 długości	 ok.	
28	kilometrów	–	mówi	Mie-
czysław	Struk.

W	ramach	projektu	została	po-
szerzona	i	wzmocniona	jezdnia	
drogi,	skorygowano	łuki	piono-
we	 i	 poziome.	 Przebudowano	
skrzyżowania,	 a	 w	 niektórych	
miejscach	 wybudowano	 ciągi	
pieszo-rowerowe	lub	ścieżki	ro-
werowe.	 Droga	 została	 wypo-
sażona	w	szereg	rozwiązań	ma-
jących	na	celu	poprawę	bezpie-
czeństwa	w	tym	min.	przejścia	
dla	 pieszych	 z	 azylami,	 wyspy	
spowalniające	 na	 wjazdach	 do	
miejscowości,	 zatoki	 autobu-
sowe	 oraz	 bariery	 i	 balustrady	

w	 miejscach	 wymagających	
dodatkowego	 zabezpieczenia.	
Wykonano	 oznakowanie	 po-
ziome,	 ustawiono	 nowe	 zna-
ki	 pionowe	 oraz	 wybudowano	
oświetlenie	w	miejscowościach.	
W	trakcie	inwestycji	przebudo-
wano	most	w	Kleszczewie	oraz	
wybudowano	kilka	przepustów	
i	 przejść	 dla	 małych	 zwierząt	
i	płazów,	ustawiono	plotki	na-
prowadzające	 dla	 żab	 oraz	 na-
sadzono	nowe	drzewa	i	krzewy	
kompensujące	 wykonaną	 wy-
cinkę	starego	drzewostanu.

	–	Dzięki	tej	inwestycji	znacz-
nie	 poprawi	 się	 komfort	 po-
dróży	 samochodem	 między	
Gdańskiem	 a	 Starogardem	
Gdańskim.	 Zdajemy	 sobie	
sprawę,	 że	 kierowcom	 doku-
czały	 utrudnienia,	 których	
nie	brakowało	w	czasie	reali-
zacji	inwestycji,	ale	myślę,	że	
dla	takiego	efektu	warto	było	
odrobinę	pocierpieć	–	dodaje	
Mieczysław	Struk.

(GR)
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„maŁy zUs” 

kalkulator pomoże 
Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych	
udostępnił	na	stronie	 internetowej	
eSkladka.pl	 specjalny	 kalkulator,	
który	pomoże	przedsiębiorcom	ob-
liczyć	 podstawę	wymiaru	 składek	
za	styczeń	2020	roku.	Dzięki	temu	
prowadzący	 firmę	 sprawdzą,	 czy	
mogą	skorzystać	z	„Małego	ZUS”.
	 –	 W	 udostępnionym	 kalkulato-
rze	 wprowadzone	 są	 parametry	
niezbędne	do	obliczenia	podstawy	
wymiaru	 składek	 na	 ubezpiecze-
nia	 społeczne,	 która	 będzie	 obo-
wiązywała	 w	 styczniu	 tego	 roku.	
Od	2	stycznia	przedsiębiorcy	będą	
mogli	obliczyć	podstawę	wymiaru	
składek	na	ubezpieczenia	społecz-
ne	 także	 w	 programie	 „Płatnik”.	
A	od	8	 stycznia	będzie	 to	możli-
we	 również	 na	 Platformie	 Usług	
Elektronicznych	 ZUS	 (PUE)	
oraz	 na	 stronie	 www.zus.pl	 –	 in-
formuje	Krzysztof	Cieszyński,	 re-
gionalny	 rzecznik	 prasowy	 ZUS	
w	Gdańsku.
Z	„Małego	ZUS”	może	skorzystać	
przedsiębiorca,	 którego	 przychody	
w	 poprzednim	 roku	 kalendarzo-
wym	nie	przekraczały	trzydziesto-
krotności	 minimalnego	 wynagro-
dzenia	z	roku	poprzedniego.	
	–	W	2019	roku	minimalne	wyna-
grodzenie	wynosiło	2250	zł,	a	trzy-
dziestokrotność	tej	kwoty	to	67	500	
zł.	Jeśli	ktoś	prowadził	firmę	krócej	
niż	 rok,	 to	 limit	 przychodów	 na-
leży	 wyliczyć	 proporcjonalnie	 do	
czasu	 prowadzonej	 działalności.	
Aby	 skorzystać	 ze	 wspomnianej	
ulgi,	 trzeba	prowadzić	działalność	

reklama

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

czeKajĄ W PrzeGalinie

Lodołamacze gotowe na akcję

Zima	 jest	 stosunkowo	 ła-
skawa,	 ale	 mimo	 to	 już	 od	
połowy	 grudnia	 trwa	 akcja	
zimowej	 osłony	 przeciwpo-
wodziowej	 na	 Dolnej	 Wiśle.	
Do	 udziału	 w	 akcji	 przewi-
dziane	jest	sześć	lodołamaczy,	
w	 tym	 pięć	 będących	 wła-
snością	Wód	Polskich	i	jeden	
wynajęty	 od	 zewnętrznego	
wykonawcy.	Jednostki	czeka-
ją	 w	 gotowości	 na	 pozycjach	
wyjściowych	w	Przegalinie.
	 –	 Zgodnie	 z	 opracowywa-
nymi	 co	 roku	 instrukcjami	
i	 w	 zależności	 od	 warun-
ków	 pogodowych,	 nasze	

lodołamacze	 pozostają	 w	 go-
towości	 do	 akcji	 lodołamania,	
trwającej	od	połowy	grudnia	do	
marca.	Przygotowane	jednostki	
w	 zupełności	 wystarczą,	 aby	
zabezpieczyć	 przed	 powodzia-
mi	 zatorowymi	 obszar	 przyle-
gający	 do	 zarządzanego	 przez	
nas	 dolnego	 odcinka	 Wisły	 –	
od	jej	ujścia	do	zapory	we	Wło-
cławku	–	informuje	Aleksandra	
Bodnar,	 dyrektor	 Regionalne-
go	Zarządu	Gospodarki	Wod-
nej	w	Gdańsku.
Bogusław	Pinkiewicz,	rzecznik	
prasowy	 gdańskiego	 RZGW	
podaje,	 że	 lodołamacze	 ruszą	

do	pracy	w	sytuacji,	gdy	roz-
pocznie	 się	 spływ	 kry	 w	 dół	
Wisły	i	pojawi	się	ryzyko	po-
wstawania	zatorów	lodowych.	
	 –	 Lodołamanie	 prowadzo-
ne	 jest	 od	 strony	 ujścia	 Wi-
sły	 i	 postępuje	 w	 górę	 rzeki.	
Obecnie	 trwa	 budowa	 czte-
rech	 nowych	 lodołamaczy	
dla	 Wód	 Polskich,	 przezna-
czonych	 do	 pracy	 na	 Dolnej	
Wiśle,	 jednego	 czołowego	
i	 trzech	 liniowych	 –	 dodaje	
Bogusław	Pinkiewicz.

(GR)

  lodołamacze czekają w gotowości na pozycjach wyjściowych w przegalinie

  w Gdańsku można wciąż korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i mediacji. 
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gospodarczą	 na	 podstawie	 wpisu	
do	 Centralnej	 Ewidencji	 i	 Infor-
macji	o	Działalności	Gospodarczej	
(CEIDG)	 lub	 innych	 przepisów	
szczególnych	przez	co	najmniej	60	
dni	–	tłumaczy	rzecznik.
Przedsiębiorcy,	 którzy	 nie	 korzy-
stali	z	„Małego	ZUS”	w	roku	ubie-
głym,	a	dalej	prowadzą	działalność,	
do	 8	 stycznia	 mieli	 czas,	 aby	 się	
do	niego	zgłosić.	Taki	sam	termin	
dotyczył	 tych,	 którym	 z	 końcem	
grudnia	 zakończy	 się	 okres	 prefe-
rencyjnych	składek.	Zgłoszenie	do	
„Małego	ZUS”	wymaga	rejestracji	
do	 ubezpieczeń	 społecznych	 lub	
ubezpieczenia	 zdrowotnego	 z	 ko-
dem	 tytułu	 ubezpieczenia	 rozpo-
czynającym	 się	 od	 0590	 albo	 od	
0592.	
	–	Osoby,	które	korzystały	z	tej	ulgi	
w	roku	ubiegłym,	chcą	nadal	to	ro-
bić	i	spełniają	warunki,	nie	muszą	
ponownie	zgłaszać	się	do	ubezpie-
czeń.	Muszą	jedynie	złożyć	formu-
larz	ZUS	DRA	cześć	II	lub	ZUS	
RCA	cześć	II	z	ustaloną	na	ten	rok	
najniższą	podstawą	wymiaru	skła-
dek	 na	 ubezpieczenia	 społeczne.	
Dokumenty	 te	 płatnik	 składa	 ra-
zem	z	kompletem	rozliczeniowym	
za	 styczeń	 –	 odpowiednio	 w	 ter-
minie	do	10	 lutego	 lub	17	 lutego.	
Należy	pamiętać,	że	ulga	uprawnia	
do	 opłacania	 niższych	 składek	 na	
ubezpieczenia	społeczne.	Nie	doty-
czy	natomiast	składki	zdrowotnej	–	
przypomina	Krzysztof	Cieszyński.

(GR) 

 – miejski ośrodek pomocy rodzinie w Gdańsku uruchomił zapisy przez formularz 
online na nieodpłatne poradnictwo prawne, obywatelskie oraz mediacyjne. dzięki temu 
szybko, w dogodnym terminie można się zarejestrować m.in. do prawnika czy doradcy 
obywatelskiego – zapowiada sylwia ressel, rzecznik prasowy miejskiego ośrodka pomocy 
rodzinie w Gdańsku.

Osoby,	które	złożą	oświadcze-
nie,	 że	 nie	 stać	 ich	 na	 pokry-
cie	 kosztu	wizyty	 u	 prawnika,	
mogą	 skorzystać	 z	 bezpłatne-
go	wsparcia	 dostępnego	w	na-
szym	 mieście.	 Pomoc	 znaleźć	
można	 w	 19	 punktach	 –	 9	
prowadzonych	 przez	 MOPR	
oraz	 10	 przez	 organizacje	
pozarządowe.	
	 –	 Przypomnijmy,	 że	 od	 tego	
roku	oferta	bezpłatnego	wspar-
cia	 poradniczego	 jest	 posze-
rzona	 o	 mediację,	 polegającą	
na	 polubownym	 załatwieniu	
sytuacji	 konfliktowych.	 Me-
diatorzy	pomagają	w	sprawach	
związanych	m.in.	z	rozwodem,	
podziałem	 majątku,	 spora-
mi	 rodzinnymi	 i	 sąsiedzkimi.	
Doradzają	 także	 w	 przypadku	
niedopełnienia	 lub	 złamania	
warunków	 umowy	 gospodar-
czej.	 Do	 wszystkich	 specjali-
stów	obowiązują	 jednak	zapisy	
–	podkreśla	Sylwia	Ressel.
Aby	 ułatwić	 rejestrację	 na	
nieodpłatną	 wizytę,	 ośrodek	
przygotował	 formularz	 online,	
który	 jest	 dostępny	na	 stronie:		

www.mopr.gda.pl	 lub	 enpp.
pl /ewidencja/event/reserva-
tion/235.	 Za	 jego	 pośrednic-
twem	 można	 zarezerwować	
wizytę	na	poradę	prawną,	oby-
watelską	lub	mediacyjną.	

Z	 kolei	 w	 Biuletynie	 Infor-
macji	 Publicznej	 MOPR	 do-
stępna	 jest	 też	 baza	 adreso-
wa	 do	 instytucji	 i	 organizacji,	
udzielających	 w	 Gdańsku	 nie	
tylko	 wspomnianych	 form	

doradztwa,	 ale	 także	 m.in.	
w	zakresie:	pomocy	społecznej,	
praw	konsumenckich,	pacjenta	
(www.bip.mopr.gda.pl).	

(GR)

sKorzystaj z formUlarza online

Zapisy na nieodpłatną poradę prawną
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Już tylko dni dzielą nas od kolejnego iV koncertu charytatywnego przemek dzieciom, na którym wystąpią m.in. Urszula, 
krzysztof daukszewicz czy piotr machalica. wejściówek praktycznie już nie ma. zostały jedynie pojedyncze sztuki.

Przemek	 Szaliński	 –	 czło-
wiek	 instytucja.	 Tańczy,	
śpiewa,	podskakuje…	Przede	
wszystkim	 jednak	 jest	 ini-
cjatorem	 i	 organizatorem	
koncertów	 charytatywnych,	
które	 od	 4	 lat	 odbywają	 się	
w	 gdańskim	 NOT.	 W	 tym	
roku	 na	 zaproszenie	 Prze-
mka	 odpowiedzieli:	 Urszula,		
Joanna	 Kołaczkowska	 z	 Ka-
baretu	 Hrabi,	 Piotr	 Macha-
lica,	 Krzysztof	 Daukszewicz	
oraz	Marek	Piekarczyk	z	ze-
społu	 TSA.	 Całość	 popro-
wadzi	 niezawodny	 Roman	
Czejarek.	
W	 momencie	 składania	 tego	
wydania	 gazety	 w	 sprzedaży	
pozostawało	 tylko	 kilkana-
ście	 biletów.	 Sala	 pomieścić	
może	500	widzów.	
	 –	 Sądzę,	 że	 będzie	 to	 naj-
większy	 nasz	 koncert.	 Liczę	
również,	 że	 rekordowa	 bę-
dzie	 suma	 pieniędzy,	 któ-
re	 zbieram	 na	 rehabilitację	
dwójki	 dzieci	 mieszkających	
w	 Trójmieście.	 Przypomnę,	
że	 w	 roku	 ubiegłym	 zebrali-
śmy	 nieco	 ponad	 30	 tysięcy	

KONCERT CHARYTATYWNY PRZEMEK DZIECIOM

tańczy, śpiewa… – ale przede wszystkim pomaga!

złotych.	 Pieniądze	 przezna-
czone	 będą	 na	 rehabilita-
cję	 naszych	 podopiecznych.	
Oboje	 zostali	 bardzo	 po-
ważnie	 potraktowani	 przez	
los,	 ale	 dzięki	 prowadzonej	
rehabilitacji	 robią	 postępy	
chociażby	w	poruszaniu	się	–	
mówi	 „Panoramie”	 Przemek	
Szaliński.
Podobnie	 jak	 w	 latach	 ubie-
głym	 przeprowadzona	 bę-
dzie	 licytacja,	 na	 której	 bę-
dzie	można	nabyć	m.in.	buty	
uszyte	 specjalnie	 na	 zamó-
wienie	 aktorki	 Magdaleny	
Zawadzkiej	czy	książkę	z	au-
tografami	 członków	 Kabare-
tu	Hrabi.
Przemek	Szaliński	organizu-
je	nie	 tylko	koncert	w	NOT.	
W	 ciągu	 całego	 roku	 regu-
larnie	 odwiedza	 pomorskie	
szpitale.	 Razem	 z	 nim	 spo-
tkać	 można	 jego	 nietypo-
wych	 towarzyszy	 –	 aktorów	
teatralnych	i	f ilmowych,	któ-
rzy	w	wolnej	 chwili	 przyjeż-
dżają	 do	 Trójmiasta,	 by	 od-
wiedzić	chore	dzieci.
	 –	 Od	 niedawna	 zaglądamy	

również	do	szkół	specjalnych	
przy	ulicy	Batorego	 i	Ośrod-
ka	 Szkolno-Wychowawczego	
w	 Nowym	 Porcie.	 Właśnie	
tam	 zorganizowałem	 jesienią	
koncert	zespołu	De	Mono	dla	
dzieciaków	z	zespołem	Downa	
–	dodaje	Przemek	Szaliński.
Po	krótkiej	przerwie	wznowio-
ne	 zostaną	 spotkania	 z	 cyklu	
„Serca	 Gwiazd”.	 Nam	 uda-
ło	 się	 jedynie	 dowiedzieć,	 że	
pierwsze	 spotkanie	 odbędzie	
się	wiosną.	Reszta	–	jak	zwykle	
w	przypadku	Przemka	–	owia-
na	jest	oczywiście	tajemnicą.	
	 –	 Wiem,	 kto	 będzie	 wystę-
pował	 na	 koncercie	 w	 2021	
roku.	 Też	 jednak	 nie	 mogą	
tego	 zdradzić.	 Jestem	 jednak	
przekonany,	że	bilety	rozejdą	
się	jeszcze	szybciej	niż	teraz	–	
mówi	nam	Przemek.
Dodajmy	 już	 na	 sam	 koniec,	
że	 jednym	 z	 patronów	 me-
dialnych	 charytatywnych	
przedsięwzięć	 Przemka	 Sza-
lińskiego	 jest	 „Panorama	
Pomorza”.

(lubek)

WYdarZENia/rEkLaMa

Promocja KsiĄŻKi sŁaWomira amBroziaKa

poetycki wieczór w bibliotece oliwskiej 

Piątkowy	 wieczór	 w	 biblio-
tece	oliwskiej	należał	do	Sła-
womira	Jerzego	Ambroziaka.	
Spotkanie	literackie	połączo-
ne	 było	 z	 wernisażem	 obra-
zów	 Andrzeja	 Ambroziaka.	
Podczas	wieczoru	można	było	
nabyć	 książki	 autora,	 a	 cały	
dochód	ze	sprzedaży	zostanie	
przeznaczony	 na	 Hospicjum	
Pomorze	Dzieciom.
Sławomir	 Jerzy	 Ambroziak	
na	 co	 dzień	 jest	 pracowni-
kiem	 dydaktyczno-nauko-
wym	 Politechniki	 Gdańskiej	
i	 jest	 założycielem	 Honoro-
wego	 Klubu	 Dawców	 Krwi	
na	 tej	 uczelni.	 Jest	 autorem	
trzech	 książek	 poetyckich:	
„stany	nieustalone”,	„pamięć”	
i	 „jestem”.	 Jest	 członkiem	
Gdańskiego	 Klubu	 Poetów	
i	 Stowarzyszenia	 Autorów	
Polskich,	 pracownikiem	 ba-
dawczo-dydaktycznym	 Poli-
techniki	Gdańskiej.	Poeta	za-
debiutował	w	2004	roku	w	„V	

Almanachu	 Młodych	 Końca	
Wieku	 –	 Retrospekcje”.	 Jego	
wiersze	 znalazły	 się	 w	 antolo-
giach	 Gdańskiego	 Klubu	 Po-
etów	„Aspekty	2017”	i	„Jak	po	
tym	wszystkim	wiersze	 pisać”.	
W	 2019	 roku	 zdobył	 Grand	
Prix	 i	 statuetkę	 „Liść	 jaworu”	
w	 Metropolitalnym	 Konkur-
sie	 Poetyckim	 im.	 Aleksandra	
Klimiuka.
Spotkanie	 autorskie	 było	
związane	 z	promocją	 jego	naj-
nowszego	 tomu	 poetyckiego	
„jestem”.	
	 –	Może	 zabrzmi	 to	 banalnie,	
ale	nie	wiem	skąd	wziął	się	po-
mysł	na	stworzenie	tej	książki.	
Nie	planowałem	pisać	wierszy,	
które	pojawiły	się	w	tym	tomi-
ku.	Po	prostu	powstały.	Wciąż	
rozwijam	się	pod	kątem	literac-
kim.	Od	3	lat	jestem	członkiem	
Gdańskiego	 Klubu	 Poetów	
i	 tak	 naprawdę	 wciąż	 uczę	 się	
warsztatu	 literackiego.	 Dzię-
ki	 temu	 kolejne	 książki,	 które	

mam	 już	w	planach,	powsta-
ją	 bardziej	 świadomie	 niż	 na	
początku	 mojej	 twórczości.	
Dowodem	 tego	 jest	 chociaż-
by	 tomik	 „jestem”	 –	 mówił	
podczas	 spotkania	 Sławomir	
Jerzy	Ambroziak.
Warto	 zauważyć,	 że	 na	
okładce	 książki	 wykorzysta-
no	 obraz	 namalowany	 przez	
starszą	córkę	poety	–	Zuzan-
nę.	Z	kolei	w	środku	znaleźć	
można	 ilustracje	 autorstwa	
ojca	Andrzeja	Ambroziaka.
Organizatorami	 spotkania	
byli:	 Gdański	 Klub	 Poetów	
oraz	Stowarzyszenie	Autorów	
Polskich	 Oddział	 w	 Gdań-
sku.	 Dodajmy,	 że	 wieczór	
poetycki	 okraszony	 był	 mu-
zycznym	 występem	 Zespo-
łu	 Banda	 Tygrysa	 (Karolina	
Kuczyńska-	 Jeremicz	 (man-
dolina,	 śpiew)	 oraz	 Szymon	
Piecuch	(gitara).

(lubek)

  w bibliotece oliwskiej sławomir Jerzy ambroziak promował swój ostatni tomik wierszy „jestem”
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6. GdaŃsK maraton

trasa jest już znana

Jak	informuje	Grzegorz	Pawelec,	
rzecznik	 prasowy	 Gdańskiego	
Ośrodka	 Sportu,	 znana	 jest	 już	
trasa	6.	Gdańsk	Maratonu.
	–	Mimo	że	do	imprezy	pozo-
stały	nieco	ponad	3	miesiące,	to	
już	 teraz	 z	 przyjemnością	 pre-
zentujemy	 trasę	 tegorocznego	
biegu	 na	 królewskim	 dystansie	
42	 kilometrów	 i	 195	 metrów.	
Jak	zwykle	uczestnicy	tego	wy-
jątkowego	wyzwania	przebiegać	
będą	 w	 sąsiedztwie	 najbardziej	
charakterystycznych	 punk-
tów	na	mapie	stolicy	Pomorza	–	
mówi	Grzegorz	Pawelec.
Bieg	 główny	 6.	Gdańsk	Mara-
tonu	odbędzie	się	w	niedzielę,	19	
kwietnia.	Trasa,	 ze	względu	 na	
planowane	 przez	 miasto	 inwe-
stycje,	różnić	się	będzie	nieco	od	
tej	z	lat	poprzednich,	szczególnie	
w	okolicach	Starego	Miasta.
	 –	 Biegacze	 tradycyjnie	 już	
rozpoczną	 zawody	 od	 po-
dziwiania	 Stadionu	 Energa	
Gdańsk	 i	zgodnie	z	sugestiami	

uczestników	 ubiegłorocznej	
edycji,	 ruszą	 w	 kierunku	 No-
wego	Portu	 już	na	 samym	po-
czątku,	a	nie	na	końcu	dystansu.	
Następnie	pobiegną	w	kierunku	
Starego	 Miasta,	 miną	 Euro-
pejskie	 Centrum	 Solidarności	
oraz	 Fontannę	 Neptuna,	 żeby	
tam	 zawrócić	 i	 Alejami	 Zwy-
cięstwa	 oraz	Grunwaldzką	 ru-
szyć	w	kierunku	Sopotu.	Potem	
„jeszcze	 tylko”	 Ergo	 Arena,	
Przymorze,	 Park	 im.	 Ronalda	
Reagana,	 rzut	 oka	 na	 molo	 w	
Brzeźnie	i	 już	można	kierować	
się	do	mety,	usytuowanej	w	hali	
Targów	 Amber	 Expo.	 Krótko	
mówiąc,	 cały	 bieg	 wypełniony	
będzie	 po	 brzegi	 wspaniały-
mi	 widokami	 i	 turystycznymi	
atrakcjami	 Gdańska	 –	 zapo-
wiada	 rzecznik	 Gdańskiego	
Ośrodka	Sportu.
Dodajmy	jednak,	że	trasa	6.	Gdańsk	
Maratonu	może	ulec	zmianie.

(GR)

finaŁ liGi eUroPy 

W maju wielkie piłkarskie święto
kolejne wielkie święto piłkarskie odbędzie się w Gdańsku. tym razem 27 maja na gdańskim stadionie odbędzie się finał ligi europy. do 
finału jeszcze daleko i trudno wytypować, które zespoły zagrają w gdańskim finale. wśród potencjalnych kandydatów są światowe marki, 
wśród których warto wspomnieć  na przykład o drużynach: manchester United, as roma, inter mediolan, benfica lizbona, Fc porto, ajax 
amsterdam, arsenal londyn albo hiszpańska sevilla. 

Mimo	 że	 do	 finałowego	meczu	
pozostało	jeszcze	sporo	czasu,	to	
materiały	 promujące	 imprezę	 są	
już	widoczne	w	naszym	mieście.
–	 Przygotowania	 do	 tej	 wiel-
kiej	 imprezy	 idą	 pełną	 parą.	
Wystartowała	już	strona	gdań-
skiego	 finału.	 Można	 ja	 zna-
leźć	pod	adresem:	visitgdansk.
com/uelfinalgdansk.	W	całym	
Gdańsku	 pojawia	 się	 coraz	
więcej	elementów,	które	infor-
mują	 o	 zbliżającym	 się	 wyda-
rzeniu.	Najnowszym	z	nich	są	
dwa	tramwaje	oklejone	w	bar-
wy	 jednej	 z	 najważniejszych	
sportowych	imprez	na	świecie.	
Jeden	 z	 pojazdów	 kursuje	 już	
po	 Gdańsku	 –	 mówi	 Jędrzej	
Sieliwończyk	 z	 gdańskiego	
magistratu.
Puchar	 finału	 Ligi	 Euro-
py	 2020	 został	 już	 zaprezen-
towany	 podczas	 Gdańskiej	
Gali	 Sportu,	 która	 odbyła	 się	
w	grudniu.	W	trakcie	uroczy-
stości	Aleksandra	Dulkiewicz,	
prezydent	 Gdańska	 wręczy-
ła	 nominacje	 trzem	 gdańskim	
ambasadorom	 finału	 Ligi	

Europy:	 Bogusławowi	 Kacz-
markowi,	 Sebastianowi	 Mili	
oraz	 Sławomirowi	 Peszko.	
Kolejny	 ambasador	 zostanie	
wskazany	przez	UEFA	i	moż-
na	się	spodziewać,	że	będzie	to	
bardzo	 rozpoznawalna	 postać	
z	piłkarskiego	świata.
	 –	 Do	 czasu	 rozegrania	 me-
czu	 finałowego	 będzie	 pro-
wadzona	 bardzo	 intensywna	
kampania	 informacyjna	 de-
dykowana	 temu	 wydarzeniu.	
W	 przestrzeni	 miejskiej	 po-
jawiają	 się	 kolejne	 dekoracje	
nawiązujące	 do	 finału	 Ligi	
Europy.	 Od	 połowy	 września	
w	szkołach,	jednostkach	urzę-
du	 miejskiego	 oraz	 gdańskich	
obiektach	 zostały	 wywieszo-
ne	 plakaty.	 Już	 teraz	 podczas	
rozmaitych	 wydarzeń	 można	
zobaczyć	 „finałowe”	 ścianki	
i	 roll-upy.	 Najwięcej	 różnego	
rodzaju	 materiałów	 reklamo-
wych,	 informujących	 o	 majo-
wym	 meczu	 można	 zobaczyć	
na	 Stadionie	 Energa.	 Wo-
kół	 stadionu	 zawisły	 też	 spe-
cjalne	 siatki	 reklamowe,	 a	 na	

wszystkich	dostępnych	na	tym	
obiekcie	 systemach	 wizyjnych	
wyświetlane	 są	 spoty	 rekla-
mowe.	 Charakterystyczne,	
czarno-pomarańczowe	 grafi-
ki	 możemy	 zatem	 podziwiać	
na	 bandach	 LED,	 telebimach	
oraz	 na	 działającej	 tam	 te-
lewizji	 stadionowej	 podczas	
meczów	 domowych	 klubu	
transmitowanych	 w	 telewizji.	
Podróżni,	 którzy	 korzystają	
z	gdańskiego	lotniska,	na	pew-
no	 zauważyli	 dwie,	 zainstalo-
wane	 w	 hali	 głównej	 wielko-
formatowe	 siatki	 prezentujące	
treści	związane	z	majowym	fi-
nałem.	Informacja	o	spektaku-
larnej	 ekspozycji	 znalazła	 się	
na	 stronie	 internetowej	 Portu	
Lotniczego	 im	 Lecha	 Wałęsy	
w	 Gdańsku	 –	 informuje	 Ję-
drzej	Sieliwończyk.
Ciekawymi	 dodatkami,	 które	
uzupełniają	 kampanie	 infor-
macyjną,	 są	 zegary	 odliczające	
czas	do	27	maja.	Takie	urządze-
nia	 zainstalowane	 są	 w	 Urzę-
dzie	Miejskim	w	Gdańsku	oraz	
na	 Stadionie	 Energa.	 Zegary	

pokazują	 liczbę	 dni	 jaka	 po-
została	 do	 finałowego	 meczu.	
Cyfrowe	wyświetlacze	również	
zachowane	 są	 w	 „finałowej”	

stylistyce.	 W	 ramach	 działań	
promocyjnych	 finału	 Ligi	 Eu-
ropy	przygotowano	dedykowa-
ne	bilety	komunikacji	miejskiej	

z	 nadrukiem	 promującym	
wydarzenie.	

(GR)

odBiorniKi radioWe dla niedosŁyszĄcycH

Hala bardziej przystępna dla 
niepełnosprawnych 
Jak	 informuje	 Bartosz	 To-
bieński,	 rzecznik	 prasowy	
Ergo	 Areny	 jednym	 z	 nad-
rzędnych	tegorocznych	celów	
zarządu	trójmiejskiej	hali	jest	
sukcesywne	 znoszenie	 barier	
architektonicznych	 i	 zwięk-
szanie	 dostępności	 obiek-
tu	 dla	 szerszego	 grona	 gości	
niepełnosprawnych.	
	 –	 Wśród	 realizowanych	
przez	 spółkę	działań	 są	udo-
godnienia	dla	osób	niedosły-
szących	 oraz	 poruszających	
się	na	wózkach	inwalidzkich.	
W	 strefie	 A1,	 tuż	 przy	 wej-
ściu	 głównym	 zlokalizowany	
został	 Punkt	 Informacji	 dla	
Osób	 Niepełnosprawnych,	
który	 na	 wybranych	 impre-
zach	muzycznych	funkcjono-
wał	będzie	 jako	wypożyczal-
nia	 sprzętu	 audio	 dla	 osób	
niedosłyszących	–	mówi	Bar-
tosz	Tobieński.	 –	W	 ramach	
wypożyczalni	 oferujemy	 20	
bezprzewodowych	 odbior-
ników	 radiowych	 Sennhe-
iser	 RR	 840	 wyposażonych	
w	akumulator	pozwalający	na	
pracę	do	8	godzin.	Odbiornik	
może	być	wypożyczony	z	słu-
chawkami	nagłownymi,	pętlą	

indukcyjną	 Sennheiser	 EZT	
3011	 przeznaczoną	 do	 użytku	
z	aparatami	słuchowymi	wypo-
sażonymi	 w	 telefoniczną	 cew-
kę	odbiorczą	 lub	 transmiterem	
Bluetooth	 Audiocore	 AC820	
umożliwiającym	 transmisję	
dźwięku	 z	 odbiornika	 do	 apa-
ratów	słuchowych	bądź	słucha-
wek	 bezprzewodowych.	 Od-
biornik	 można	 też	 podłączyć	
do	 innego	 urządzenia	 osoby	
wypożyczającej.	
To	 nie	 wszystko,	 ponieważ	
w	 hali	 ruszyła	 również	 mo-
dernizacja	 podestów	 dla	 osób	
niepełnosprawnych.	 Rozpo-
częte	prace	mają	usprawnić	po-
ruszanie	 się	 i	 dojazd	wózkiem	
inwalidzkim	do	platformy.	Ob-
niżone	zostaną	barierki,	dzięki	
czemu	 zwiększy	 się	 komfort	
oglądania	widowisk	 i	 polepszy	
widoczność.	 W	 platformach	
zamontowane	 też	 zostaną	 do-
datkowe	 półki	 z	 gniazdkami	
elektrycznymi.
	–	Również	w	 tym	roku	zleci-
my	prace,	które	mają	podnieść	
standard	 pomieszczeń	 sanitar-
nych	 dla	 osób	 niepełnospraw-
nych	 na	 wybranych	 kondy-
gnacjach.	 Ponadto,	 podczas	

imprez,	których	organizatorem	
jest	 operator	 hali,	 poszerzona	
zostanie	 współpraca	 z	 funda-
cjami	 pomagającymi	 przysto-
sować	 się	 do	 życia	 społecz-
nego	 osobom	 z	 zaburzeniami	
rozwoju	 i	 funkcjonowania.	
Podopieczni	 fundacji,	 działa-
jąc	 jako	wolontariusze	podczas	

wybranych	 imprez,	 podzielą	
się	 z	 Wami	 nie	 tylko	 pięk-
nym,	 szczerym	 uśmiechem,	
ale	 pomogą	 też	 dotrzeć	 do	
wybranej	 części	 hali	 –	 zapo-
wiada	rzecznik	Ergo	Areny.

(GR)
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