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FlashFlash

symbolicznie, czterem osobom wręczamy 
klucze i cieszymy się, bo wiemy, że dla wielu 
z was to mieszkanie było najważniejszą 
potrzebą – mówi prezydent Gdańska 
aleksandra dulkiewicz.

Szansą na bezpieczne i spokojne dzieciństwo 
MOPS w Sopocie prowadzi kampanię „Podaruj dziec-
ku serce – zostań rodziną zastępczą”. Poszukuje osób, 
które mogłyby stworzyć rodzinę zastępczą i przyjąć do 
swojego domu dzieci potrzebujące ciepła i miłości. 

Nie ma przyzwolenia na agresję
Niewielka grupa mieszkańców bojkotuje niezatwierdzony 
jeszcze plan zagospodarowania terenu ul. Paderewskiego. 
Są trzy koncepcje, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą 
sami mieszkańcy.

Centrum diagnostyki obrazowej coraz bliżej
Na przełomie 2021 i 2022 roku ma być oddany do 
użytku Zakład Diagnostyki Obrazowej, który bu-
dowany jest na terenie Szpitala im. Mikołaj Koper-
nika w Gdańsku.

Wygraj w konkursie foto
Niewiele czasu pozostało już osobom, które chciałyby wziąć 
udział w fotograficznym konkursie, a przy okazji zgarnąć 
nagrody. Tylko do 6 października trwa otwarty konkurs 
„Gdańskie łąki miejskie”.
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Nowe mieszkania dla gdańskich rodzin
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WYJĄTKOWY PROGRAM NA SKALĘ KRAJU

w dwóch budynkach w letnicy zamieszka 19 rodzin. klucze do lokali z 
zasobów Gdańskiego towarzystwa budownictwa społecznego wręcza-
li włodarze naszego miasta. są to pierwsze inwestycje w województwie 
pomorskim i jedne z niewielu w kraju, w których zastosowano wsparcie 
jednocześnie z trzech rządowych programów.
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WYdarZENia

NA BUDYNKU ZAWISŁA JUŻ WIECHA

BUDUJĄ KOLEJNĄ TRASĘ

Nowoczesne centrum diagnostyki 
obrazowej coraz bliżej

Niebawem rowerem
pojedziemy do tczewa

Na przełomie 2021 i  2022 
roku ma być oddany do użyt-
ku Zakład Diagnostyki Obra-
zowej, który budowany jest na 
terenie Szpitala im. Mikołaj 
Kopernika w  Gdańsku. Nie-
dawno zakończono kolejny 
etap budowy, czego dowodem 
było zawieszenie wiechy. Po 
zakończeniu inwestycji w jed-
nym budynku pacjentom wy-
konywane będą kompleksowe 
badania m.in. tomograf kom-
puterowy, rezonans magne-
tyczny, RTG i USG. 

Gdański szpital nie posiadał 
własnego Zakładu Diagno-
styki Obrazowej. Ten rodzaj 
usług jest obecnie świadczony 
przez podmioty zewnętrzne. 
Dlatego też konieczne było 
utworzenie tego zakładu. Po-
wstający budynek znajduje się 
przy Nowych Ogrodach 1–6, 
w  miejscu po dawnych Za-
kładach Zaopatrzenia Orto-
pedycznego. Takie położenie 
budynku umożliwia jego do-
bre skomunikowanie z główną 
częścią szpitala, w  tym SOR
-em, blokami operacyjnymi 

oraz pozostałymi oddziała-
mi. Zakład będzie pracować 
w  systemie całodobowym 
przez 7 dni w tygodniu. 
 – Dzięki utworzeniu Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej przy 
Szpitalu im. Mikołaja Ko-
pernika w  Gdańsku poprawi 
się dostępność i  jakość badań 
obrazowych, a także zwiększy 
komfort pacjentów w  trakcie 
leczenia. Nowoczesny sprzęt 
będzie służył pacjentom za-
równo przed postawieniem 
diagnozy, przy ustalaniu pro-
cesu terapeutycznego, jak 
i  przy kontroli postępów le-
czenia, a także do badań pro-
filaktycznych. Z  usług Za-
kładu skorzystają zarówno 
pacjenci szpitala, jak i  osoby 
spoza placówki – mówi człon-
kini Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego Agnieszka 
Kapała-Sokalska. 
Dariusz Kostrzewa, prezes 
zarządu Copernicus Podmiot 
Leczniczy mówi, że powstaje 
bardzo nowoczesne centrum 
diagnostyki obrazowej.
 – Właśnie w  tym upatruje-
my przyszłość. Chciałbym 

spotkać się tu za rok przy oka-
zji otwarcia centrum, ale już 
przy pracach budowalnych 
napotkaliśmy na niespodzian-
ki historyczne. Parce musiały 
być wstrzymane, ponieważ 
plac budowy opanowali arche-
olodzy. Liczę, że więcej nie-
spodzianek nie będzie i  szyb-
ko będziemy mogli przyjąć 
pierwszych pacjentów – pod-
kreśla Dariusz Kostrzewa. 
Dodajmy, że wartość inwe-
stycji opiewa na ok. 38 mln 
zł, z  czego ponad 14 mln zł 
kosztował będzie sam sprzęt 
medyczny. Tylko te dane licz-
bowe świadczą o tym, jak no-
woczesne i  potrzebne będzie 
to centrum. 
 – To też kolejna inwesty-
cja realizowana przy współ-
udziale budżetu samorządu 
województwa pomorskiego. 
Specjalnie na ten cel przezna-
czyliśmy 2,5 mln zł – dodaje 
Agnieszka Kapała-Sokalska. 

(GR)

Lada dzień rozpocznie się bu-
dowa kolejnej ścieżki rowero-
wej na terenie naszego miasta. 
Dzięki tej inwestycji będzie 
można pojechać rowerem z sa-
mego serca Gdańska – spod 
Neptuna aż na Żuławy albo na 
Kociewie, bowiem nowa trasa 
połączy się w Błotniku z Wi-
ślaną Trasą Rowerową. 
Umowa, która opiewa na 4,4 
mln zł, została już podpisana.
 – Nowa droga rowerowa roz-
poczynać się będzie na skrzy-
żowaniu ul. Boguckiego z ul. 
Świbnieńską. Rowerzyści, 
jadąc po koronie wału, do-
trą do granic Gdańska, gdzie 
trasa połączy się ze ścieżką na 

terenie gminy Cedry Wielkie. 
Ponadto w  okolicy Błotnika 
droga rowerowa będzie miała 
swoje odgałęzienie w  kierun-
ku przystani – wyjaśnia Wło-
dzimierz Bartosiewicz, dyrek-
tor Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska. – Nowa trasa bę-
dzie liczyła 7 km.  Oprócz bu-
dowy trasy rowerowej, wyko-
nawca przebuduje oświetlenie 
uliczne, sieci teletechniczne, 
studzienki sieci wodociągowej 
i kanalizacji deszczowej. 
Zgodnie z umową prace mają 
zostać ukończone do koń-
ca przyszłego CZEGO?. Jak 
informuje Aneta Niezgo-
da z  Dyrekcji Rozbudowy 

Miasta Gdańska, nowa droga 
będzie kolejnym odcinkiem 
Wiślanej Trasy Rowerowej 
i  Pomorskich Tras Rowero-
wych o  Znaczeniu Między-
narodowym. Dodajmy, że 
inwestycja otrzymała unijne 
dofinansowanie. 
Trasa nie kończy się w Błotni-
ku. Gmina Cedry Wielkie wy-
budowała bowiem kilkanaście 
kilometrów dróg rowerowych 
na swoim terenie i przymierza 
się do kolejnych zadań, które 
pozwolą przejechać rowerem 
aż do gminy Tczew.

(KL)

WYJĄTKOWY PROGRAM NA SKALĘ KRAJU

Nowe mieszkania dla gdańskich rodzin

W  dwóch budynkach w  Let-
nicy zamieszka 19 rodzin. Klu-
cze do lokali z zasobów Gdań-
skiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego wręczali 
włodarze naszego miasta. Są 
to pierwsze inwestycje w wo-
jewództwie pomorskim i  jed-
ne z niewielu w kraju, w któ-
rych zastosowano wsparcie 
jednocześnie z  trzech rządo-
wych programów.
 – Jesteśmy w  miejscu, które 
przeszło wielką metamorfo-
zę. Oczywiście początek dała 
budowa stadionu, tunelu pod 
Martwą Wisłą i Międzynaro-
dowych Targów Gdańskich. 
Było to coś bardzo świado-
mego. Chcemy wspierać także 
budownictwo mieszkaniowe 
i robimy to właśnie za pomocą 
naszych spółek, Gdańskiego 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego. Bez mieszkań-
ców ta dzielnica żyjąca tylko 
stadionem czy MTG nie mia-
łaby swojego ducha. Dziś, rze-
czywiście symbolicznie, czte-
rem osobom wręczamy klucze 
i  cieszymy się, bo wiemy, że 
dla wielu z Was to mieszkanie 
było najważniejszą potrzebą – 
mówiła podczas uroczystości 
przecięcia wstęgi w  nowym 
budynku prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz.
Olimpia Scheider z biura pra-
sowego magistratu podaje, że 
w  dwóch budynkach GTBS 
znajduje się 19 mieszkań. 

Mieszkania są wykończone 
w  standardzie „pod klucz”. 
Wewnątrz każdego lokalu zo-
stało wyodrębnione pomiesz-
czenie gospodarcze.
 – Cały czas pracujemy, by sys-
tematycznie poprawiać i uzu-
pełniać ofertę mieszkaniową 
miasta. Jesteśmy zdetermi-
nowani, by powstawały nowe 
mieszkania. Nieustannie szu-
kamy inżynierii finansowej 
i mechanizmów finansowych, 
które będą nam pomaga-
ły wspierać gdańskie rodziny 
w uzyskaniu własnego miesz-
kania. Budynki GTBS po-
wstały przy wsparciu z trzech 
różnych programów. Jest to 
też ważny element  naszego 
programu wyborczego, który 
chcemy realizować – podkre-
ślał Piotr Grzelak, zastępca 
prezydent Gdańska.
Realizacja budynku zosta-
ła objęta trzema programami 
rządowymi. GTBS uzyska-
ła dofinansowanie preferen-
cyjnym kredytem w  ramach 
wsparcia społecznego budow-
nictwa czynszowego w wyso-
kości 1,6 mln. Gmina Miasta 
Gdańska uzyskała bezzwrotne 
wsparcie z  Funduszu Dopłat 
w ramach finansowego wspar-
cia tworzenia lokali mieszkal-
nych na wynajem w wysokości 
1,2 mln zł. Lokatorzy mogą 
ubiegać się o dopłaty do czyn-
szu w  ramach pomocy pań-
stwa w ponoszeniu wydatków 

mieszkaniowych w  pierw-
szych latach najmu (program 
Mieszkanie na Start).
 – Warto podkreślić, że inwe-
stycje te są pierwszymi w na-
szym województwie i jednymi 
z niewielu w kraju, w których 
zastosowano wsparcie jedno-
cześnie z  trzech rządowych 
programów. Mieli w  nim 
możliwość uczestniczyć wszy-
scy mieszkańcy, którzy spełni-
li określone w przepisach pra-
wa kryteria, bez względu na 
to, czy byli oczekującymi na 
mieszkanie w urzędzie w tzw. 
kolejce czy nie. 
 – Łącznie wpłynęły w  ra-
mach naboru do programu 
153 wnioski. Spośród nich 
pozytywnie zostało zakwa-
lifikowanych 77 wniosko-
dawców. Odmowy dotyczyły 
niespełnienia kryterium do-
chodowego, kryterium po-
siadania centrum życiowego 
lub złożenia wniosku po ter-
minie ustalonym w  regula-
minie – informuje Olimpia 
Schneider. – Spośród 77 po-
zytywnie zakwalifikowanych 
zostało wybranych 19 rodzin, 
które  otrzymały największą 
ilość punktów. Z  tego 17 ro-
dzin z  kolejki oczekujących 
w Urzędzie i 2 rodziny, które 
dotąd nie ubiegały się o  po-
moc mieszkaniową.

(GR)
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VIVA OLIWA 2020

Świętowali też piłkarze

Na boisku szkoły „Fregata” w 
Oliwie odbył się turniej piłki 
nożnej, który rozegrano przy 
okazji Święta Dzielnicy Oli-
wa. Do zmagań przystąpiło 
6 zespołów, a bezkonkuren-
cyjną okazała się ekipa RSM 
Budowlani.
Turniejowe potyczki rozpo-
częto od eliminacji, z których 
do finału zakwalifikowały 
się trzy drużyny. Jak podaje 
Ryszard Riviera, kierownik 
klubu „Ad-Rem” zdecydowa-
nym zwycięzcą piłkarskich 
zmagań została reprezentacja 
RSM Budowlani.
 – W dwóch finałowych me-
czach zwycięzcy turnieju 
strzelili rywalom siedem goli, 

a stracili zaledwie dwa. RSM 
Budowalni zagrali w składzie: 
Mariusz Chrzanowski, Marcin 
Machaliński, Mateusz Szkoda, 
Mariusz Szulc, Bartosz  Ku-
binowski, Adrian Anikowski, 
Radek Stasiak i Paweł Knie-
czyński – informuje Ryszard 
Riviera.
Drugie miejsce, co uznano za 
sporą niespodziankę, zajęła 
drużyna DCS Oliwa, nato-
miast miejsce na najniższym 
stopniu podium przypadło w 
udziale piłkarzom Adrem.
 – Za najlepszego bramka-
rza turnieju uznano zawodni-
ka DCS – Marcina Bokuna, 
natomiast królem strzelców 
został Bartek Kubinowski. 

Wyróżniony został także 
Mateusz Szkoda za postawę 
fair play – dodaje Ryszard Ri-
viera.  – Drużyny i najlepsi 
zawodnicy otrzymali puchary 
oraz drobne upominki ufun-
dowane przez Radę Dzielnicy 
Oliwa i klub Adrem. Szkole 
„Fregata” dziękujemy za udo-
stępnienie boiska. 
Dodajmy, że opiekę medycz-
ną i sędziego głównego im-
prezy zapewniła Robotnicza 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowlani”, a organizatora-
mi imprezy byli: Rada Dziel-
nicy Oliwa, klub „Ad-Rem” i 
DCS Oliwa.

(GR)
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niewiele czasu pozostało już osobom, które chciałyby wziąć udział w fotograficznym konkursie, 
a przy okazji zgarnąć nagrody. tylko do 6 października trwa otwarty konkurs „Gdańskie łąki 
miejskie”. wystarczy zrobić zdjęcie ukwieconej łąki i wysłać je organizatorom. 

– Gdańskie tereny zielone z po-
wodzeniem upiększają krajobraz 
miasta. Obok miejskich parków, 
trawników czy ukwieconych 
skwerów, można też korzy-
stać z  uroków wielu kolorowych 
kwietnych łąk. Konkurs ma na 
celu m.in. promowanie miejskich 
łąk jako wartościowego i  este-
tycznego elementu zieleni miej-
skiej – mówi Marta Formella 
z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Jak informują organizatorzy 
konkursu, zdjęcie powinno 
ukazywać łąkę jako element 
krajobrazu miasta. Na zdję-
ciu nie mogą znaleźć się żadne 
osoby, które można zidentyfi-
kować. Każdy uczestnik może 
zgłosić do konkursu jedno au-
torskie zdjęcie gdańskiej łąki 
w  miejskim krajobrazie wyko-
nane w  tym roku.  Zgłoszenie 
uczestnictwa w  konkursie na-
leży przesłać na adres umg@
gdansk.gda.pl, podając w  te-
macie wiadomości: zgłoszenie 
konkursowe – Łąki 2020 – 
Biuro Prezydenta.
Regulamin konkursu oraz kar-
ta zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie: bip gdańskiego urzędu.
 – Na zgłoszenia czekamy do 6 

października, a  rozstrzygnię-
cia zapadną do końca miesiąca. 
Autorom najlepszych zdjęć zo-
staną przyznane nagrody finan-
sowe – dodaje Marta Formella.
Dodajmy przy okazji, że łąki 
kwietne mogą teraz ozdo-
bić także ekrany urządzeń 

multimedialnych. 
 – Zachęcamy do pobrania 
zdjęć dostępnych na stro-
nie www.gdansk.pl/zielony
-gdansk/laki-miejskie. Ob-
razy przygotowane są w  róż-
nych formatach, dzięki czemu 
można ich używać zarówno na 

komputerach, jak i na urządze-
niach mobilnych. Na tapetach 
można podziwiać prace, które 
zostały wyróżnione w  zeszło-
rocznej edycji konkursu – za-
chęca Marta Formella.

(GR)

ZRÓB ZDJĘCIE MIEJSKIEJ ŁĄKI

Wygraj w konkursie fotoNOWY SPRZĘT DLA ZOM

Ekologiczne i czyste miasto
Anna Dyksińska, rzecznik 
prasowa sopockiego magi-
stratu słusznie zauważa, że 
nie tylko wielkie inwestycje 
przyczyniają się do dbania o 
środowisko naturalne i czyste 
powietrze. 
 – Dużo możemy również 
zdziałać małymi krokami – 
zmieniając drobne przyzwy-
czajenia, korzystając ze sprzę-
tu, który jest niskoemisyjny, 
ekologiczny. Z tego samego 
założenia wychodzi kierow-
nictwo sopockiego Zakładu 
Oczyszczania Miasta, inwe-
stując w ekologiczny sprzęt, 
chroniący środowisko – dodaje 
rzecznik sopockiego urzędu.
Na ternie trójmiejskiego ku-
rortu od pewnego czasu moż-
na zobaczyć 6 elektrycznych 
odkurzaczy, które sprzątają 
sopockie place i ulice, elek-
tryczne meleksy i rowery, któ-
re dowożą sprzęt do oczysz-
czania i odbierają śmieci z 
przyulicznych koszy. Nowo-
ścią są elektryczne podkaszar-
ki ze zmiennymi nakładkami, 
będące na wyposażeniu elek-
trycznych rowerów. Ich atu-
tem jest to, że są elektryczne, 
a przez to zdecydowanie cich-
sze niż te tradycyjne, spalino-
we. 2 podkaszarki z dodatko-
wymi bateriami i stacjami do 

ładowania to koszt ok 11 tys. 
zł. 
 – Nowy ekologiczny sprzęt to 
element szerokiego projektu, 
mającego na celu wprowadze-
nie do taboru sopockich służb 
pojazdów i urządzeń nisko-
emisyjnych. W przypadku 
miasta o statusie uzdrowiska 
to niezwykle ważne. Troska 
o czyste powietrze, o ogra-
niczenie hałasu, przyświeca 
większości zakupów inwesty-
cyjnych w mieście – komentu-
je Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu. 

(GR)

  Finaliści turnieju Viva oliwa 2020 
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OTWÓRZ SWOJE SERCE I SWÓJ DOM DLA DZIECI

szansą na bezpieczne i spokojne 
dzieciństwo jest rodzina zastępcza
– Nigdy nie wiadomo kiedy 
i dla kogo możemy stać się kimś 
bliskim. Spróbuj dać trochę sie-
bie chociaż jednemu dziecku. 
Szczęście tworzy się powoli 
i  małymi krokami. Poczuj to, 
zostań rodziną zastępczą – za-
chęcają ciocia Beata i  wujek 
Paweł, którzy od 14 lat pełnią 
funkcję rodziny zastępczej.
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie prowadzi 
kampanię „Podaruj dziecku 
serce – zostań rodziną zastęp-
czą”. Poszukuje osób, które 
mogłyby stworzyć rodzinę za-
stępczą i  przyjąć do swojego 
domu dzieci potrzebujące cie-
pła i miłości. 
 – Warto z  otwartym sercem 
i  umysłem podejść do rodzi-
cielstwa zastępczego – może się 
okazać, że będzie to najlepsza 
decyzja w życiu – mówi Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim, wi-
ceprezydent Sopotu. – To nie 
jest rola łatwa, ale bycie rodzi-
cem w ogóle nie jest łatwe. Dla-
tego każda rodzina zastępcza 
może liczyć na wsparcie specja-
listów i  różne formy pomocy: 
finansową, psychologiczną, pe-
dagogiczną czy prawną. Jednak 
kwintesencją  rodzicielstwa za-
stępczego jest to, że dzielimy się 
z drugim człowiekiem tym, co 
najcenniejsze – miłością – jest 
nie do przecenienia.
Różne powody sprawiają, że 
rodzice nie mogą lub nie potra-
fią zaopiekować się własnymi 
dziećmi.  
– Każda historia jest inna, ale 
wszystkie dzieci potrzebują tro-
skliwej opieki ze strony doro-
słych, poczucia bezpieczeństwa, 

akceptacji i miłości – mówi An-
drzej Czekaj, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie. – Dla dzieci, 
które nie mogą wychowywać 
się w swoich biologicznych ro-
dzinach, szansą na bezpieczne 
i  spokojne dzieciństwo jest ro-
dzina zastępcza.
Nasze życie wywróciło się do 
góry nogami, ale jesteśmy z nie-
go zadowoleni i nie wyobraża-
my sobie innego – zapewniają 
rodzice zastępczy. 
– Decydując się na założenie 
rodziny zastępczej otrzymu-
jemy z  jednej strony pracę do 
wykonania, może trudne wy-
bory i  pewnego rodzaju stra-
ty i  rozczarowania, czasami 
konieczność poświęcenia, ale 
z  drugiej ogromną satysfakcję, 
możliwość kochania pomimo, 
wdzięczność, spełnienie i  nie-
samowitą radość – mówią pani 
Ania i pan Tadeusz, którzy od 
16 lat tworzą rodzinę zastępczą 
dla sopockich dzieci. – Czyn-
nikiem dodanym do tego jest 
wsparcie finansowe oraz po-
moc psychologiczna i  prawna 
państwa. Taka właśnie decy-
zja może przemienić nasze ży-
cie, uświadomić cel i nadać mu 
nowy sens. 

WSPARCIE SPECJALISTÓW 
I RÓŻNE FORMY POMOCY 
Rodziny zastępcze objęte są 
kompleksowym wsparciem. 
W przygotowaniu się na przy-
jęcie dziecka pomaga rodzinie 
koordynator rodzinnej pie-
czy zastępczej, który wspie-
ra ją również w  późniejszym 
wypełnianiu powierzonej roli. 

W  zależności od indywidual-
nych potrzeb, rodzina otrzymuje 
również pomoc psychologiczną, 
pedagogiczną czy prawną. Ro-
dzice zastępczy mogą uczestni-
czyć w bezpłatnych szkoleniach, 
grupach wsparcia oraz otrzymać 
dofinansowanie do wypoczyn-
ku dzieci bądź remontu miesz-
kania. Dla rodzin zastępczych 
przewidziana jest ustawowa 
comiesięczna pomoc pieniężna 
na pokrycie kosztów utrzyma-
nia dziecka, a rodziny zastępcze 
zawodowe otrzymują ponadto 
comiesięczne wynagrodzenie na 
podstawie umowy z MOPS. 
– Jestem zawodową mamą za-
stępczą. Tak, to mój zawód, 
tak jak nauczyciel czy opiekun 
– mówi pani Anita, która wraz 
z  mężem od prawie 9 lat peł-
ni funkcję zawodowej rodziny 
zastępczej. – Wiem, że robię 
coś ważnego w  swoim życiu, 
wychowując „nie swoje” dzieci 
daję im nadzieję na lepsze, bez-
pieczne, normalne jutro. 
Do rodziny zastępczej dzieci 
trafiają na określony czas, po-
trzebny rodzicom biologicznym 
na rozwiązanie swoich proble-
mów (np. podjęcia terapii uza-
leżnień, znalezienia pracy, po-
lepszenia warunków mieszka-
niowych) lub do czasu uregulo-
wania sytuacji prawnej dziecka. 
Przebywając w rodzinie zastęp-
czej dziecko ma zagwaranto-
waną możliwość utrzymywania 
kontaktu ze swoją rodziną biolo-
giczną. W  wypełnianiu swoich 
funkcji rodzina zastępcza kieru-
je się dobrem przyjętego dziecka 
i poszanowaniem jego praw.
PODZIEL SIĘ SWOIM DO-

MEM I CZASEM Z DZIEćMI, 
KTÓRE TEGO POTRZEBUJĄ

– Zachęcamy osoby, które ko-
chają dzieci, mają dużo cier-
pliwości i wyrozumiałości, aby 
stworzyły rodzinę zastępczą 
i  przyjęły do swojego domu 
dziecko, które potrzebuje cie-
pła i  miłości – mówi Urszula 
Szymańska, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej sopockiego 
MOPS. – Poszukujemy osób, 
które mają stabilną sytuację 
życiową, zawodową i  miesz-
kaniową. Ważna jest również 
motywacja i  predyspozycje 
przyszłych rodziców oraz moż-
liwość zapewnienia dziecku na-
leżytej opieki i rozwoju. Opieka 
nad dziećmi, które przychodzą 
z  bagażem doświadczeń, wy-
maga otwartego serca i zaanga-
żowania, ale przynosi satysfak-
cję i daje poczucie spełnienia.   
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie co roku or-
ganizuje kampanię „Podaruj 
dziecku serce – zostań rodziną 
zastępczą”. Celem kampanii 
jest pozyskanie kandydatów na 
rodziny zastępcze, uwrażliwie-
nie na problematykę rodziciel-
stwa zastępczego oraz przeła-
mywanie stereotypów dotyczą-
cych tej formy opieki.
Osoby, które chciałyby stwo-
rzyć rodzinę zastępczą, zachę-
camy do kontaktu z  Działem 
Pieczy Zastępczej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Sopocie, tel. 58 555-10-22, 
e-mail: dpz@mopssopot.pl.

(AN)

DO MALBORKA I LUZINA

Więcej pociągów 
Dodatkowe składy łączą Luzino 
z  Trójmiastem i  Tczewem. Od 
14 września jest też nowe wie-
czorne połączenie z  Gdyni do 
Malborka. 
Zmiana rozkładu na linii 
Gdańsk–Słupsk obejmuje uru-
chomienie dodatkowego połą-
czenia pomiędzy Gdynią a  Lu-
zinem. Od 14 września bieg 
pociągu kursującego w  dotych-
czasowej relacji Tczew (13.26) 
– Gdynia Chylonia, zostanie 
wydłużony do Luzina (odjazd 
ze stacji Gdynia Główna o godz. 
4.31). Dodatkowo uruchomione 
zostanie także połączenie w  re-
lacji Luzino – Gdynia Główna. 

trwa likwidacja gazowych podgrzewaczy wody w niektórych budynkach należących do robotniczej spółdzielni mieszkaniowej 
„budowlani” w Gdańsku. na ten rok prace przewidziano w trzech budynkach – przy al. Grunwaldzkiej 573, 579 i 583.

OBYŁO SIĘ BEZ BANKOWEGO KREDYTU 

Likwidują niebezpieczne piecyki gazowe

O  likwidacji piecyków ga-
zowych w  budynkach RSM 
„Budowlani” informowaliśmy 
już na naszych łamach. 
 – Szacunkowy koszt przed-
sięwzięcia nie był niestety 
mały. Wiedzieliśmy, że ża-
den z  budynków nie posiada 
odpowiedniego budżetu na 
sf inansowanie tych prac, dla-
tego sądziliśmy, że będziemy 
musieli posiłkować się kredy-
tem bankowym. Na szczęście 
udało się porozumieć z  wy-
konawcą, który płatność roz-
łożył na 2 lata – mówi nam 
Krzysztof Mackiewicz, za-
stępca prezesa ds. technicz-
nych RSM „Budowlani”.
Mieszkańcy budynku, w któ-
rym likwidowane są piecyki 
gazowe, będą spłacać zobo-
wiązanie przez 3 najbliższe 
lata. Ich odpis na fundusz re-
montowy będzie o 1 złotówkę 
(za m2) wyższy. 
 – Jest to bardzo dobre roz-
wiązanie, ponieważ uniknęli-
śmy drogiego kredytu banko-
wego. Podniesienie funduszu 
remontowego jest zgodne ze 
statutem naszej spółdziel-
ni, a  stosowną uchwałę w  tej 
sprawie przyjęła także nasza 
rada nadzorcza – tłumaczy 
Krzysztof Mackiewicz. 
Wybór właśnie tych trzech 
budynków nie był przypad-
kowy. Są to budynki wyso-
kie, mieszka w  nich dużo 
osób, poza tym łatwiej będzie 
zgromadzić odpowiedni bu-
dżet. W każdym z budynków 
– kosztem spółdzielni – mu-
siał być zainstalowany wę-
zeł cieplny, wymienione też 
musiały być poziomy w  piw-
nicach. 21 września ruszyła 
wymiana pionów w  budynku 
przy Grunwaldzkiej 583, a po 

ich zakończeniu prace będą 
kontynuowane w  następnych 
dwóch budynkach. Wszyst-
kie prace – zdaniem zastępcy 
prezesa –  powinny być ukoń-
czone do końca października.
 – Chciałbym jeszcze raz 
przypomnieć, że piecyki ga-
zowe będę zdejmowane rano, 
a  już tego samego dnia cie-
pła woda – ogrzewana przez 
miejską sieć – dostarczana 
będzie do mieszkań – dodaje 
Krzysztof Mackiewicz. 
W  tej chwili nie wiadomo 
jeszcze, czy projekt dotyczą-
cy likwidacji piecyków gazo-
wych kontynuowany będzie 
w przyszłym roku. Wszystko 
rozbija się oczywiście o  pie-
niądze. Koszt inwestycji, 
realizowanej w  pierwszych 
trzech budynkach, okazał się 
niższy niż początkowo szaco-
wano. Poza tym zrezygnowa-
no z  kredytu bankowego, co 
też wpłynęło tę ostateczną 
cenę, jaką będę musieli za-
płacić mieszkańcy. Według 
początkowych planów szaco-
wano, że stawkę na fundusz 
remontowy trzeba będzie 
podnieść o  1,50 za m2 i  nie 
na 3, ale na 5 lat. 
 – Piecyki gazowe trze-
ba wymienić jeszcze w  ni-
skich budynkach, ale tam 
koszt w  przeliczeniu na jed-
no mieszkanie będzie znacz-
nie wyższy. Wszystkie urzą-
dzenia są te same, a cenę ich 
zakupu trzeba podzielić na 
mniejszą liczbę mieszkań. 
Właśnie tak duże koszty 
sprawiają, że w  tych budyn-
kach nie ma aż tak duże-
go zainteresowania likwi-
dacją piecyków gazowych. 
W  przypadku ostatnich bu-
dynków niskich na dolnym 

osiedlu GPEC postawił nam 
dodatkowy warunek. Jeżeli 
chcielibyśmy, by woda w tych 
budynkach ogrzewana była 
przez miejskie ciepło, to pie-
cyki gazowe musielibyśmy 
zlikwidować w  pozostałych 
niskich budynkach – tłuma-
czy wiceprezes Mackiewicz. 
Mieszkańcy budynków po-
winni zastanowić się na li-
kwidacją niebezpiecznych 
piecyków gazowych również 
w swoich mieszkaniach. Daje 
to przede wszystkim poczu-
cie bezpieczeństwa. 

(GR) 

Skład wyruszy do Gdyni o go-
dzinie 15.26.
Z kolei od 16 września urucho-
miono również wieczorną parę 
pociągów Malbork – Tczew – 
Malbork. Skład wyjedzie z Mal-
borka o godz. 22.10, a w drogę 
powrotną z  Tczewa o  23.12. 
Na stacji Tczew pociąg będzie 
skomunikowany ze składem re-
gionalnym jadącym z  Gdyni 
Głównej. Umożliwi to późno-
wieczorny powrót do Malbor-
ka z  Trójmiasta oraz przesiadki 
z  pociągów dalekobieżnych, ja-
dących z Bydgoszczy. 
 

(GR)
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DOM KULTURY ZAPRASZA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KLUBACH 

koncertowo na Śląskiej 66B 

powinniśmy ich przestrzegać 

Pandemia koronawirusa nie 
zamknęła na stałe Domu 
Kultury PSM „Przymorze” 
przy Śląskiej 66B.
Kierownik placówki Barbara 
Imianowska informuje nas, 
że stałe zajęcia ponownie 
wróciły od maja. 
 – Mam tu na myśli dzia-
łalność naszych pracowni, 
ale też zajęcia gimnastycz-
ne dla seniorów. Od paź-
dziernika swoją działalność 

Wszystkie instytucje – w  tym 
także kulturalne – funkcjonują 
według nowych zasad sanitar-
nych. Obowiązują one również 
w  osiedlowych klubach PSM 
„Przymorze”.
Osoby przebywające w  klu-
bach w  przestrzeni wspólnej 
(korytarz, schody, toalety) są 
zobowiązane do zakrywania 
ust i nosa. W miarę możliwości 
należy zadbać o to, aby dziecko 
przyprowadziła i  odbierała ta 
sama osoba, która ma obowią-
zek zachować dystans społecz-
ny wynoszący 1,5 m.
 – Osoba, która przyprowa-
dza dziecko, oddaje je pod 

kontynuować będzie pracow-
nia plastyczna dla dorosłych. 
Mam nadzieję, że prowadzo-
ne będą też zajęcia ceramicz-
ne dla dzieci – mówi Barbara 
Imianowska.
W  miniony weekend Dom 
Kultury przy Śląskiej ożył 
też za sprawą koncertu „Póki 
w  Narodzie myśl swobo-
dy żyje”, który ze wzglę-
du na ograniczenia odbył 
się w  dwóch odsłonach. 

opiekę osoby prowadzącej zaję-
cia przy drzwiach wejściowych 
do obiektu. Nie można wcho-
dzić do budynku. Po zajęciach 
dziecko odprowadzane jest do 
drzwi wejściowych – informu-
je Urszula Lisowska, kierownik 
klubu „Maciuś I”.
Pamiętajmy, że dzieci przypro-
wadzane i  odbierane są przez 
osobę zdrową.
 – Do klubu uczęszcza wyłącz-
nie dziecko zdrowe bez obja-
wów chorobowych, a więc bez 
kataru, gorączki, kaszlu lub 
innych objawów, sugerujących 
chorobę zakaźną. Jeżeli tem-
peratura przekracza 37,5 stopni 

 

po przerwie swoje zajęcia wznowił klub „bolek i lolek”. coś ciekawego dla siebie powinni 
znaleźć zarówno najmłodsi, jak i starsi mieszkańcy osiedla. oferta zajęć – jak co roku – jest 
szeroka i ciekawa.

 – Najmłodsi mogą skorzystać 
z  naszej oferty, a  dotyczy ona 
zajęć sensorycznych dla dzie-
ci od 1,5 roku, a dla maluchów 
od 2 do 7 lat– ćwiczeń sporto-
wych z elementami piłki nożnej 
i judo. Tradycyjnie odbywać się 
też będzie rytmika dla smy-
ka, w której uczestniczyć mogą 
szkraby od 1,5 roku do 3 lat. Dla 
nieco starszych mamy zajęcia 
plastyczne, które prowadzone są 
w  dwóch grupach wiekowych: 
5–7  i 8–9 lat oraz warsztaty pla-
styczne dla nastolatków – infor-
muje nas Joanna Boużyk, kie-
rownik „Bolka i Lolka”.
Dla dzieci powyżej 8 lat prowa-
dzona jest terapia przez sztukę 
(arteterapia).  Planowane są też 
zajęcia edukacyjne dla dzieci od 
7. roku życia.
 – Po przerwie wracają zajęcia 
dla dorosłych, m.in. rękodzieło. 
W  tej chwili realizujemy pro-
jekt, na który pozyskaliśmy pie-
niądze z Gdańskiego Funduszu 
Senioralnego. Uczestniczki za-
jęć za pomocą pasków metodą 
quillingu tworzą przestrzenne 
obrazy. W  październiku w  sie-
dzibie klubu zorganizujemy 
wystawę prac, które powstały 

podczas spotkań rękodzielni-
czych. Zdjęcia z wystawy będzie 
można też oglądać na naszym 
profilu facebookowym – infor-
muje Joanna Boużyk.
Dodajmy, że grupa pozyska-
ła także pieniądze na realizację 
projektu „Aleja gwiazd”, dzięki 
czemu w grudniu na drzewach 
okalających klub zawisną ko-
lorowe gwiazdy. Tutejsze Koło 

Seniora również otrzymało 
fundusze z GFS na zwiedzanie 
Gdańska i  podziwianie pano-
ramy Trójmiasta z najwyższego 
budynku w  Gdańsku – Oliwia 
Star.
 – Po wakacyjnej przerwie wró-
cił też Warsztat Terapii Za-
jęciowej, który prowadzi dla 
swoich uczestników zajęcia sta-
cjonarne. Wszystkie warsztaty 

i zajęcia odbywają się w reżimie 
sanitarnym. Obowiązuje de-
zynfekcja rąk i  noszenie mase-
czek w  przestrzeni wspólnej. 
Sposób rekrutacji i  kalendarz 
zajęć można sprawdzić na na-
szym profilu facebookowym – 
tłumaczy Joanna Boużyk.

(GR)

ZAPRASZA „BOLEK I LOLEK”

Wracają zajęcia po wakacjach
PIERWSZE TURNIEJE I KONKURSY

trwają zapisy na zajęcia
– Praca w  Klubie „Maciuś I” 
w  dobie koronowirusa trochę 
się zmieni. Według wytycznych 
sanepidu z zajęć sekcji i kół zain-
teresowań oraz z imprez będzie 
mogła skorzystać mniejsza gru-
pa dzieci, młodzieży i dorosłych 
– zapowiada Urszula Lisowska, 
kierownik klubu z Opolskiej na 
gdańskim Przymorzu.
Od września klub prowadzi za-
pisy na zajęcia sekcji plastycznej 
dla dzieci w wieku od 5 do 10 
lat oraz na zajęcia kreatywne 
dla wszystkich pokoleń pro-
wadzone przez Elżbietę Pe-
trykowską. Na naukę gry na 
pianinie i  do Studia Piosenki 
zaprasza Małgorzata Szcze-
pańska-Stankiewicz. Warto 
w  tym miejscu przypomnieć, 
że młodzi wokaliści ze Studia 
Piosenki zdobywają nagrody na 
wojewódzkich, ogólnopolskich, 
a nawet międzynarodowych fe-
stiwalach. W styczniu tego roku 
Justyna Stefańska zdobyła I miej-
sce w  Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek „Nad Światem 
Cicha Noc” oraz wyróżnienie na 
MINI OPEN w Gdyni z nomi-
nacją na OPEN.
 – Prowadzimy także zapisy do 
Maciusiowego Klubu Malucha 
dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Dla maluchów prowadzone są 
zajęcia edukacyjne, plastyczne, 
rytmiczne, zabawy ruchowe, 
korekcyjne i  integracyjne, zaję-
cia taneczne – dodaje Urszula 

Lisowska. – W  naszej ofercie 
można znaleźć też coś nowego. 
Mam tu na myśli zajęcia taneczne 
dla dzieci od 3 lat oraz zumbę dla 
dzieci w  wieku przedszkolnym 
i szkolnym, a także robotykę. 
Prowadzone są też zapisy do ze-
społu tanecznego MINI MIX 
(5-10 lat), prowadzonego przez 
Joannę Ciecholewską. 
Swoje spotkania wznowili 
członkowie sekcji brydżowej. 
Rozpoczęły się zajęcia Wing 
Tsun Kuen dla młodzieży i do-
rosłych prowadzone przez To-
masza Gajdę. Odbywa się też 
rytmika „Dobry Start” dla ma-
luchów od 1 roku do 5 lat, nauka 
języka angielskiego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz na-
uka gry na gitarze. W  klubie 
przy Opolskie odbywają się 
spotkania Gdańskiego Klubu 
Fantastyki, korzystać też można 
z pomocy mediatora sądowego.
W  miniony weekend odbył 
się turniej tenisa stołowego dla 
młodzieży i dorosłych. Bezkon-
kurencyjna okazał się Joanna 
Ściblak, a  miejsca na podium 
zajęli jeszcze Maciej Burdziński 
i Sebastian Dąbrowski.
Szczegółowe informacje na ten 
działalności klubu otrzymać 
można telefonicznie (58 556 51 
41), mailowo (klub.macius1@
go2.pl) lub na profilu facebo-
okowym „Maciusia I”.

(UL)

Dodajmy, że kulturalne wy-
darzenie zostało dofinanso-
wane ze środków Minister-
stwa Obrony Narodowej. 
Wszystkie informacje do-
tyczące działalności Domu 
Kultury otrzymać można 
telefonicznie, dzwoniąc pod 
numer 58 553 40 21.

(GR)

Celsjusza u  dziecka, to nie 
może ono uczestniczyć w za-
jęciach – dodaje Ewa Abra-
mowska, kierownik klubu 
„Piastuś”.
Na czas epidemii nie można 
pozostawiać w klubach hulaj-
nogi, deskorolki czy roweru.
W  przypadku odbywania 
przez dziecko okresu ada-
ptacyjnego w  placówce jego 
opiekun – za zgodą kierow-
nika klubu – może przebywać 
na jego terenie, ale z  zacho-
waniem wszelkich środków 
ostrożności.

(GR)
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 parking przy ulicy paderewskiego zajęty jest w około 50 procentach

 sobotnia akcja zbierania podpisów  protestujący – bez wcześniejszego umówienia się – chcieli agresywnie wtargnąć do budynku adminis-
tracji i być może przekazać swoje żądania
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

niewielka grupa mieszkańców próbuje  zbojkotować niezatwierdzony jeszcze plan zagospodarowania terenu ul. paderewskiego. 
są różne koncepcje, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą sami mieszkańcy, którzy wezmą udział w walnym zgromadzeniu.

DECYZJĘ O ZAGOSPODAROWANIU TERENU PODEJMĄ SAMI MIESZKAŃCY

Na suchaninie nie ma przyzwolenia na agresję

W ostatnich tygodniach, również 
po naszym artykule, na Suchani-
nie zrobiło się głośno o zagospo-
darowaniu terenu przy ul. Pade-
rewskiego. Kilkuosobowa grupa 
mieszkańców postanowiła podjąć 
walkę w sprawie zachowania par-
kingu, który – jak mówią nam 
władze spółdzielni – przynosi stra-
ty. Zorganizowali pikietę, w czasie 
której zbierano podpisy pod prote-
stem. Zainteresowanie mieszkań-
ców było jednak znikome. Kilka 
dni później protestowano pod sie-
dzibą spółdzielni przy ul. Kurpiń-
skiego, zakłócając pracę obradują-
cej w tym czasie Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Su-
chanino”. Na miejscu interwenio-
wali funkcjonariusze Policji.
 – Tegu typu działania są nie-
dopuszczalne. Mam tu na my-
śli celowe wprowadzanie w błąd 
członków naszej spółdzielni pod 
przykrywką działania dla dobra 
wspólnego. W  ten sposób kreu-
je się fałszywy wizerunek naszej 
spółdzielni i  jej organów, w  tym 
rady nadzorczej. Jako przewod-
nicząca rady nadzorczej i  praw-
nik zdecydowanie potępiam za-
chowania, które miały miejsce 
przed siedzibą spółdzielni. Nie 
można formą agresji wpływać 
na jakiekolwiek decyzje rady 
nadzorczej. Protestujący – bez 
wcześniejszego umówienia się 
– chcieli agresywnie wtargnąć 
do budynku administracji i  być 
może przekazać swoje żądania. 
Ze względu na sytuację covido-
wą posiedzenia rady nadzorczej 
odbywają się bez udziału gości. 
A chciałabym zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden fakt. Żadna wiążąca 
decyzja nie zapadła – komentuje 
Agnieszka Serba-Chrzanowska, 
przewodnicząca Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Przypomnijmy w  czym rzecz. 
Przy ulicy Paderewskiego działa 
parking społeczny, który nie jest 
w całości wykorzystywany i przy-
nosi starty spółdzielni.
 – Przy Paderewskiego 5 są dwa 

parkingi. Na społecznym wydzie-
lono dokładnie 114 miejsc, a  na 
ogólnodostępnym 73. Na chwilę 
obecną parking społeczny zajęty 
jest w  około 50 procentach. Jest 
on zadłużony, ponieważ nigdy 
nie było tam pełnego obłożenia. 
Gdyby parkowało tam ok. 110 
samochodów, to opłaty byłyby 
też mniejsze i  parking nie był-
by zadłużony. Parkingi społecz-
ne powstały wiele lat temu na 
wniosek mieszkańców. Miesz-
kańcy parkują tam na podstawie 
przydziału otrzymanego ze spół-
dzielni i zgodnie z regulaminem 
uchwalonym przez radę nad-
zorczą – wyjaśnia Marek Bugaj, 
zastępca prezesa ds. technicz-
nych Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Pieniądze otrzymane z  parkin-
gu społecznego przeznaczane są 
na jego utrzymanie, a  spółdziel-
nia przejęła go od prywatnego 
podmiotu, który zrezygnował ze 
swojej działalności. Miesięczna 
opłata za parkowanie w tym miej-
scu wynosi teraz około 110 zł.
Teren, na którym znajduje się 
dyskont Biedronki, został wy-
dzierżawiony prywatnemu inwe-
storowi. Zaproponował on różne 
wizje dotyczące zagospodarowa-
nia terenu. Dyskont Biedronki 
będzie funkcjonował do połowy 
października. Potem budynek 
powinien być przekazany nowe-
mu dzierżawcy, który zgodnie 
z umową może go przebudować 
lub wybudować w  jego miejsce 
nowy pawilon. Koncepcji jest kil-
ka. Jedna z nich – ta najbardziej 
aktualna – zakłada budowę no-
wego pawilonu handlowego na 
potrzeby sieci sklepów Lidl. Jest 
to jednak obwarowane pewnymi 
wymogami. Dyskont potrzebo-
wałby więcej terenu na potrzeby 
parkingu dla obsługi klientów, 
w większości naszych mieszkań-
ców. Pojawił się też inny plan za-
gospodarowania terenu między 
ulicami Powstańców Warszawy 
a  Paderewskiego. Koncepcja za-
kłada budowę trzech budynków 

mieszkalnych z  halami garażo-
wymi na poziomach 0 oraz – 1. 
Zostaną odtworzone miejsca par-
kingowe dla mieszkańców spół-
dzielni oraz na poziomie parteru 
usytuowane będą lokale użytkowe 
(w jednych z nich ma funkcjonować 
klub seniora).
 – W  czerwcu spotkaliśmy się 
z dyrektorem Gdańskiego Zarzą-
du Dróg i Zieleni, z którym roz-
mawialiśmy na temat parkingów. 
Zapytaliśmy o możliwość przeka-
zania na rzecz spółdzielni części 
terenu między ulicami Powstań-
ców Warszawskich a  Otwartą, 
który obecnie jest niezagospoda-
rowany. Nasz plan zakłada bo-
wiem zamknięcie – na wysokości 
Biedronki – części ulicy Otwartej 
i utworzenie tam nowych  miejsc 
postojowych. Wyjazd z  Otwar-
tej można zrobić bezpośrednio 
do Powstańców Warszawskich. 
Ostateczną decyzję w  tej kwe-
stii musi podjąć prawdopodob-
nie Rada Miasta Gdańska, gdyż 
chodzi tu o  przekazanie terenu 

stanowiącego własność gminy – 
tłumaczy Marek Bugaj.
Na spotkaniu poruszono jesz-
cze kwestię utworzenia parkingu 
po drugiej stronie Powstańców 
Warszawskich – pod skarpą. Tu 
jednak parking miałby charakter 
tymczasowy.
- Konkretne decyzje jeszcze nie 
zapadły. Przy jej podejmowaniu 
będziemy kierować się interesem 
większości mieszkańców. W  tej 
chwili rozmawiamy z przyszłym 
inwestorem o  różnych formach 
zagospodarowania tego terenu. 
Moim zdaniem realizacja no-
wych inwestycji nie wpłynie na 
zmniejszenie miejsc parkingo-
wych. Naszym celem jest rozwój 
osiedla i zaspokajanie podstawo-
wych potrzeb mieszkańców – do-
daje Leonard Wieczorek.
Jeżeli teren zostanie zabudowany, 
to powstałe nowe budynki będą 
posiadały niezależny wjazd do 
hali garażowej od ul. Powstań-
ców Warszawskich. Propozycja 
projektanta uwzględnia również 

wjazd do drugiego poziomu hali 
garażowej od strony ulicy Pade-
rewskiego i w całości zostanie on 
przekazany na potrzeby miesz-
kańców spółdzielni (zostaną w niej 
odtworzone istniejące miejsca par-
kingowe). Stanowić ma to rekom-
pensatę za miejsca parkingowe, 
które zostały  zabudowane w wy-
niku realizacji nowej inwestycji. 
W  związku z  tym, rodzące się 
obawy, że na ulicy Paderewskiego 
zwiększy się ruch samochodowy, 
a auta mieszkańców osiedla „będą 
stać  pod chmurką” należy uznać 
za przedwczesne.
 – Utrzymanie hali garażowej 
związane będzie z  koniecznością 
poniesienia dodatkowych kosz-
tów eksploatacyjnych związanych 
z utrzymaniem tej części budynku. 
Ostateczna decyzja dotycząca wy-
boru najkorzystniejszej dla osiedla 
„Suchanino” koncepcji zabudowy 
terenu zapadnie na walnym zgro-
madzeniu – z   uwzględnieniem 
wszystkich przedstawionych pro-
pozycji – mówi prezes Wieczorek. 

– Nie zgadzam się z argumentem, 
że w  wyniku realizacji inwesty-
cji spadnie cena mieszkań. Moim 
zdaniem skutek powinien być od-
wrotny. Lepsze zagospodarowa-
nie terenu znacząco wpłynie na 
poziom atrakcyjności osiedla, co 
będzie przedkładało się na wzrost 
cen pozostających na jej terenie 
nieruchomości. Nie widzę rów-
nież podstawy dla przekazywa-
nych informacji odnośnie praw-
dopodobieństwa wzrostu poziomu 
kosztów ogrzewania. Cenę ustala 
GPEC, a nie spółdzielnia.
O  zdanie próbowaliśmy zapytać 
lidera kilkuosobowej grupy prote-
stacyjnej, który najpierw nie zna-
lazł dla nas czasu, a wręcz unikał 
rozmowy z  naszym fotoreporte-
rem, a potem chciał się spotkać, 
ale już po zamknięciu wrześnio-
wego wydania „Panoramy”.
Temat na pewno będzie kontynu-
owany w  najbliższych numerach 
naszego miesięcznika.

Grzegorz Rudnicki
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walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej „suchanino” miało odbyć się dwukrotnie, ale za każdym razem termin był przesuwany. 
pandemia koronawirusa spowodowała, że zebranie musi być przeprowadzone w specjalnych warunkach, co dla spółdzielni na suchaninie 
niosłoby za sobą ogromne wezwanie organizacyjne i duże koszty finansowe. chodzi tu m.in. o wynajem tak dużego obiektu, gdzie 
organizator zapewniłby 4 m2 przestrzeni dla każdej osoby biorącej udział w spotkaniu.

rekordowa liczba młodych ludzi wzięła udział w zawodach wędkarskich, które dla mieszkańców suchanina organizowało koło 
wędkarskie pzw nr 4 Gdańsk-portowa. nagrody dla młodych wędkarzy sponsorowała spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” 
oraz rada dzielnicy suchanino.

NIE CHCĄ NARAŻAć ZDROWIA I ŻYCIA SENIORÓW

NA GRZYBY? A MOŻE RYBY? SPÓŁDZIELNIA PROPONUJE…

sytuacja nie sprzyja organizacji walnego zgromadzenia

rekordowe zainteresowanie zawodami wędkarskimi 

 – Chcieliśmy przedyskutować 
z  mieszkańcami istotne kwestie, 
które mogą mieć znaczący wpływ 
na dalsze kierunki rozwoju naszej 
spółdzielni. To członkowie SM 
„Suchanino”, a nie zarząd powinni 
w głosowaniu nad uchwałami wy-
razić swoją wolę. My – jako zarząd 
– będziemy ją realizować – tłumaczy 
Leonard Wieczorek, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.
Warto w tym miejscu zauważyć, 
że tylko pojedyncze spółdzielnie 
w  Trójmieście zdecydowały się 
na organizację walnego zgroma-
dzenia. Jedną z  nich jest PSM 
„Przymorze”, która na ten cel mu-
siała wynająć miejską halę przy 
Kołobrzeskiej.
 – Sytuacja na Pomorzu nie jest 
najlepsza. Wzrasta liczba  cho-
rych na koronawirusa. Nie od dziś 
wiadomo, że w  spółdzielczych 
zebraniach uczestniczą przede 
wszystkim osoby starsze, które są 
w grupie dużego ryzyka. Nie mo-
żemy narażać ich zdrowia i życia, 

dlatego mówienie dziś o organi-
zacji walnego zgromadzenia jest 
najzwyczajniej w  świecie wró-
żeniem z  fusów. Problem będzie 
także z pozyskaniem odpowied-
niego pomieszczenia. Porozu-
mieliśmy się już z władzami po-
bliskiej szkoły, która użyczyłaby 
nam dużej sali sportowej, w której 
mogłoby przebywać nie więcej 
niż 150 osób – łącznie z pracow-
nikami obsługującymi zebranie. 
Okazało się jednak, że w najbliż-
szym czasie przewidywany jest 
jej remont. Nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, jaka będzie frekwencja, 
ponieważ na walnym zgromadzeniu 
będą tematy, które na pewno zmo-
bilizują do przyjścia na zebranie nie-
których członków spółdzielni. Za-
rząd musi zapewnić odpowiednie 
bezpieczeństwo wszystkim miesz-
kańcom, jednakże nie jest w stanie 
dać 100% gwarancji bezpieczeństwa  
– tłumaczy Leonard Wieczorek. 
Poza tym ustawodawca jasno po-
wiedział, że każda spółdzielnia 

mieszkaniowa ma 6 tygodni na 
zwołanie walnego zgromadze-
nia po odwołaniu zagrożenia 
epidemiologicznego.
 – Chcielibyśmy zorganizować 
Walne Zgromadzenie Człon-
ków Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”, ale nikt z  nas nie 
weźmie odpowiedzialności za 
ewentualne zarażenia, do któ-
rych mogłoby dojść w czasie spo-
tkania. Rozmowy na ten temat 
toczyły się także na posiedzeniu 
rady nadzorczej, ale i  tu nie ma 
jednomyślności w tej kwestii. Być 
może z organizacją spotkania nie 
będziemy czekać do ustania pan-
demii. Rozważamy możliwość 
wcześniejszego zorganizowania 
zebrania. Uwarunkowane jest to 
jest znaczącym zmniejszeniem  ry-
zyka zarażenia się  koronawirusem 
COVID-19 – tłumaczy prezes.
Do tematu oczywiście wrócimy 
jeszcze na naszych łamach.

(GR)

Wędkarska impreza dla mło-
dych mieszkańców osiedla 
miała być organizowana – po-
dobnie jak w  roku ubiegłym 
– przy okazji Dnia Dziecka. 
Plany organizatorów popsuł 
jednak koronawirus. Co się od-
wlecze, to nie uciecze. II Dzie-
cięce Zawody Wędkarskie od-
były się w  połowie września, 
a rywalizacja o tytuł króla po-
łowów toczyła się na zbiorniku 
Wilanowska. 
 – Do rywalizacji przystąpiła 

rekordowa liczba osób. Tym 
razem z  naszego zaproszenia 
skorzystało aż 27 młodych lu-
dzi. Nie spodziewaliśmy się 
tak dużego zainteresowania 
zawodami, dlatego tuż przed 
imprezą musieliśmy przygoto-
wywać dodatkowe stanowiska 
dla młodych wędkarzy – mówi 
„Panoramie” Franciszek Szaj-
da, prezes Koła Wędkarskiego 
PZW Nr 4 Gdańsk-Portowa.
Uczestników podzielono na 
dwie kategorie wiekowe – do 

10 lat i od 11 do 15 lat. Wśród 
najmłodszych bezkonkurencyj-
nym okazał się Jan Gauden, na-
tomiast w kategorii starszej wy-
grała Nadia Perwejnis. Łowio-
no przede wszystkim płocie, 
okonie, słonecznice i wzdręgi. 
 – Uczestnicy każdych zawo-
dów i turniejów startują po to, 
aby osiągnąć jak najlepszy wy-
nik i  zdobyć medal – najlepiej 
ten z  najcenniejszego kruszcu. 
Jednak poza klasyfikacją liczy 
się również dobra zabawa. Do-
szliśmy do wniosku, że warto 
nagrodzić wszystkie dziecia-
ki, które startowały w  tego-
rocznych zawodach – dodaje 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Na koniec zawodów wszyscy 
uczestnicy mogli skosztować 
grochówki, którą przygotowała 
– niezawodna jak zawsze – re-
stauracja Piotra Dzika. Dodaj-
my jeszcze, że wśród sponsorów 
znalazł się także Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Gdańsku.

 – Trudno nie być zadowolo-
nym z tak wysokiej frekwencji. 
Udowodniliśmy, że w  atrak-
cyjny sposób można spędzić 
wolny czas – bez telefonu czy 
komputera. Mam nadzieję, że 
zawody, organizowane wspól-
nie ze spółdzielnią, były do-
brą formą promocji wędkar-
stwa i  przynajmniej niektórzy 

połknęli przysłowiowego bak-
cyla – zauważa prezes Szajda. 
– Od jakiegoś czasu obserwu-
jemy coraz większe zaintereso-
wanie wędkarstwem. Wrasta 
również liczba egzaminów na 
kartę wędkarską. W  tym roku 
przeprowadziliśmy rekordową 
liczbę egzaminów. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Suchanino” podejmuje róż-
ne działania, aby zintegro-
wać lokalną społeczność. Poza 
znaczącym wkładem w  zawo-
dy wędkarskie zorganizowa-
ła również wyjazd na grzyby, 
z  czego skorzystali tym razem 
starsi mieszkańcy osiedla. 

(lubek)
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Jesień na dobre zawitała w otaczającą przyrodę. dla niektórych z nas to także czas podejmowania ważnych decyzji codziennego życia, 
które – szczególnie w wieku podeszłym – nie zawsze jest łatwe i przyjemne. wyjątkowo odczuwają to osoby samotne, schorowane. ale 
nie tylko. w szczególnej sytuacji są również opiekunowie rodzinni, którzy muszą poświęcić się pracy, codziennym obowiązkom i opiece 
nad bliską osobą. w obydwu przypadkach warto zastanowić się nad zmianą dotychczasowego życia i skorzystać z oferty centrum opieki 
serenus, mieszczącego się przy ul. przemyskiej na Gdańskim Ujeścisku. 

Jesień naszego życia może być kolorowa 

Dom został stworzony przez 
Fundację Laurentius, która od 
ponad 15 lat w Polsce prowadzi 
domy opieki, m.in. w  Olszty-
nie i  w  Katowicach. Standardy 
opieki oparte są na tych, któ-
re zostały wypracowane przez 
fundatora Fundacji Laurentius 
– Diakoneo (wcześniej Diako-
nię Neuendettelsau). Organiza-
cja ta może poszczycić się po-
nad 160-letnią tradycją w opie-
ce nad osobami starszymi czy 
niepełnosprawnymi. 
W  strukturze gdańskiego cen-
trum znajduje się placówka ca-
łodobowej opieki dla osób nie-
pełnosprawnych, przewlekle 
chorych i  w  podeszłym wieku. 
Korzystają z tej oferty osoby za-
interesowane pobytem krótko-
terminowym (opieka wytchnie-
niowa), jak również takie, które 
wybierają jako miejsce stałego 
zamieszkania dla siebie bądź 

bliskich. Prowadzony jest rów-
nież dom pomocy społecznej dla 
osób starszych, gdzie głównie 
kierowani są mieszkańcy gmin, 
którzy wymagają całodobowej 
opieki. 
- Nie jest to zwykły dom opieki. 
Wyróżnia nas przede wszystkim 
domowa atmosfera, komfortowo 
wyposażone pokoje 1 i  2 oso-
bowe z  łazienkami i  systemem 
przyzywowym z  interkomem. 
Ponadprzeciętna przestrzeń 
dzienna do dyspozycji każdego 
mieszkańca, możliwość korzy-
stania z nowocześnie wyposażo-
nej kuchni podręcznej na każdej 
grupie mieszkalnej, aleje space-
rowe dedykowane osobom z de-
mencją, umożliwiające realizację 
tzw. ”kilometrów terapeutycz-
nych”. Szczególnie w  okresie 
letnim najbardziej cieszy senio-
rów przestronny i  ciekawie za-
aranżowany ogród z różnorodną 

roślinnością, drzewami i  krze-
wami owocowymi, ogrodem 
sensorycznym, sadzawką, al-
tanami, ławeczkami oraz pod-
wyższonymi rabatami do upra-
wy roślin. Pokoje na parterze  
mają bezpośrednie wyjście do 
własnego ogródka i mini tarasu- 
opowiada Magdalena Kowal-
czys, dyrektor Centrum Opieki 
Serenus.
W domu stosowane są nowocze-
sne metody terapii, skierowane 
szczególnie dla osób dotknię-
tych demencją, w tym z choro-
bą Alzheimera. Wyjątkowe jest 
również sąsiedztwo przedszko-
laków, które sprzyja dobremu 
samopoczuciu i  niesamowitym 
relacjom seniorów z  dziećmi. 
Dom posiada również własną 
kuchnię , w której przygotowy-
wane są posiłki ze świeżych pro-
duktów zgodnie z preferencjami 
mieszkańców. To wszystko re-
alizowane jest w oparciu o wy-
jątkowy personel uwrażliwiony 
na potrzeby mieszkańców.
Ostatnie miesiące, nie tylko dla 
domu Serenus, były niezwykle 
ciężkie. Wszystko za sprawą 
koronawirusa. 
 – Nie ma co ukrywać, że sy-
tuacja jest trudna. Musieliśmy 
nauczyć się pracować w  no-
wej rzeczywistości. W  naszym 
domu obowiązują zasady, które 
opracowywaliśmy na podsta-
wie wytycznych i rekomendacji. 
Wszystko po to, aby stworzyć 
warunki bezpiecznego pobytu 
mieszkańców i pracy dla wszyst-
kich pracowników. Teraz musi-
my być jeszcze bardzie czujni, 
ponieważ nasi pensjonariusze 
ze względu na duże obciążenia 
różnymi chorobami, są w  gru-
pie największego ryzyka. Każda 
pracująca tu osoba – bez wzglę-
du na funkcję – musi ściśle prze-
strzegać wszystkich obowią-
zujących instrukcji– tłumaczy 
Magdalena Kowalczys, dyrek-
tor Centrum Opieki Serenus. 
- Panująca sytuacja zmusiła 
nas do zmiany organizacji pra-
cy w  placówce. Centrum mu-
siało ograniczyć swoją aktyw-
ność na zewnątrz oraz pomoc 

wolontariuszy, którzy odwie-
dzali mieszkańców. Szukaliśmy 
jednak optymalnych rozwią-
zań, aby stworzyć namiastkę 
tego, co było dla nas naturalne 
na co dzień. Z pomocą wolon-
tariuszy-muzyków zorganizo-
waliśmy dla seniorów koncert, 
który z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności, odbył 
się w  przydomowym ogrodzie. 
Ograniczenia dotyczyły rów-
nież odwiedzin bliskich miesz-
kańców. I  ten problem udało 
nam się rozwiązać. Tak zorgani-
zowaliśmy pracę naszego domu, 
aby rodziny mogły odwiedzać 

swoich bliskich – oczywiście 
z zachowaniem wcześniej okre-
ślonych zasad. Każdy dzień bez 
wirusa jest dla nas dniem wy-
granym – przyznaje Magdalena 
Kowalczys.
Pandemia spowodowała też, że 
środki ochrony na początku– ze 
względu na duże zapotrzebo-
wanie – były trudno dostępne. 
Teraz jest ich pod dostatkiem, 
ale cena jest trudna do zaakcep-
towania. Odczuwają to zapewne 
wszystkie placówki opiekuńcze 
w całym kraju. 
 – Na szczęście znalazły się or-
ganizacje pozarządowe, pry-
watne osoby, przedsiębiorstwa 
i  instytucje, które bezintere-
sownie pomagały i  dostarcza-
ły maseczki, rękawiczki, płyny 
do dezynfekcji czy przyłbice. 
Z takiej pomocy skorzystaliśmy 
również my. O  naszym cen-
trum nie zapomnieli także nasi 
„opiekunowie”, a  więc Diako-
nia. Wykorzystaliśmy również 
wsparcie finansowe ze środków 
Unii Europejskiej realizowa-
ne przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. 

Przygotowujemy właśnie kolej-
ne projekty, na realizację któ-
rych chcemy pozyskać kolejne 
pieniądze z  funduszy europej-
skich – dodaje dyrektor centrum 
Serenus.
Mimo pandemicznej sytu-
acji Centrum Opieki Serenus 
otwarty jest na nowych pensjo-
nariuszy. Przyjęcia do placówki 
odbywają się pod ściśle okre-
ślonymi warunkami. Każda 
nowoprzyjęta osoba musi mieć 
wykonany test, aby wykluczyć 
obecność wirusa. Wszelkich in-
formacji na temat przyjęcia do 
domu oraz naszej oferty można 
uzyskać poprzez kontakt tele-
foniczny +48 58 691 47 47 (od 
poniedziałku do piątku w  go-
dzinach 7.30.-16.00). Zachę-
cam do zapoznania się z  infor-
macjami na stornie internetowej 
www.serenus-gdansk.pl. Pro-
wadzimy również nasz fanpa-
ge https://www.facebook.com/
serenusgdansk, na którym za-
mieszczamy relacje z barwnego 
życia domu. Z  nami jesień ży-
cia może być kolorowa- dodaje  
Magdalena Kowalczys. 
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