
Gdańsk/sopot             bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie: Grudzień 2020  —  nr wydania:  12 (97) — issn: 2392-2877  —  www.panoramapomorza.pl

str. 14

FlashFlash

cieszę się, że prawdziwe gwiazdy chcą 
wystąpić dla trójmiejskiej publiczności, 
a przy okazji wesprzeć moją działalność 
i pomóc chorym dzieciom - mówi 
przemek szaliński.

dla przemka nie ma lockdownu 

str. 13

Finał Serca Gwiazd przełożony na wrzeSień 

mimo lockdownu swojej działalności nie przerwał  
przemek szaliński i jego Fundacja przemek dzieciom. 
całe charytatywne przedsięwzięcie gdańszczanina zo-
stało przeniesione do internetu. 

Zdrowych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2021 roku

życzy redakcja 
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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

Zbiórka na leczenie mamy
Ania- moja mama jest najsil-
niejszą osoba jaką znam. Od 
ponad dwóch lat dzielnie bo-
ryka się z  chorobą. Stara się 
nikogo sobą nie obciążać. Jest 
taka dzielna! Jednak przyszedł 
czas, gdzie nie jest w stanie już 
udźwignąć kosztów leczenia 
i  diagnostyki. Dochodzi ol-
brzymi koszt terapii, która daje 
nam nadzieję na jej dłuższe ży-
cie. Nie wyobrażam sobie stra-
cić jej w momencie, gdy mogła-
by zacząć cieszyć się życiem. 
Jest jeszcze taka młoda...
Ostatnie lata nie były dla niej 
łatwe. W  kwietniu 2018 roku 
diagnoza nowotworu jajni-
ka w  rozległymi przerzutami 
i wielogodzinna operacja, trud-
na ale udana. Odetchnęliśmy 
z  ulgą, a  gdy nadeszła che-
mioterapia, na kilka miesięcy 
przystopowała chorobę. Jakby 
jeszcze rak mało dał jej popa-
lić, spotyka ją kolejny życiowy 

dramat (podobno nieszczęścia 
chodzą parami...): kwiecień na-
stępnego roku - nawrót, kolejna 
chemioterapia, która nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. 
Ogromny zawód i  niepewność 
co dalej. W  listopadzie 2019 
roku ponowna, ciężka operacja. 
Mama jak zwykle uśmiechnięta, 
pozytywnie nastawiona. Ope-
racja się udała! I  znów iskier-
ka nadziei. Niestety, miesiąc po 
operacji, pomimo podania che-
mii, choroba agresywnie powró-
ciła. Platynoodporność skom-
plikowała leczenie. Pomogłaby 
zmiana chemii, która też powoli 
przestaje skutecznie działać. Ba-
danie chemiowrażliwości pomo-
głoby nie osłabiać już organizmu 
podawaniem chemii w  ciemno 
i nie pozwolić rakowi się pano-
szyć. Jest to niestety dodatkowy 
koszt rzędu 14 tys zł. Alternaty-
wą jest wprowadzenie leku, który 
nie jest refundowany, stąd moja 

ogromna prośba do wszystkich 
dobrych ludzi. Lek należy po-
dawać co 3 tygodnie w dawce 
wartej 9 tys. zł przez okres 2 
lat. Jeśli przez ten czas choroba 
dzięki lekowi nie powróci, jest 
przeogromne prawdopodo-
bieństwo na znaczne przedłu-
żenie życia mojej Mamy.
Jestem facetem, nie potra-
fię pięknie pisać ani prosić 
o  pomoc. Jak widać koszta są 
ogromne i wiem tylko że moja 
mama musi żyć! Chcę by była 
obecna w moim życiu, w mo-
jej przyszłej rodzinie, żeby 
doczekała się wnuków. Wciąż 
potrzebuję jej matczynego 
wsparcia. Chciałbym, aby po 
ciężkich latach, była jeszcze 
szczęśliwa. Wierzę w moc zna-
jomych i  ich dobre serca. Po-
móżcie Ani abyśmy mogli pa-
trzeć na jej uśmiech!

maciej morawski

KRS: 0000270809

CEL:  
Nr konta

62 1600 1286 0003  
0031 8642 6001
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Morawska, 12655
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ryka się z  chorobą. Stara się 
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ciężkich latach, była jeszcze 
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W IMIENIU ZESPOŁU
CENTRUM OPIEKI SERENUS W GDAŃSKU 

SERDECZNE ŻYCZENIA 
PEŁNYCH CIEPŁA, RADOŚCI I ZDROWIA

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ POMYŚLNOŚCI I SUKCESÓW

W NOWYM 2020 ROKU 
SENIOROM I ICH RODZINOM

SKŁADA 
MAGDALENA KOWALCZYS

DYREKTOR CENTRUM OPIEKI SERENUS W GDAŃSKU 
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BędĄ widoczne z HeLu

można podziwiaĆ widoKi

Egzotycznie w sopocie

punkt widokowy jak nowy 

 – Sześć egzotycznych se-
kwoi rośnie już w  sopockim 
Parku Północnym. Sadzonki 
o wymiarach 60 i 30 cm, po-
darowane przez sopocianina, 
profesora Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Mi-
chała Woźniaka, zostały wsa-
dzone i okopcowane w parku 
– informuje Anna Dyksińska, 
rzecznik prasowa sopockiego 
ratusza.
Drzewa zostały wyhodowa-
ne z nasion, co jest niezwykłe 
przy tak trudnych w  hodow-
li roślinach. W  Trójmieście 
mamy tylko kilka pojedyn-
czych okazów metasekwoi 
m.in. – w  Parku Oliwskim 
oraz na Zamkowej Górze 
w  Sopocie. Implementowane 
okazy są smuklejsze niż rośli-
ny żyjące w  naturalnych wa-
runkach Kalifornii czy Ore-
gonie. Sekwoje to gatunek 
drzewa iglastego z  rodziny 
cyprysowatych. Drzewa tego 
gatunku osiągają ogromne 
rozmiary i dożywają do oko-
ło 2 tysięcy lat. Są to najwyż-
sze obecnie żyjące drzewa. 
W Polsce prawdziwa sekwoja 
rośnie w okolicach Szczecina, 
jest niezwykle imponująca. 
Uprawa z  nasion tych 

Panoramę Sopotu można po-
dziwiać z punktu widokowego 
znajdującego się na Strzeleckim 
Wzgórzu. Leżący w  sąsiedz-
twie Opery Leśnej punkt wi-
dokowy wyremontowano dzię-
ki budżetowi obywatelskiemu. 
Remont wieży to projekt, który 
wygrał w  2017 roku w  głoso-
waniu na sopocki budżet oby-
watelski. Prace zakończono 
dopiero w tym roku ze wzglę-
du na odkryty podczas prac 
zbiornik. Obiekt hydrotech-
niczny ma wartość historyczną, 
to jeden z  dwóch możliwych 
do odtworzenia zbiorników 

wyjątkowych drzew jest bar-
dzo trudna i  wymaga ogrom-
nej cierpliwości. Już samo to, 
że rośliny zaczęły kiełkować, 
jest sukcesem, a to, że zawiąza-
ły się w drzewa – jest sukcesem 
niebywałym. 
 – Sadzonki to rośliny 3-letnie 
oraz roczne. Dorosłe drzewa 
za około sto lat będą miały kil-
kadziesiąt metrów wysokości 
i  ważyć będą blisko 100 ton. 
Te imponujące i piękne drzewa 
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S prezydent sopotu przyznał tytuł opiekunka Środowiskowa roku. 

wyróżnienia zostały przyznane już po raz 12., a otrzymały je osoby, 
które opiekują się starszymi, niesamodzielnymi mieszkańcami 
miasta w ich domach. 

z icH pomocy KorzySta prawie 300 Sopocian

Nagrodzono najlepsze 
opiekunki środowiskowe 

Tytuł Opiekunki Środowi-
skowej Roku 2020 otrzymały: 
Dorota Dombrowska z  Pol-
skiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej oraz Irena Menderska 
z  fundacji Niesiemy Pomoc. 
Kapituła przyznała również 4 
wyróżnienia. 
W  Sopocie z  usług opiekuń-
czych w  miejscu zamieszka-
nia za pośrednictwem MOPS 

korzysta ok. 280 osób. Usługi 
te świadczy 90 osób zatrudnio-
nych w  dwóch organizacjach 
pozarządowych. Jest to zawód 
nie tylko dla pań, choć tak naj-
częściej jest kojarzony. Usługi 
opiekuńcze dla mieszkańców 
Sopotu świadczy również kilku 
mężczyzn.   
 – Proszę przyjąć wyrazy uzna-
nia za zaangażowanie i  odda-
nie, z jakim wykonują Państwo 
swoją pracę. Troska o tych, któ-
rzy pomocy potrzebują najbar-
dziej, dzień po dniu, miesiąc po 
miesiącu, to najpiękniejszy wy-
raz miłości bliźniego, jaki moż-
na okazać drugiemu człowie-
kowi. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wykonują ten zawód 
– mówi Magdalena Czarzyń-
ska-Jachim, wiceprezydentka 
Sopotu.
Usługi opiekuńcze obejmu-
ją pomoc w  zaspokajaniu co-
dziennych potrzeb (np. przy-
gotowanie lub dostarczenie 
posiłków), opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pie-
lęgnację (np. toaletę całego 
ciała, zapobieganie odleży-
nom) oraz w miarę możliwości 

zapewnienie kontaktów z  oto-
czeniem (np. wychodzenie na 
spacery, pomoc w  kontakcie 
z instytucjami).
 – Jest to zawód z przyszłością, 
a przy tym trudny, wymagający 
wielu umiejętności, siły i  em-
patii, ale dający ogromną satys-
fakcję – mówi Andrzej Czekaj, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w  Sopo-
cie. – To też współpraca z pra-
cownikiem socjalnym, czasem 
również z  psychologiem czy 
pielęgniarką. Dzięki takiemu 
zespołowi można zapewnić 
osobie niesamodzielnej opiekę, 
która umożliwi jej pozostanie 
we własnym domu.
Tytuł przyznawany przez wła-
dze Sopotu to jedno z  nie-
licznych w  Polsce wyróżnień 
przyznawane od 2009 roku 
opiekunom środowiskowym, 
w dowód uznania za ich pracę 
na rzecz osób starszych i  nie-
samodzielnych. Przez to wy-
różnienie organizatorzy chcą 
podnosić prestiż tej profesji 
oraz zachęcić młodych ludzi do 
kształcenia się w tym trudnym, 
ale pięknym zawodzie.

w  Sopocie. Łącznie było ich 
cztery, dwa z  nich są już zu-
pełnie zniszczone i  nie ma 
możliwości ich odtworzenia. 
W  związku z  odkryciem pra-
ce wstrzymano i  zdecydowa-
no o  przeprowadzeniu badań 
archeologicznych. 
Pierwotny koszt realizacji pro-
jektu miał się zamknąć w 120 
tys. zł, jednak ostatecznie po 
rozszerzeniu prac i  zrealizo-
waniu wytycznych konserwa-
torskich, jego realizacja koszto-
wała 255 tys. zł. 

(Gr)

będą widoczne z Helu – mówi 
prof. Michał Woźniak, dar-
czyńca. – Rośliny zostały 
wyhodowane z  maleńkich 
nasion, zakupionych w  Kali-
fornii. Podczas zaplanowanej 
kolejnej mojej wizyty w  Sta-
nach chciałbym dokupić na-
sion. Z  nich wyhoduję na-
stępne drzewa, by powiększyć 
w przyszłości sopocką kolek-
cję – mówi prof. Woźniak.

(Gr)
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na terenie powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” niemal wszystkie zaplanowane na ten rok prace 
remontowe zostały wykonane. pandemia wprowadziła trochę nerwowości, ale z niektórymi wykonawcami podpisano 
aneksy umów na przedłużenie terminu wykonania zadań. 

pLany wyKonano niemaL w 100%

Mimo pandemii remonty 
przeprowadzono sprawnie 

Wszystkie roboty zostały zre-
alizowane na terenie Admini-
stracji Osiedla nr 4. Na ich re-
alizację wydano ok. 3,5 mln zł.
 – Można powiedzieć, że po-
woli zapominamy o  tym roku, 
a  zajmujemy się przyszłorocz-
nym planem remontowym. Od 
wielu lat wszystkie przetargi 
ogłaszamy na początku roku, 
dlatego nie mamy problemu 
ze znalezieniem wykonawców. 
W tym roku było to szczególnie 
ważne, ponieważ już w  marcu 
ogłoszono pandemię, co mogło 
mieć znaczący wpływ na zna-
lezienie firm zajmujących się 
pracami budowalnymi – mówi 
nam Andrzej Narkiewicz, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 4 PSM „Przymorze”.
Mimo to z  niektórymi firma-
mi podpisano aneksy umów 
o  przedłużenie terminu reali-
zacji zadania. Dotyczyło to 
wymiany wodomierzy w falow-
cu przy Obrońców Wybrzeża 4 
A, B, C, D oraz linii wewnętrz-
nego zasilania wraz z  wymia-
ną oświetlenia na galeriach 
i  klatce schodowej (Obrońców 
Wybrzeża 6B). Pozostałe ro-
boty, nawet malowanie klatek 
schodowych, realizowane były 
zgodnie z harmonogramem. 
 – Wymieniona została insta-
lacja wodociągowa w  klatce 
falowca 6B. Przeprowadzo-
no remont instalacji grzewczej 
w  dwóch budynkach niskich 
przy Chłopskiej 14 i  Koło-
brzeskiej 53. Nowe oświetle-
nie zainstalowano w  budynku 
przy Kaczyńskiego 32, gdzie 
w  każdym boksie piwnicznym 

zamontowano punkt świetlny. 
Wymieniono drzwi wejściowe 
do klatek schodowych w  bu-
dynkach przy Kołobrzeskiej 55, 
Kaczyńskiego 32, 34 i 36, gdzie 
wymieniono podesty do kla-
tek schodowych. Nowe drzwi 
na galerie falowca wstawiono 
w  klatkach falowca 4A i  6A. 
Odnowiliśmy też elewację 
budynku przy Kaczyńskiego 
30. Odnowione zostały klatki 
schodowe w  budynkach Ka-
czyńskiego 32, Obrońców Wy-
brzeża 6B i Chłopskiej 12. Re-
montowane były także chod-
niki – od strony balkonowej 
falowca od klatki 6B do 4D, 
gdzie przygotowano dodatko-
we miejsca postojowe – wymie-
nia Andrzej Narkiewicz. 
Niemal w 95 procentach został 
zrealizowany plan remontów 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 2. Tylko jedna umowa 
musiała być aneksowana, a do-
tyczyła ona wymiany instala-
cji gazowej w  budynku przy 
ul. Piastowskiej 96. Zgodnie 
z podpisanym aneksem zadanie 
ma być zrealizowane do końca 
marca przyszłego roku.
Do końca roku wszystkie prace  
remontowe mają być wykonane 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 1. Ostatnie prace są na 
ukończeniu. Dotyczy to cho-
ciażby wymiany instalacji zim-
nej wody i  wykonanie instala-
cji ciepłej wody  wodociągowej 
w budynkach przy ul. Śląskiej. 
Są to ważne prace  realizo-
wane w  tym roku w  związku 
z   likwidacją piecyków gazo-
wych na Małych Przymorzu. 

Realizacja tych prac możliwa 
była w  związku z  porozumie-
niem zawartym z firmą GPEC. 
Efektem tego porozumienia 
była w  tym roku wymiana 
przez GPEC sieci ciepłow-
niczych w  tej części osiedla 
wraz z budową nowych węzłów 
dwufunkcyjnych w budynkach 
i  likwidacją węzła grupowego 
„Praktyczna pan”.
- Dzięki temu mieszkańcy 
mogą korzystać z  ciepłej wody 
podgrzewanej przez miejską 
sieć, a  nie niebezpieczne pie-
cyki gazowe. Poza tym miesz-
kańców obowiązywać będzie 
teraz niższa taryfa za dostar-
czenie ciepła. Warto też powie-
dzieć, że piecyki gazowe zosta-
ły zlikwidowane w  ośmiu bu-
dynkach. W  jednym z  budyn-
ków prace te będą zrealizowane 
już w  przyszłym roku, ponie-
waż nie chcemy rozpoczynać 
prac przed świętami i zakłócać 
mieszkańcom przygotowania 
do Bożego Narodzenia. Mowa 
jest o pracach w budynku przy 
Śląskiej 82 – mówi nam Mał-
gorzata Siwek, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1.
Poza tym na terenie Admini-
stracji osiedla nr1  wykonano 
kompleksowy remont galerii 
w budynku przy Rzeczypospo-
litej 1A i B. Przypomnijmy, że 
rok wcześniej podobne robo-
ty zrealizowano w  klatkach C 
i  D. Przy tym samym budyn-
ku wykonano także dwa pod-
jazdy dla niepełnosprawnych. 
Zaadaptowano pomieszczenia 
dla gospodarzy domów przy 
Rzeczypospolitej 7A i  B. Przy 

ul. Śląskiej 35 i  86 wyremon-
towano zaś pomieszczenia pod 
rotundą, którą z kolei zaadapto-
wano na – cieszące się ogrom-
nym zainteresowaniem na Przy-
morzu – rowerownie. Natomiast 
w  budynku przy Chłopskiej 7 
przeprowadzono kapitalny re-
mont parteru klatki schodowej. 
Przy Opolskiej 4 i 7 wymienio-
no instalację wodociągową. Za-
kończono również remont wejść 
i  parteru klatek schodowych 
przy Kołobrzeskiej 42. 
 – W tym roku fundusz remon-
towy był na tym samym pozio-
mie co w 2019 roku. Na sam ko-
niec warto powiedzieć, że koszt 
wszystkich tegorocznych prac 
remontowych opiewa na 4,7 mi-
liona złotych – dodaje Małgo-
rzata Siwek.
Wszystkie zaplanowane na ten 

rok zadania remontowe wyko-
nano, natomiast na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 3. Prace 
przebiegały stosukowo spraw-
nie, dlatego nie istniała nawet 
potrzeba aneksowania umów. 
Ostatni odbiór prac miał miejsce 
w miniony piątek. W tym roku 
na wszystkie remonty władze 
Administracji Osiedla nr 3 za-
planowały wydać 2,9 mln zł. 
– Sporo pracy wykonaliśmy 
w falowcu przy ulicy Jagielloń-
skiej 10. Wymieniana była tu 
chociażby instalacja wodocią-
gowa i stolarka okienna – oczy-
wiście tylko w części budynku. 
Na części budynku odnawiana 
była elewacja. Remontowa-
liśmy – tam, gdzie potrzeba 
– galerię oraz niektóre balko-
ny – według zgłoszeń miesz-
kańców. Od strony balkonów 

remontowany był także chod-
nik – informuje nas Danuta 
Czapiewska, zastępca kierow-
nik ds. technicznych Admi-
nistracji Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.
Poza tym przy Jagiellońskiej 
42 wymieniana była instala-
cja gazowa, wymieniane były 
okienka piwniczne przy Jagiel-
lońskiej 26 oraz w  11 budyn-
kach na Małych Przymorzu. 
Remontowane były też dachy 
na dwóch niskich budynkach. 
Część środków przeznaczono 
z  kolei na zagospodarowanie 
terenu na Małym Przymorzu 
oraz tworzenie nowych miejsc 
postojowych, które udało się 
przygotować w  sąsiedztwie 
Chłopskiej 25.

Grzegorz rudnicki



 na polskim rynku brakuje rąk do pracy
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zarezerwuj wizytę 

Magistrat w czasie świąt
 – W tym roku pomiędzy świę-
tami Bożego Narodzenia a Syl-
westrem są aż trzy dni pracu-
jące, czyli od poniedziałku, 28 
grudnia do środy, 30 grudnia. 
W tych dniach Urząd Miejski 
w  Gdańsku pracuje zgodnie 
ze standardowymi godzinami 
pracy, czyli od godz. 8.00 do 
16.00 w  poniedziałek i  wto-
rek, oraz od godz. 8.00 do 
17.00 w  środę. W  dniu Wigi-
lii i w Sylwestra z usług urzę-
du będzie można korzystać od 
godz. 8.00 do 14.00 – informu-
je Jędrzej Sieliwończyk z Refe-
ratu Prasowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Szczegółowy harmonogram 
pracy w  okresie świątecznym 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku, ale również Zespołu Ob-
sługi Mieszkańców przedsta-
wia się następująco:
 – 24 grudnia (wigilia) godz. 
8.00–14.00,

 – 25 i 26 grudnia (Boże Naro-
dzenie) – nieczynne,
 – 27 grudnia (niedziela) 
– nieczynne,
 – 28 i 29 grudnia (poniedzia-
łek, wtorek), godz. 8.00–16:00,
 – 30 grudnia (środa), godz. 
8.00–17.00,
 – 31 grudnia (sylwester), godz. 
8.00–14.00,
 – 1 stycznia (Nowy Rok) 
– nieczynne,
 – 2–3 stycznia (sobota, nie-
dziela) – nieczynne.
W  związku z  obostrzeniami 
wynikającymi z  pandemii ob-
sługa jest dostępna wyłącznie 
po wcześniejszej rezerwacji 
wizyty. Możliwość rezerwacji 
wizyty dostępna jest na stronie 
www.gdansk.pl/rezerwacja.

(Gr)

w kończącym się właśnie roku miejski ośrodek pomocy rodzinie w Gdańsku obchodzi 
30-lecie działalności. od tylu lat mieszkańcy naszego miasta w trudnych życiowych 
sytuacjach mają wsparcie życzliwych, kompetentnych i doświadczonych specjalistów 
gdańskiego ośrodka – wyjątkowych ludzi, którzy dbają, by być blisko.

majĄ miSję i paSję

30 lat gdańskiej pomocy 
społecznej 

Jak każdy jubileusz, tak 
i  ten skłania do wspomnień 
i  podsumowań, ale też do 
snucia planów na temat wy-
zwań i  kierunków działań 
koniecznych, by pomoc dla 
potrzebujących była w  przy-
szłości skuteczniejsza. 
 – Udało nam się polepszyć 
warunki pracy, jesteśmy na 
f iniszu remontów i  przeno-
szenia siedzib Centrów Pra-
cy Socjalnej, skracamy dy-
stans między organizacjami 
pozarządowymi, a  nami – 
mówi Małgorzata Niemkie-
wicz, dyrektorka gdańskie-
go MOPR. – Wchodzimy 
tam, gdzie inni nie dają sobie 
rady, służymy narzędziami 
i  wszelką pomocą dla orga-
nizacji. Wytyczamy pewne 
kierunki, ale staramy się też 
słuchać tych, którzy są na-
szymi partnerami. To nie jest 
tak, że tylko dajemy i wyma-
gamy, staramy się być blisko.
O  tym, jak przez 30 lat 

działała w  Gdańsku pomoc 
społeczna, jak ewoluowała, 
dostosowując ofertę wsparcia 
do potrzeb, opowiadają spe-
cjaliści Ośrodka. O  swojej 
pracy mówią, że to misja. Po-
znajcie Państwo ich historię. 
Zapraszamy do odwiedzenia 
strony: www.ludziezmisja.pl.

(Sr)

przewozy KoLejowe

Będą pieniądze na 
wieloletnie umowy 

Dwie spółki – Polregio 
oraz Szyba Kolej Miejska 
w  Trójmieście – będą ob-
sługiwać kolejowe przewo-
zy pasażerskie na terenie 
województwa pomorskiego. 
Radni Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego zadecydo-
wali o  zabezpieczeniu środ-
ków finansowych na ten cel 
w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. Z  przewoźni-
kami zostaną zawarte umo-
wy wieloletnie. 
Wielokrotnie na naszych 
łamach informowaliśmy 
o tym, że mieszkańcy Pomo-
rza bardzo chętnie korzysta-
ją z kolei. 
 – Osiągnęliśmy wzrost 
wskaźnika wykorzysta-
nia kolei do wartości 26,1 
w  2019 roku. To najlepszy 
wynik w Polsce, który ozna-
cza, że pomorzanie najchęt-
niej w kraju jeżdżą pociąga-
mi – mówi Leszek Bonna, 
wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego. 
Drugie jest województwo 
mazowieckie, gdzie ten 
wskaźnik wynosi nieca-
łe 20. Łącznie w  2019 roku 

z pociągów regionalnych na 
Pomorzu skorzystało 61 mln 
pasażerów. To o  ponad 3 
mln więcej osób niż w 2018 
roku. Aby w  dalszym ciągu 
utrzymać te wskaźniki i  za-
pewnić mieszkańcom komu-
nikację kolejową na najwyż-
szym poziomie, samorząd 
województwa jeszcze w  lip-
cu tego roku rozpoczął ne-
gocjacje z kolejarzami. 
Z  obydwoma przewoźni-
kami regionalnymi jeżdżą-
cymi po pomorskich torach 
zawarte zostaną wieloletnie 
umowy. 
 – W  tym trudnym okresie 
epidemii, w  oczekiwaniu 
na rozwiązania w  postaci 
wsparcia przewoźników ko-
lejowych w  ramach „tarczy 
antykryzysowej”, pragnie-
my zapewnić finansowanie 
usług transportu publiczne-
go – podkreśla wicemarsza-
łek. – Dlatego umowy zo-
staną podpisane do grudnia 
2026 roku. Umowa z Polre-
gio zaczęła obowiązywać 
od 13 grudnia, a  kontrakt 
z PKP SKM będzie zawarty 
od 12 grudnia 2021 roku. 

Dzięki długoletnim kontrak-
tom przewoźnicy będą mieli 
zabezpieczoną stabilność fi-
nansową. W ciągu tych 6 lat, 
do końca 2026 roku z budże-
tu województwa na transport 
kolejowy przeznaczony bę-
dzie około miliard złotych. 
Do tej pory z przewoźnikami 
podpisywane były umowy jed-
noroczne. Takie kontrakty nie 
wymagają wpisania ich do do-
kumentów długookresowych. 

Umowa wieloletnia wymaga 
jednak zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, która 
określa wydatki z  budżetu 
w perspektywie lat. 
 – W  ten sposób pokazuje-
my, jak solidnym partne-
rem spółek kolejowych jest 
samorząd województwa – 
podkreśla wicemarszałek 
Bonna. 

(Gr)

 ludzie z misją - portret pracowników gdańskiego mopr
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Szanowni Państwo,

Mija pierwszy pełny rok od kiedy obdarowali mnie Państwo swoim zaufaniem 
i powierzyli mandat Senatora RP. Pragnę szczerze Państwu za to podziękować, 
a jednocześnie spieszę przedstawić swoiste podsumowanie minionych kilkuna-
stu miesięcy mojej pracy.

Senat RP od początku swojej X kadencji obradował 18 razy. W każdym z tych 
posiedzeń brałem udział, osiągając frekwencję w  głosowaniach na poziomie 
99,3%. W swoich 25 wystąpieniach na sali obrad oraz w 14 oświadczeniach se-
natorskich kierowanych do członków rządu podejmowałem ważne tematy ogól-
nopolskie – m.in. w sprawie zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19 dla 
pacjentów po transplantacjach narządów, czy też w sprawie zabezpieczenia służb 
medycznych w czasie walki z koronawirusem – ale przede wszystkim staram się 
działać w naszych lokalnych sprawach: w sprawie budowy obwodnicy Starogar-
du Gdańskiego, odbudowy i przejęcia przez Skarb Państwa zabytkowego Mostu 
Tczewskiego, czy też w sprawie zwrotu XVI-wiecznego ołtarza antwerpskiego 
parafii w Pruszczu Gdańskim.

Ponadto informuję, iż pracuję w senackich komisjach: Budżetu i Finansów Pu-
blicznych, Infrastruktury oraz Nadzwyczajnej Komisji do spraw Klimatu.
Przede wszystkim staram się jednak utrzymywać bezpośredni kontakt z Pań-
stwem – moimi wyborcami. Dlatego też – na tyle na ile w tych trudnych czasach 
było możliwe – starałem się być obecny na wszelkich wydarzeniach lokalnych – 
dożynkach, jubileuszach, spotkaniach i uroczystościach państwowych.

Korzystając z okazji pragnę Państwa zaprosić do współpracy na rzecz naszych lo-
kalnych społeczności – osiedlowych, gminnych, powiatowych. Jeśli istnieją pro-
blemy, które moglibyśmy wspólnie rozwiązać lub inicjatywy, w które warto się 
wspólnie zaangażować to zapraszam do osobistej rozmowy. Pracownik mojego 
biura – Łukasz Bejm – umówi termin spotkania. Kontakt z moim biurem jest 
możliwy poprzez adres e-mail biuro@swilski.senat.pl lub pod numerem telefo-
nu 575-070-635. Nadmienię, że siedziby mojego Biura Senatorskiego znajdują 
się w Pruszczu Gdańskim i Tczewie, a w przyszłym roku planuję otworzyć filię 
Biura w Starogardzie Gdańskim.

Dodam również, że moje Biuro Senatorskie prowadzi bezpłatne porady prawne, 
dostępne dla każdego po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Zachęcam Państwa do kontaktu!

Z wyrazami szacunku,
      

                            Ryszard Świlski        



grudzień 2020 NeWS@PANOrAMAPOMOrzA.PL 9sM sUChaNiNo

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Osiedla, 
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia  

przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, 
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju  
oraz realizacji osobistych zamierzeń. 

Życzą: 
   Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Pracownicy 

 Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” 
 

 

 

 

  

 

 

kolejny raz przekonaliśmy się, jaka biurokracja panuje w gdańskim 
ratuszu. miesiąc temu pisaliśmy o remoncie ulicy kurpińskiego, 
który jeszcze bardziej utrudnia parkowanie na osiedlu. spółdzielnia 
mieszkaniowa „suchanino” starała się o tymczasowe – na okres 
remontu ulicy – udostępnienie byłego parkingu przy spółdzielczych 
warsztatach. decyzja nie zapadła do dziś. 

mieSzKańcy winni, Bo urzędnicy nie podjęLi decyzji

kuriozalny problem na 
suchaninie 

Pierwsze pismo w  sprawie 
udostępnienia parkingu na 
czas trwania remontu ulicy 
Kurpińskiego spółdzielnia 
wysłała do Prezydent Mia-
sta Gdańska 5 listopada. 
Najpierw poszukiwano kto 
jest zarządcą przedmioto-
wej działki. Okazał się nim 
Gdański Zarząd Nierucho-
mości. Nasza redakcja skon-
taktowała się z  jego rzeczni-
kiem prasowym – Aleksandrą 
Strug, żeby dowiedzieć się, 
czy mieszkańcy spółdzielni na 
czas trwania remontu mogą 
korzystać z  parkingu. Dowie-
dzieliśmy się, że spółdzielnia 

musi dostarczyć do sekretariatu 
Gdańskiego Zarządu Nieru-
chomości stosowne pismo, żeby 
urząd wszczął procedurę. Mi-
nął dokładnie miesiąc, remont 
ulicy jeszcze się nie zakończył, 
a  kierowcy muszą sobie jakoś 
radzić.
 – Żadnego ludzkiego zrozu-
mienia. Liczą się tylko pa-
pierki. Mamy tu wolną ame-
rykankę. Kierowcy są niczym 
sępy, wykorzystują każdy skra-
wek wolnej przestrzeni, żeby 
zaparkować samochód, a  kil-
kaset metrów dalej stoi pusty 
parking. Gdzie sens i logika? – 
pyta Małgorzata Białecka.
Kolejny raz postanowiliśmy 
zapytać panią rzecznik gdań-
skich nieruchomości o  moż-
liwość udostępnienia parkin-
gu dla mieszkańców osiedla. 
Okazało się, że w  biurokra-
tycznym łańcuszku znalazł 
się jeszcze jeden podmiot – 
Wydział Skarbu Miasta.
- W końcu otrzymaliśmy in-
formację, że decyzja leży po 
stronie szkoły, która otrzy-
mała teren, gdzie znajduje się 
parking, pod budowę balonu 
sportowego. Rozmawiałem 
już z  jej dyrektorem, który 
wyraził zgodę na udostępnie-
nie parkingu na czas remon-
tu ulicy Kurpińskiego. Może 
to jednak zrobić dopiero po 
otrzymaniu protokołu od-
bioru, który przekazać mają 
szkole gdańscy urzędnicy – 
informuje nas Marek Bugaj, 
zastępca prezesa zarządu SM 
„Suchanino”.
Nie wiadomo kiedy szkoła 
otrzyma protokół.
 – Takiego bałaganu w gdań-
skim urzędzie, ale i miejskich 
spółkach, jeszcze chyba nie 
było. Mam wrażenie, że wy-
gląda to tak jakby prawa ręka 

nie wiedziała, co robi lewa. 
Odbija się to niestety na sa-
mych mieszkańcach, którzy 
niebawem mogą stracić cier-
pliwość. A  może urzędnicy 
chcą nam się odwdzięczyć za 
to, że walczyliśmy o  dział-
kę przy ulicy Kurpińskiego, 
gdzie spółdzielnia chciała 
realizować inwestycje miesz-
kaniowe. Jak będzie tak dalej, 
to w  nocy sobie sami otwo-
rzymy parking – zastanawia 
się Henryk Gajewski. 
W  Gdańskim Zarządzie 
Dróg i  Zieleni zapytaliśmy 
z  kolei, jak długo potrwa 
jeszcze remont Kurpińskie-
go. Okazało się jednak, że re-
mont przedłuża się ponieważ 
kierowcy nie dostosowują się 
do wprowadzonego w rejonie 
robót zakazu zatrzymywa-
nia się i  parkują samochody 
na jezdni. W związku z  tym 
parce zostały przedłużone 
do 23 grudnia. Jednak i  ten 
termin może ulec zmianie. 
Wszystko zależeć będzie od 
panujących warunków at-
mosferycznych. Dodajmy 
przy okazji, że wiosną przy-
szłego roku Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni planuje dalszy 
etap prac na ulicy Kurpiń-
skiego. Tym razem drogow-
cy mają zająć się przebudową 
miejsc postojowych.
– Trudno w jakikolwiek spo-
sób komentować i  usprawie-
dliwiać powstałą sytułację, 
ponieważ w  interesie miasta 
jak i  też naszych mieszkań-
ców jest sprawne przeprowa-
dzenie remontu drogi - mówi 
zaniepokojony działaniami 
miasta Leonard Wieczorek, 
prezes SM Suchanino.

(Gr)

LidL coraz BLiżej

parking otwarty dla wszystkich 

Społeczny parking przy Pa-
derewskiego na gdańskim 
Suchaninie został zlikwido-
wany. Teraz każdy chętny 
może parkować za darmo.  
Wielokrotnie informowali-
śmy na naszych łamach o te-
renie przy Paderewskiego 
i pomysłach na jego zagospo-
darowanie. Informowaliśmy 
też, że podpisano aneks do 
umowy dzierżawy terenu, na 
mocy którego najemca ma ro-
zebrać stary pawilon, w  któ-
rym do niedawna działał dys-
kont Biedronki i wybudować 
nowy obiekt handlowy, który 
ma być przeznaczony na po-
trzeby sieci Lidl. Z  naszych 
informacji wynika, że najem-
ca wystąpił do gdańskiego 
magistratu o  warunki zabu-
dowy niezbędne do otrzyma-
nia pozwolenia na budowę. 

Jednak zdecydowanie najważ-
niejszą – szczególnie dla kie-
rowców – decyzją ostatni ty-
godni jest likwidacja parkingu 
społecznego, który regularnie 
przynosił straty. Jeszcze do 
niedawna przy Paderewskiego 
5 funkcjonowały dwa parkin-
gi. Na społecznym wydzielono 
114 miejsc, a na ogólnodostęp-
nym 73. Pierwszy z nich zaję-
ty był zaledwie w ok. 40 proc.  
Do tego był zadłużony, ponie-
waż nigdy nie było tam pełne-
go obłożenia. Gdyby parkowa-
ło tam ok. 110 samochodów, 
to opłaty byłyby też mniejsze 
i parking nie byłby zadłużony. 
 – Szkoda, że tak długo zarząd 
spółdzielni podejmował decy-
zję o  likwidacji parkingu spo-
łecznego. Trzeba było to zro-
bić już dawno, bo parking i tak 
świecił pustkami, a  wszystkie 

okoliczne miejsca możliwe do 
parkowania dosłownie oble-
pione były samochodami – 
mówi „Panoramie” Andrzej 
Rudnicki. 
Miesięczna opłata na pozo-
stawienie auta na parkingu 
społecznym wynosiła 110 zł, 
a mimo to i tak stał on pusty. 
 – Bardzo dobra decyzja. 
Mam nadzieję, że wreszcie 
sprzed naszych okien zniknie 
ten bałagan, na których mu-
sieliśmy tak długo patrzeć. 
Szkoda tylko, że spółdziel-
nia nie odzyska już długu, 
który powstał w czasie funk-
cjonowania parkingu – do-
daje Pan Wiesław, nasz stały 
Czytelnik.

(lubek)

   parking przy paderewskiego otwarty jest teraz dla wszystkich mieszkańców

   remont ulicy kurpińskiego wciąż trwa
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stanie pomnik ireny Jarockiej
Ruszył konkurs rzeźbiarski 
na projekt pomnika Ireny Ja-
rockiej, który ma stanąć na 
skwerze w  Oliwie. Dla naj-
lepszych projektów przewi-
dziano trzy nagrody w łącznej 
wysokości do 15 000 zł. Zwy-
cięski projekt zostanie zre-
alizowany i  dofinansowany 
kwotą 150 000 zł. Rzeźbiarze 
mogą swoje prace składać do 
26 lutego. Pomnik sfinansuje 
Fundacja Ireny Jarockiej. 
O wzniesieniu pomnika Ireny 
Jarockiej w Oliwie, na skwe-
rze imienia artystki, zdecy-
dowała miejska rada.
 – Z wnioskiem o stworzenie 
pomnika wystąpiła Fundacja 
Ireny Jarockiej, która pokryje 
koszty jego wykonania. Sta-
nie on u  zbiegu ulic Stefana 
Żeromskiego, Artura Grot-
tgera i  Wita Stwosza w  Oli-
wie. To właśnie w  tej oko-
licy Irena Jarocka spędziła 

dzieciństwo i  młodość. Do 
1968 roku mieszkała przy ulicy 
Słonecznej – informuje Marta 
Formella z gdańskiego ratusza.
Konkurs skierowany jest do 
artystów plastyków i  studen-
tów uczelni artystycznych, 

którzy posiadają doświadcze-
nie i  umiejętności niezbędne 
do realizacji pomnika. W skład 
komisji konkursowej wchodzą 
przedstawiciele Fundacji Ireny 
Jarockiej, przedstawiciele Ko-
misji Kultury i Promocji Rady 

Miasta Gdańska, a  także 
przedstawiciele środowisk ar-
tystycznych oraz gdańskiego 
magistratu.

(Gr)

znane są wyniki głosowania w przyszłorocznym budżecie obywatelskim. pod głosowanie poddanych było 357 projektów, na które 
głosowało ponad 40 tysięcy mieszkańców. pierwszy raz można było oddawać głosy na wyodrębnione projekty zielonego budżetu. 
na realizację wszystkich projektów w ramach bo, miasto Gdańsk przeznaczyło ponad 18 mln zł. 

 – Grupa ludzi, którzy czują, że 
mogą być autorami zmiany, jest 
coraz większa. Budżet Obywa-
telski to również lekcja obywa-
telskości. Czujemy, że możemy 
zmienić swoją najbliższą okolicę, 
a  co więcej zachęcamy innych, 
aby przyłączyli się do naszego 
pomysłu. Pojawiają się głosy, że 
tym razem frekwencja była niż-
sza niż w  zeszłym roku. Tak, 
to prawda, głosowało ponad 40 
tys. osób. Ale w  tym roku było 
trudniej z  przyczyn epidemicz-
nych. Głosujących było 40 383 
– to nie jest mało. Cieszy więc, 
że są ludzie, którzy się angażują. 
Tym razem wygrało 115 projek-
tów, w tym 45 projektów Zielo-
nego Budżetu Obywatelskiego 
– mówi Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska.
W tym roku, podobnie jak w po-
przednich edycjach, można było 
zagłosować na lokalne projekty 
dzielnicowe i  szerokie działania 
ogólnomiejskie. Nowością był 
Zielony Budżet Obywatelski, 

GłoSowało ponad 40 000 mieSzKańcÓw

18 milionów na projekt Budżetu obywatelskiego 

  uroczyste odsłonięcie tablicy z imieniem ireny Jarockiej we wrześniu 2018 roku,  jeszcze z udziałem 
prezydenta pawła adamowicza

zoStało niewieLe czaSu

szczepienia dla seniorów 
Do końca tego roku osoby po-
wyżej 65. roku życia z 18 powia-
tów województwa pomorskiego 
mogą skorzystać ze szczepień 
przeciwko pneumokokom. To 
wspólna inicjatywa samorzą-
du województwa pomorskie-
go i  powiatów, które planu-
ją zaszczepić blisko 3 tysiące 
mieszkańców.
Ze szczepień skorzystają pacjen-
ci z  grup ryzyka, którzy mają 
przewlekłe choroby np. układu 
oddechowego. Szczepienia są 
wskazane, ponieważ zabezpie-
czają m.in. przed zapaleniem 
płuc, które jest szczególnie groź-
ne w  czasie pandemii korona-
wirusa. W  latach 2018–2019 
z  programu skorzystało 4255 
Pomorzan. 
Jak informuje rzecznik szpitali 
Pomorskich Małgorzata Pisa-
rewicz, z darmowych szczepień 
ochronnych najmniej skorzy-
stało mieszkańców z powiatów: 
słupskiego, nowodworskiego 
i  puckiego, których szczegól-
nie namawiamy do wykonania 
zastrzyku.
 – Zakończyły się już zapisy na 
szczepienia dla mieszkańców 
Pomorza w  Gdańsku. Odby-
wały się na terenie Pomorskiego 
Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku i cieszy-
ły się bardzo dużą popularnością 
– wyjaśnia Pisarewicz. Mało se-
niorów skorzystało ze szczepień 
także w  powiatach bytowskim 
i człuchowskim.

Pacjent zgłaszający się na szcze-
pienie powinien przedstawić 
dokument tożsamości potwier-
dzający miejsce zameldowania 
i zaświadczenie lekarskie stwier-
dzające przynależność do grupy 
ryzyka lub inną dokumentację, 
na podstawie której będzie moż-
na udowodnić przynależność do 
grupy ryzyka. Zaświadczenie 
lekarskie nie będzie wymagane, 
jeżeli z dokumentacji medycznej 
posiadanej przez podmiot wyko-
nujący szczepienie będzie wyni-
kać przynależność pacjenta do 
grupy ryzyka. W ramach reali-
zacji programu będzie też edu-
kacja pacjenta. Każda zaszcze-
piona osoba otrzyma materiały 
informacyjne.
Pełna lista miejsc, gdzie moż-
na się zaszczepić wraz z  liczbą 
osób planowanych do wyszcze-
pień w  poszczególnych powia-
tach w załączeniu oraz na stro-
nie www.szpitalepomorskie.eu/
pneumokoki.
W  programie biorą udział po-
wiaty: bytowski, chojnicki, 
człuchowski, gdański, kartuski, 
kościerski, kwidzyński, lębor-
ski, malborski, nowodworski, 
pucki, słupski, sztumski, tczew-
ski, wejherowski oraz miasta: 
Gdynia, Słupsk i  Sopot. Pro-
gram kosztował ponad 880 tys. 
zł i został dofinansowany z bu-
dżetu województwa pomorskie-
go. Jego realizatorem są Szpitale 
Pomorskie.

(dp)

którego celem jest stworzenie 
atrakcyjnych terenów zielonych, 
w szczególności parków, zieleń-
ców oraz skwerów. Dzięki temu 
będą powstawać nowe ogrody 
deszczowe, łąki kwietne, ale-
je drzew czy niekonwencjonal-
ne rozwiązania wzbogacające 
ekosystem.
 – Tegoroczna nowość, czyli Zie-
lony Budżet spotkał się z  życz-
liwym przyjęciem. Widać, że 
ekologiczne projekty pojawiły się 
w  każdej dzielnicy. Mieszkań-
cy mają w  sobie wrażliwość na 
zieleń w swoim otoczeniu. Osta-
tecznie do głosowania przeszło 
79 wniosków. Na pewno linię 
ekologiczną utrzymamy w kolej-
nej edycji – podkreśla Sylwia Be-
tlej, kierownik Referatu Partycy-
pacji Społecznej i Rad Dzielnic.
Tegoroczna edycja była rekor-
dowa pod względem projektów 
przyjętych do głosowania. Po 
weryfikacji do decyzji mieszkań-
ców udostępniono łącznie 357 
inicjatyw, w tym 247 projektów 

dzielnicowych, 31 projektów 
ogólnomiejskich, a  Zielony Bu-
dżet Obywatelski obejmował 73 
projekty dzielnicowe i 6 ogólno-
miejskich. Głosowanie nie miało 
ograniczeń wiekowych, decy-
dować mogli wszyscy, którzy są 
zameldowani w naszym mieście 
na pobyt stały lub czasowy, wpi-
sani w Gdańsku do rejestru wy-
borców lub posiadający aktywną 
Kartę Mieszkańca.
Z  powodu pandemii promocja 
projektów odbywała się głów-
nie przez internet. Głosować na 
wybrane inicjatywy można było 
tylko online, poprzez specjalny 
formularz umieszczony na por-
talu gdansk.pl. W  tym roku ze 
względów bezpieczeństwa nie 
tworzono punktów konsulta-
cyjnych. Nie organizowano też 
spotkań z mieszkańcami w prze-
strzeni miejskiej.
Każdy uczestnik głosowania 
miał do rozdzielenia pulę 8 
punktów. Na dzielnicowe pro-
jekty 5 punktów, na ogólnomiej-
ski 1 punkt. Na projekty „zielo-
ne” mieszkańcy mieli 2 dodatko-
we punkty, stąd też wyniki głoso-
wania obejmują dodatkową listę 
projektów, dzięki którym Gdańsk 
zyska jeszcze więcej terenów zielo-
nych i rekreacyjnych.
Punktami na projekty dzielnicowe 
można było dysponować dowol-
nie, przyznając np. wszystkie 5 
punktów jednemu projektowi, jak 
i po 1 czy więcej punktów na kilka 
projektów w dowolnej dzielnicy.

 – Projekty ogólnomiejskie, któ-
rych było zgłoszonych 31, cha-
rakteryzują się tym, że mogą 
dotyczyć kilku dzielnic, a ich re-
alizacja wiąże się z dużymi kosz-
tami. W  tegorocznym budżecie 
wygrało łącznie 9 projektów, 
z  czego 6 w  ramach Zielonego 
Budżetu – tłumaczy prezydent 
Dulkiewicz.
Pierwsze miejsce wśród ogól-
nomiejskich zadań zajął projekt 
„Górny Taras Gdańska (Ja-
sień, Kokoszki, Matarnia, Oso-
wa) – przystosowanie ulic na 
potrzeby lepszej komunikacji 

autobusowej”, którego realizacja 
wyniesie 1 mln zł, a oddano na 
niego 3627 punktów. Na drugim 
miejscy jest projekt „Park Oruń-
ski – miejsca postojowe” na który 
oddano 2910 punktów, a jego re-
alizacja pochłonie 1,2 mln zł. Na 
trzecim miejscu znajduje się pro-
jekt „Likwidujemy Bezdomność 
Zwierząt – sterylizacja i kastracja 
psów i kotów”, na który oddano 
1852 punkty. Realizacja tego 
projektu to 300 tys. zł.
W  Zielonym Budżecie wygra-
ły wszystkie zgłoszone projek-
ty. Największą liczbę punktów 

– 9246, zdobył projekt „Aleja 
Grunwaldzka przez wielkie A”, 
którego realizacja wyniesie 120 
tys. zł. Drugie miejsce z  7191 
puntami zajął „Zielony górny ta-
ras Gdańska (Jasień, Kokoszki, 
Matarnia, Osowa) – 6 zieleńców 
w 4 dzielnicach” za 360 tys. zł. 
Na trzecim miejscu jest projekt 
„Więcej cienia w Krainie Zaba-
wy w Parku Reagana” za 40 tys. 
zł, na który oddano 6703 punkty. 

(Gr)

żYCiE Miasta

   w ramach zielonego budżetu realizowany ma być projekt przywracający 
drzewostan przy alei Grunwaldzkiej
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niemal cały kończący się rok zdominowany został przez covid-19. Życie musi jednak toczyć się dalej. trzeba realizować zaplanowane 
zadania. w robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowalni” w tym roku zrealizowano niemal wszystkie cele. Jedna, szczególnie istotna 
dla życia spółdzielczego rzecz nie odbyła się – walne zgromadzenie. nie wpłynęło to jednak negatywnie na funkcjonowanie spółdzielni.

Walne Zgromadzenie, o  czym 
już wcześniej informowali-
śmy, musiało być przełożone ze 
względu na stan epidemiczny.
 – Nie możemy narażać miesz-
kańców na niebezpieczeństwo. 
W  tym roku mieszkańcy mie-
li wybierać nowych członków 
rady nadzorczej, ale panująca 
w  kraju sytuacja na to nie po-
zwalała. W związku – zgodnie 
z  wytycznymi Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielni Mieszka-
niowych RP i  Krajowej Rady 
Spółdzielczej – z  tym przedłu-
żona została kadencja obecnej 
rady – mówi „Panoramie” Zbi-
gniew Kopiński, prezes RSM 
„Budowlani”.
W  tegorocznym planie remon-
towym najważniejszą pozycję 
zajmował punkt dotyczący li-
kwidacji piecyków gazowych do 
podgrzewania wody w  trzech 
wysokich budynkach na osiedlu 
dolnym. 
 – Pozbyliśmy się nie tyl-
ko niebezpiecznych piecyków 

gazowych, ale od zupełnych 
podstaw budowaliśmy całą in-
stalację ciepłej i  zimnej wody. 
Gazowe podgrzewacze wody 
zniknęły w ponad 260 mieszka-
niach. Tylko kilka rodzin zdecy-
dowało się korzystać z podgrze-
waczy elektrycznych, ale w każ-
dej chwili mogą przełączyć się 
na nową instalację ciepłej wody. 
Na tym nie koniec tych prac, po-
nieważ chcemy je kontynuować 
w budynkach na Beniowskiego 
oraz Mściwoja. W  przyszłym 
roku chcemy przygotować nie-
zbędną dokumentację technicz-
ną, by za półtora roku rozpocząć 
właściwe roboty – zaznacza 
Krzysztof Mackiewicz, zastęp-
ca prezes ds. technicznych RSM 
„Budowlani”.
Poza tym remontowane były 
dachy, ulice oraz chodniki 
osiedlowe. Drobne prace na-
prawcze spółdzielnia realizuje 
własnym sumptem. W  nieda-
lekiej przyszłości planowane 
są remonty wind, balkonów 

czy też wymiana instalacji wo-
dociągowej. Na terenie spół-
dzielni obowiązują dwie stawki 
odpisu na fundusz remontowy 
z podziałem na budynki niskie 
i wysokie. Złotówkę więcej pła-
cą zaś mieszkańcy budynków, 
gdzie likwidowano piecyki ga-
zowe, nieco mniej mieszkańcy 
Czyżewskiego 25, gdzie więk-
szość prac remontowych została 
wykonana.
 – Mamy przygotowany plan 
gospodarczy na przyszły rok. 
Staramy się tak gospodarować 
posiadanymi środkami finan-
sowymi, aby nie wprowadzać 
podwyżek opłat zależnych od 
spółdzielni. Nie mamy jednak 
żadnego wpływu na stawki nie-
zależne od nas. Aby zrealizować 
więcej prac remontowych, mu-
sielibyśmy podwyższyć stawkę 
funduszu remontowego, ale za-
uważamy, że kryzys odczuwają 
także nasi członkowie, co ma 
odzwierciedlenie w  zadłuże-
niu w  stosunku do spółdzielni. 

W  ostatnim czasie zadłużenie 
niestety wzrosło. Przy oka-
zji warto też powiedzieć, że 
w związku w kryzysem gospo-
darczym, wywołanym przez 
covid-19, podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą rezy-
gnują z najmu naszych lokali – 
informuje Zbigniew Kopiński.
Warto w  tym miejscu zauwa-
żyć, że nie są to jedyne stra-
ty, jakie poniosła spółdzielnia 

w  związku z  panującą pande-
mię. Bark wpływów z  tytułu 
najmu to jedno, ale ze spółdziel-
czej kasy – tylko w tym roku – 
na środki ochrony wydano ok. 
180 tys. zł, a rok jeszcze się nie 
zakończył. Właściwie żadnych 
przychodów nie ma też z zakła-
dania lokat bankowych, ponie-
waż oprocentowanie jest na zni-
komym poziomie. Z kolei usta-
wa krajobrazowa spowodowała, 

że spółdzielnia tylko w  ciągu 
jednego roku straciła ok. 75 tys. 
zł z najmu miejsc reklamowych.
 – Mamy nadzieję, że nieba-
wem skończy się pandemia, 
a z czasem towarzyszące jej pro-
blemy – podsumowuje prezes 
spółdzielni.

(lubek)

trudny roK w rSm „BudowLani”

Nie będzie podwyżek opłat zależnych od spółdzielni 

Zimowy wypoczynek 
w górach!

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

18 4468219

naszagazdowka.pl

/agroturystyka.wierchomla



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  grudzień 202012 roZMaitośCi

Fo
t.

 m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

KoLejne udoGodnienie

podróżuj tylko z kartą Mieszkańca
Gdańska karta mieszkańca pozwala na integrację coraz większej liczby 
funkcjonalności przydatnych w codziennym życiu. Jej posiadacze kolejny raz 
mogą na niej zyskać. 

– Tym razem osoby uprawnio-
ne do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską w Gdań-
sku zyskają możliwość doda-
nia dokumentu uprawniającego 
do ulgi do swojej karty i prze-
mieszczania się po mieście tyl-
ko z  nią – informuje Jędrzej 
Sieliwończyk z gdańskiego ma-
gistratu. – Osoby uprawnione 
do korzystania z  bezpłatnych 
przejazdów pojazdami ZTM 
mogą dodać do swojej Karty 
Mieszkańca dokument upraw-
niający je do tej ulgi i  swoje 
zdjęcie. Dzięki temu nie będą 
musiały mieć przy sobie innych 
dokumentów niż Karta Miesz-
kańca, bo zostaną one dodane 
do ich karty – podczas kontroli 
biletowej wystarczy pokazać ją 
kontrolerowi.
Aby to zrobić, należy zalo-
gować się na swoje konto na 
www.jestemzgdanska.pl, wy-
brać pakiet bezpłatnych prze-
jazdów i  odpowiedni wariant 
(„osoby, które ukończyły 70 
lat życia” albo „honorowi daw-
cy krwi”), a  następnie dodać 
skan lub zdjęcie dokumentu 
uprawniającego do bezpłatnego 

korzystania z  komunikacji 
miejskiej oraz swoje zdjęcie. Po 
pozytywnej weryfikacji upraw-
nienie zostanie dodane do Kar-
ty Mieszkańca, o  czym użyt-
kownik zostanie poinformowa-
ny wiadomością e-mail.
 – Przypominamy, że pakiet 
bezpłatnych przejazdów dla 

dzieci i młodzieży na rok szkol-
ny 2020/2021 pozostaje ważny 
do 30 września 2021 roku i  w 
tym przypadku nie ma potrzeby 
dokonywania jakichkolwiek do-
datkowych czynności – przypo-
mina Jędrzej Sieliwończyk.

(Gr)

ŚwiĄteczna nieSpodzianKa 

paczki dla gdańskich seniorów 
Kosmetyki, sprzęt AGD, po-
ściel, koce, ciepłe szlafroki 
lub słodycze to gwiazdkowe 
prezenty, które otrzyma ok. 
200 starszych osób objętych 
wsparciem gdańskiej pomo-
cy społecznej. Te upominki 
przekazali darczyńcy akcji 
„Świąteczna paczka dla se-
niora”, zorganizowanej przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku. 
Adresatami akcji są przede 
wszystkim osoby starsze, 
samotne, często schorowa-
ne i  z niepełnosprawnością. 
Pracownicy socjalni określili 
potrzeby swoich podopiecz-
nych, zapytali też o ich zain-
teresowania i  marzenia. Na 
podstawie takich informacji 
darczyńcy przygotowali świą-
teczne paczki dla seniorów. 
W  akcję włączyli się m.in. 
mieszkańcy gdańskich dziel-
nic, grupy znajomych, sąsie-
dzi, właściciele firm i pracow-
nicy gdańskich instytucji.
 – Za te piękne gesty wspar-
cia, za przekazane dla se-
niorek i  seniorów prezenty 
z serca dziękujemy wszystkim 
darczyńcom – mówi Małgo-
rzata Niemkiewicz, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku. 

Wśród świątecznych upo-
minków są zarówno rzeczy 
praktyczne, bardzo przydatne 
w  domu np. pościel, ręczniki 
czy lodówka, ale także związa-
ne z  pasjami seniorek i  senio-
rów – książki, albumy, szachy. 
Część podarunków dostarczyli 
już sędziwym podopiecznym 
pracownicy socjalni MOPR. 

W  dystrybucję paczek włą-
czyli się też harcerze Okręgu 
Pomorskiego Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej. 
Akcja przekazywania darów 
dla potrzebujących osób star-
szych potrwa do świąt.

(Sr)

od noweGo roKu 

Zmiany 
w segregacji 
Od 1 stycznia zaczną obowią-
zywać nowe przepisy rządowej 
ustawy o utrzymaniu i porządku 
w gminach, które wprowadzają 
obowiązek selektywnej zbiórki 
kolejnej grupy odpadów, tzw. 
bio, a więc resztki posiłków i to, 
co powstaje przy ich przygoto-
wywaniu w naszych domach.
By zapewnić prawidłową zbiór-
kę bioodpadów, do każdej al-
tany śmietnikowej w Sopocie 
dostarczone zostaną brązowe 
pojemniki na kuchenne odpad-
ki organiczne. Do pojemnika 
wrzucamy: warzywne i owoco-
we obierki, skorupki jaj, fusy po 
kawie i herbacie, zwiędłe kwia-
ty i rośliny doniczkowe, resztki 
jedzenia, ale – co bardzo ważne 
– bez mięsa, kości i tłuszczów! 
Do brązowego pojemnika moż-
na też wyrzucić zużyte ręczniki 
papierowe. 
Odpady bio mogą być wyrzu-
cane luzem, w torbach papiero-
wych lub w specjalnych biokom-
postowalnych workach. Ważne, 
by nie używać innych worków, 
np. plastikowych. W nich od-
pady gniją i wtedy powstają nie-
przyjemne zapachy. Poza tym 
za zagospodarowanie odpadów 
wyrzucanych w folii będziemy 
musieli więcej zapłacić. 

(Gr)

ojciec i Syn 

patronami 
tramwaju 
Zbigniew i  Maciej Kosycarze 
zostali patronami tramwaju 
nr 1067. To jeden z tych rzad-
kich przypadków, kiedy gdań-
ski tramwaj zyskuje aż dwóch 
patronów. Dodatkowo na tory 
wyjechał też tramwaj, którego 
burty zostały oklejone grafika-
mi nawiązującymi do fotogra-
ficznej spuścizny tych niezapo-
mnianych postaci. Teraz już 60 
gdańskich tramwajów ma swo-
ich patronów.  
Łączyły ich nie tylko więzy 
krwi, ale również wspólna pasja 
i miłość do Gdańska. Obaj, za 
pomocą aparatów, dokumen-
towali historie naszego mia-
sta, obaj byli tu bardzo rozpo-
znawalni i  na trwałe zapisali 
się w  pamięci gdańszczanek 
i  gdańszczan. Obaj – z  czego 
byli niezwykle dumni – zostali 
laureatami tytułu Gdańszcza-
nin Roku – Zbigniew w 1972, 
Maciej w  2009. Teraz mają 
wspólny tramwaj swojego imie-
nia – Pesa Jazz Duo nr 1067. 
Ojciec i syn – Zbigniew i Ma-
ciej Kosycarze, autorzy niezli-
czonej ilości zdjęć opowiadają-
cych o Gdańsku i  jego miesz-
kańcach, zostali dziś upamięt-
nieni w ten szczególny sposób.  

(Gr)

BĄdŹ oStrożny

policja radzi 

Przed nami ostatnia prosta 
przed świętami. Większość 
z  nas zrobiła już świątecz-
ne zakupy, przygotowała 
również prezenty dla naj-
bliższych. Ale są i  tacy, któ-
rzy zostawiają to na ostatnią 
chwilę. 
 – I to właśnie w tych dniach 
trzeba być szczególnie ostroż-
nym. W sklepach i galeriach 
handlowych należy być czuj-
nym, aby nie paść ofiarą zło-
dziei. W związku z epidemią 
coraz częściej prezenty kupu-
jemy przez internet, pamię-
tajmy jednak o  zachowywa-
niu zasady ograniczonego za-
ufania, ponieważ pod bardzo 
atrakcyjną ofertą może kryć 
się próba oszustwa. By unik-
nąć nieprzyjemnych sytuacji, 
wystarczy przestrzegać kil-
ku zasad – ostrzega sierż. 
szt. Karol Kościuk, rzecz-
nik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w  Pruszczu 
Gdańskim.
Policja za naszym pośrednic-
twem podaje kilka porad, do 
których warto się stosować, 
by nie zostać oszukanym 
i  święta spędzić w spokojnej, 
radosnej atmosferze. 

rady

 – Pieniądze w  torebce roz-
dziel i schowaj w różne miej-
sca. W miarę możliwości nie 
zabieraj na zakupy większej 
ilości gotówki, zbędnych kart 
kredytowych i dokumentów.
 – Torebkę zamykaj i  noś 
z  przodu. Nie odstawiaj jej, 
płacąc w kasie, pakując zaku-
py lub przymierzając ubrania 
w  sklepie. Złodziejowi wy-
starczy chwila nieuwagi.
 – Nie pokazuj innym za-
wartości portfela, płacąc za 
zakupy.
 – Złodzieje często sami two-
rzą tzw. sztuczny tłok, by uła-
twić sobie kradzież. Działają 
najchętniej w  galeriach han-
dlowych, dworcach, targowi-
skach itp.
 – Nie noś kluczy do miesz-
kania razem z dokumentami, 
w  których jest podany twój 
adres zamieszkania. W  razie 
ich kradzieży złodziej może 
też okraść twoje mieszkanie.
 – Najbliższe święta naj-
bezpieczniej będzie spędzić 
w domu. Jeżeli jednak z waż-
nego powodu przewidujesz 

wyjazd, pamiętaj o zabezpie-
czeniu mieszkania — włamy-
wacze nie świętują!
 – Dobrze pozamykaj wszyst-
kie drzwi i okna.
 – Poproś sąsiadów o czujność 
i  zwrócenie uwagi na swoje 
mieszkanie, a  w  czasie nie-
obecności o  zapalanie wie-
czorem światła, zabieranie 
poczty, odgarnianie śniegu.
 – Nie zostawiaj w mieszkaniu 
większej gotówki i przedmio-
tów wartościowych. Rzeczy 
wartościowe można zdepono-
wać w  banku lub sfotografo-
wać, spisać numery fabryczne, 
oznakować — wtedy, w  ra-
zie kradzieży, ułatwi to ich 
odnalezienie.
 – Jeśli po powrocie okaże się, 
że doszło do włamania, ni-
czego nie ruszaj i natychmiast 
zadzwoń na Policję.

zaKupy w Sieci

 – Kupując przez internet, 
kieruj się ograniczonym za-
ufaniem do sprzedającego 
i  sprawdź jego rzetelność. 
Zapoznaj się z  opiniami 
o sprzedającym.
 – Używaj do zakupów tylko 
komputera domowego i  za-
chowuj całą korespondencję 
ze sprzedawcą. W razie oszu-
stwa pozwoli to Policji szybko 
go ująć.
 – Przy płaceniu kartą kredy-
tową zwracaj uwagę, czy po-
łączenie internetowe jest bez-
pieczne. Na stronie powinien 
pojawić się symbol zamknię-
tej kłódki. Najbezpieczniej 
jest zamówić towar z  opcją 
płatności przy odbiorze.
 – Przy odbiorze przesyłki 
sprawdź jej zawartość w obec-
ności kuriera.
 – Otrzymując ofertę e-ma-
ilem, nie korzystaj z  linków, 
na stronę sklepu wejdź, wpi-
sując adres w  oknie przeglą-
darki. Można w  ten sposób 
uniknąć stron podszywają-
cych się pod legalnie działa-
jące sklepy.
 – Jeśli, pomimo zachowania 
zasad ostrożności, dostaniesz 
zamiast zamówionego pro-
duktu puste pudełko, natych-
miast zadzwoń na Policję. 
Wtedy zapisana korespon-
dencja i przesłana przez oszu-
sta paczka będą stanowiły do-
wód przestępstwa.

(oprac. Gr)

   anna dunajska z gdańskiego mopr, koordynatorka akcji 
“Świąteczna paczka dla seniora”
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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

działa SpecjaLna inFoLinia 

dawców wciąż przybywa
Spółka Copernicus od 1 grud-
nia ma specjalną infolinię dla 
osób, które przeszły zakażenie 
koronawirusem, mają odpo-
wiednią ilość przeciwciał i pra-
gną oddać osocze. Infolinia jest 
czynna pod nr tel. 58 727 01 
30 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30–17.30.
Pacjenci będą umawiani co 10 
minut w  godz. 8.00–16.00. 
Tylko od 17 do 26 listopada do 
badań w celu oznaczenia ilości 
przeciwciał w  osoczu w  Szpi-
talu św. Wojciecha w  Gdań-
sku zostało zakwalifikowanych 
ok. 140 potencjalnych dawców. 
Spośród 81 przebadanych od 
24 do 26 listopada osób ponad 
80 proc. uzyskało miano prze-
ciwciał IgG kwalifikujące ich 
do oddania osocza. Przypo-
mnijmy, że po zaledwie dwóch 
dniach od kiedy można było 
się zgłaszać, chętnych było 61 
ozdrowieńców.
Badania ilości przeciwciał 
są sposobem, w  jaki spółka 
Copernicus pomaga Regional-
nemu Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa w  Gdań-
sku w  pozyskiwaniu osocza 
od ozdrowieńców. Aby uła-
twić i  przyspieszyć procedury, 
w szpitalu na Zaspie przeprowa-
dzana jest wstępna kwalifikacje 
dawców. Chodzi o  znalezienie 

osób, które przeszły COVID-19 
i  mają odpowiednią ilość prze-
ciwciał w  osoczu. Terapia nim 
wspomaga leczenie ciężko cho-
rych. Przebadanych ma zostać 3 
tys. osób. Wszyscy, którzy chcą 
oddać osocze, powinni skontak-
tować się telefonicznie z pracow-
nikami infolinii. 
Ozdrowieńcy otrzymują wynik 
swojego badania i  informację, że 
powinni zgłosić się do Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa 
i  Krwiolecznictwa. Pracownicy 
RCKiK przeprowadzają kolejną 
weryfikację i  na podstawie uzy-
skanych informacji oraz badań 
decydują o tym, kto może zostać 
dawcą osocza (rejestracja czyn-
na pod nr tel. 503 651 645 od 
poniedziałku do piątku w  godz. 
7.15–12.30).
Osocze można również od-
dać w  terenowych oddziałach 

RCKiK w  Kościerzynie (reje-
stracja do oddania od ponie-
działku do soboty, tel. 58 686 02 
30 w godz. 7.15–12.30), Gdyni
-Redłowie (rejestracja: ponie-
działek–piątek, tel. 58 622 02 69 
w godz.7.15–12.30), Kartuzach 
(rejestracja: poniedziałek–pią-
tek, tel. 58 681 11 44 w godz. 
7.00–11.30) i  Wejherowie (re-
jestracja: poniedziałek–pią-
tek, tel. 58 677 06 08 w godz. 
7.00–10.30). Można je też od-
dać w  oddziałach terenowych 
w  Tczewie (tel. tel. 58 562 33 
41 lub 514 059 866), Starogar-
dzie Gdańskim (tel. 58 562 50 
05 i 514 061 025) i Kwidzynie 
(tel. 55 279 41 35 i 514 060 971). 
Dodajmy, że istnieje możliwość 
oddania przez ozdrowieńców 
krwi pełnej (450 ml).

michał piotrowski/umwp

mimo lockdownu swojej działalności nie przerwał przemek szaliński i jego Fundacja przemek dzieciom. całe charytatywne 
przedsięwzięcie gdańszczanina zostało przeniesione do internetu. 

W  tym roku odbyło się tyl-
ko jedno spotkanie z  gwiaz-
dą. Bohaterką „Serca Gwiazd” 
była aktorka Ewa Szykulska. 
Podobne spotkania próbowa-
no organizować w sieci, ale nie 
spełniły one swoich oczekiwań. 
W  związku z  tym  Przemek 
postanowił na szeroką skalę 
organizować w  internecie au-
kcję przedmiotów podarowa-
nych przez znane osoby. Są 
to głównie płyty, zdjęcia lub 
książki z  autografami. W  tej 
chwili na Allegro znajduje się 
ok. 300 przedmiotów do licy-
tacji. W tym roku do Mateusz 
Damięckiego i  Piotra Fron-
czewskiego – ambasadorów 
Fundacji Przemek Dzieciom 
– dołączyła aktorka Katarzyna 
Dąbrowska. 
 – Niedawno pojawił się hymn 
naszej fundacji. Muzyka i tekst 
powstały w  czasie pierwszego 
lockdownu. Muzykę skompo-
nował Paweł Pełczyński z  ze-
społu De Mono, natomiast 
słowa napisał Jacek Bończyk. 

W  samym nagraniu teledy-
sku wzięło udział 13 gwiazd – 
przyjaciół fundacji. Przy okazji 
udało się zebrać dość pokaźną 
sumkę, którą przeznaczyłem 
oczywiście na rehabilitację na-
szych podopiecznych – Zuzi 
i  Kuby – mówi nam Przemek 
Szaliński. 
Niestety w  związku z  pierw-
szym lockdownem musiała być 
wstrzymana na 6 tygodnie ich 
rehabilitacja. Odporność obu 
maluchów jest niska, dlatego 
trzeba było przerwać ich reha-
bilitację. Tylko jedna godzina 
kosztuje 150 złotych, dlatego 
w związku z ograniczoną dzia-
łalnością fundacji, dzieci Kuba 
ma 2 godziny rehabilitacji ty-
godniowo, a Zuzia jedną. 
 – Wiadomo, że nie odbędzie 
się w  lutym kolejny Charyta-
tywny Koncert Gwiazd Prze-
mek Dzieciom. Impreza ma 
się odbyć pod koniec września 
również na NOT. Wszyscy 
artyści, którzy mieli wystąpić 
w  lutym, mają pojawić się we 

wrześniu. Jest za wcześnie, aby 
zdradzić nazwiska, ale mam 
nadzieję, że publiczność będzie 
zadowolona. Mogę jednak po-
wiedzieć, że wystąpią artyści, 
na których czekałem bardzo 
długo – dodaje Przemek.
Dodajmy, że będzie to już 5. 
Odsłona Charytatywnego 
Koncertu Gwiazd Przemek 
Dzieciom.
Gdańszczanin wspólnie ze 
znanymi postaciami estrady 
i  kina odwiedzał jeszcze do 
niedawna dzieci, które musiały 
przebywać w pomorskich szpi-
talach. I  tu pandemia zatrza-
snęła przed nimi drzwi. Mimo 
to Przemek zrobił niedawno 
zakupy, które kosztowały po-
nad 4 tys. zł. Udało się kupić 
183 zabawki, które – po przej-
ściu kwarantanny – trafiły do 
dzieci ze szpitali w  Gdańsku, 
Gdyni i Wejherowie.  
Działalność Fundacji Przemek 
Dzieciom miała być odmro-
żona już w  październiku. Pla-
ny spaliły jednak na panewce. 

W  związku z  tym spotkanie 
z  aktorem Mirosławem Baką 
w  ramach Serca Gwiazd zo-
stało przełożone na kwiecień 
lub maj. Lista osób, które mo-
głyby jeszcze wystąpić, jest 
długa. Co ciekawe, większość 
gwiazd i „gwiazd” zgłasza się 
sama.
 – Cieszę się, że prawdziwe 

gwiazdy chcą wystąpić dla 
trójmiejskiej publiczności, 
a  przy okazji wesprzeć moją 
działalność i  pomóc cho-
rym dzieciom. Są też i  takie 
osoby, które twierdzą, że są 
wielkimi gwiazdami. Takim 
odmawiam. Fundacja nie ma 
służyć do promocji czyjejś 
działalności. Fundacja jest też 

apolityczna. Będziemy nadal 
działać. Przetrwaliśmy pra-
wie roczny lockdown i  twier-
dzę, że teraz będzie już tylko 
łatwiej. Bardzo optymistycz-
nie podchodzę do przyszło-
ści – podsumowuje Przemek 
Szaliński.

(lubek)

Finał Serca Gwiazd przełożony na wrzeSień 

dla przemka nie ma lockdownu 
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Koty SĄ dLa naS najważniejSze

teorii jest kilka. Jedna głosi, że pojawiły się po wyprawach krzyżowych, druga z kolei mówi, że przywieźli je wikingowie 
z podbojów z wysp brytyjskich (dokładniej ze szkocji), ale też pierwsze wzmianki o nich pojawiają się już w mitologii nordyckiej. 
w norwegii uważane są za jeden z najważniejszych, obok ropy naftowej, skarbów narodowych. nie musimy jednak wybierać 
się do skandynawii, by podziwiać ich piękno i urok. w stolicy pomorza – Gdańsku prodziekan ds. kierunku sport i studiów 
obcojęzycznych awFis z żoną katarzyną posiadają domową hodowlę kotów norweskich leśnych. 

Z  kronikarskiego obowiązku 
dodajmy, że jest to jedna z bo-
daj trzech hodowli tej rasy w na-
szym województwie. Kocią ro-
dzinę podziwiać można również 
na stronie www.9trees.pl. 
Od lat zwierzęta były częścią 
życia rodziny Krawczyńskich. 
Ich szczególną miłością obda-
rzone zostały szczególnie dwie 
rasy kotów – norweski leśny 
i rosyjski niebieski, a dopełnie-
niem szczęścia są kociak urato-
wany z  przysklepowego śmiet-
nika oraz … owczarek niemiec-
ki i  królik. W  tej chwili kocia 
familia liczy sobie 17 zwierza-
ków, wliczając w  tę liczbę ma-
luchy, które pod koniec lutego 
przyszłego roku rozjadą się do 
nowych domów.
 – Nie od zawsze towarzyszyły 
nam koty rasowe. Na początku 
były to zwierzaki adoptowane, 
znalezione przez dzieci na po-
dwórku. Ale właśnie wtedy za-
częła kiełkować we mnie miłość 
do tzw. kotów z  lasu. Wcze-
śniej, bo w 2004 roku, zamiesz-
kał z  nami pierwszy rasowy 
kot rosyjski niebieski. Początki 
były trudne i zawiłe, obfitujące 
w  wiele wspaniałych, emocjo-
nujących, ale i tragicznych zda-
rzeń. Po kilku latach z  dumą 
mogę powiedzieć, że jestem ho-
dowcą kotów i chyba zwariowa-
łem na punkcie tych zwierza-
ków – mówi nam z uśmiechem 

na ustach Bartosz Krawczyński. 
Pierwszymi „Norwegami” za-
mieszkałymi u  rodziny Kraw-
czyńskich było rodzeństwo 
Hewen i Hokus, z którym wła-
ściciele zaczęli pokazywać się 
na wystawach. Do nich dość 
szybko dołączyły dwie kotki – 
z Danii i Polski. Z  czasem ich 
rodzina zaczęła się powiększać. 
Niemal wszystkie zwierzaki po-
chodzą z zagranicy. 
- Jednym z  elementów na-
szej filozofii hodowania jest 

zwiększanie puli genetycznej 
dostępnej w naszym kraju. Opie-
ramy naszą hodowlę na liniach 
zagranicznych,  najczęściej nie-
występujących w  naszym kra-
ju. Mimo że rodzina jest duża, 
zwierzęta żyją raczej zgodnie. 
Nasz owczarek Indii upodobał 
sobie jeden z parapetów i  leniu-
chuje na nim niczym kot. Choć 
oczywiście, jak w każdej familii, 
zdarzają się kłótnie i spory. Koty 
są doskonałym lekarstwem na 
stres. Niewiele jest fajniejszych 
sytuacji niż mruczący kot, któ-
ry przychodzący wieczorem 
do łóżka i  kładący się na tobie, 
przytulający się do niego. Koty 
w  ten sposób pokazują swoje 
przywiązanie do właściciela i to, 
że się dobrze czują. Choć niektó-
rzy mówią, że to koty „posiada-
ją swoich człowieków” (śmiech), 
a  nie ludzie posiadają koty. 
Wszystkie koty są wspaniałymi 
kompanami naszego życia, a kot 
norweskie, w szczególności – za-
uważa nasz bohater. - 
Te zwierzaki doskonale wiedzą, 
czego chcą, są bardzo inteli-
gentne, niezależne, a jednocze-
śnie bardzo się przywiązują do 
ludzi i  potrafią okazać czułość 
i przywiązanie. 
„Koty są dla nas najważniejsze” 
– takie hasło przyświeca naszej 
hodowli, „zabawie w  koty” – 
jak zwykłem mawiać. Staramy 
się stworzyć im dobre warunki 
do życia w  naszym domu, re-
gularnie badając, odpowiednio 
żywiąc nasze zwierzęta. Nasze 
dzieci czasami żartują, że koty 
jedzą lepiej niż my. Kotki do-
stają najczęściej wysokomięsną 
karmę lub surową wołowinkę, 
a  my zadowolimy się przecież 
czymkolwiek. Wszystkie też 

są regularnie – podobnie jak 
ludzie, a  może nawet częściej 
– badane. Kocięta nieprzezna-
czone do dalszej hodowli są ka-
strowane. Małe kocięta opusz-
czają nasz dom w  wieku 15-16 
tygodni. Przepisy naszej federa-
cji dopuszczają wydanie kociąt 
w 12 tygodniu, ale uważam, ba-
zując na badaniach naukowych 
i  opiniach behawiorystów, że 
w tym wypadku później znaczy 
lepiej. „W pakiecie” z kocięciem 
nowy właściciel dostaje nas sa-
mych, nasz czas, wiedzę i  chęć 
niesienia pomocy w  każdej sy-
tuacji związanej z  futrzakiem. 
„Domki naszych kocich dzieci” 
mogą zadzwonić do nas o każ-
dej porze dnia i  nocy. Uważa-
my, że m.in. na tym polega od-
powiedzialna hodowla. Dbamy 
o nie naszych milusińskich, po-
nieważ chcemy hodować zdro-
we, silne, mocne koty norwe-
skie leśne. Dlatego z dużą tro-
ską i uwagą wybieramy koty do 

dalszej hodowli. Dobro zwie-
rząt i  zapewnienie im odpo-
wiednich warunków życia jest 
dla nas priorytetem – podkreśla 
hodowca.
Co ciekawe, koty norweskie le-
śne mają dłuższe tylnie łapy od 
przednich, a  także nieco inny 
układ pazurów, dzięki czemu 
są jedynymi kotami na świecie, 
które z drzewa potrafią schodzić 
głową w dół. Między pazurami 
mają futro, które chroni je przed 
zimnem i  śniegiem – szcze-
gólnie w  Skandynawii. Mają 
również gęsty mięciutki pod-
szerstek oraz twardy włos okry-
wowy, który służy dodatkowej 
ochronie, m.in. przed wilgo-
cią. Jest to jedna z  nielicznych 
ras, która nie boi się wody i lubi 
chodzić na smyczy – jeśli oczy-
wiście zostanie tego nauczo-
na. Praktycznie koniecznością 
w  przypadku posiadania „Nor-
wegów” jest zbudowanie im od-
powiednich konstrukcji półek, 
pomostów, postawienie kliku 
drapaków. Każdy kot to lubi, ale 
w przypadku kotów norweskich 
jest to szczególnie ważne.
 – Aby hodować koty, trze-
ba posiąść o  nich odpowiednią 
wiedzę. Bardzo lubię rasy orien-
talne, które są jeszcze bardziej 
rozmowne od „Norwegów” 
i  oczekują sporo atencji. Moim 
życiem są jednak koty norwe-
skie, które ujęły mnie swoją 
dzikością, inteligencją i  nieza-
leżnością. Całą rodziną uczest-
niczymy w  kocich wystawach, 
na których dwoje naszych dzie-
ci pracuje jako stewardzi. Są to 
rzadkie okazje, gdzie możemy 
spotkać się z  ludźmi zakocha-
nymi w kotach tak samo jak my. 
W zeszłym roku odwiedziliśmy 
chociażby Freiburg, gdzie od-
bywała się Światowa Wystawa 
Kotów, na której zaprezentowa-
nych zostało ok. 1700 zwierząt 

z całego świata. Z kolei na wy-
stawach odbywających się Pol-
sce z reguły można obejrzeć od 
150 do 350 kotów – informuje 
Bartosz Krawczyński. 
Koty norweskie są hodowane 
w  wielu miejscach na świecie, 
począwszy od USA, Brazy-
lii, przez kraje azjatyckie, po 
Europę. Co zrozumiałe, duża 
liczba hodowli NFO (skrót na-
zwy rasy) mieści się siłą rzeczy 
w Skandynawii. Przez wiele lat 
Skandynawowie uznawali je za 
tak cenne, że nie pozwalali ich 
eksportować. W  naszym kraju 
pierwszy „Norweg” pojawił się 
dopiero w  grudniu 1990 roku. 
Trudno powiedzieć, ile jest ich 
w tej chwili. Wiadomo jedynie, 
że wśród najpopularniejszych 
ras w  Polsce zajmują 6. – 8. 
miejsce pod względem rejestro-
wanych kociąt rocznie, a  licz-
ba legalnych zarejestrowanych 
hodowli tej rasy wynosi około 
55-60. Rekordy popularności 
biją natomiast maine coony 
oraz koty brytyjskie.
Przysłowie mówi, że każdy 
kot spada na cztery łapy. Nic 
jednak bardziej mylnego. Jest 
to jeden z  wielu mitów, który 
krąży wokół kotów. Podobnie 
jak mit, że kot ma siedem albo 
dziewięć żyć – w zależności od 
wierzeń. Właśnie stąd wzię-
ła się nazwa hodowli, która 
jest metaforą dziewięciu żyć. 
„Dziewięć drzew”, a więc 9tre-
es, bo przecież mowa o kotach 
norweskich leśnych, a skoro le-
śnych – to drzewa zamiast żyć.
Domowa hodowla Krawczyń-
skich należy do Cat Club Fe-
niks z  siedzibą w  Głubczy-
cach, który jest członkiem 
największej w Polsce kociej or-
ganizacji FelisPolonia, należą-
cej z  kolei do Międzynarodo-
wej Federacji Felinologicznej 
(FIFE).

Norweski skarb w Gdańsku 
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Jaguar 
21 kwietnia rozegrana zo-
stanie kolejna runda pił-
karskiego Pucharu Polski 
na szczeblu regionalnym. 
Do 1/8 turnieju tysiąca 
drużyn dotarła tylko jed-
na gdańska drużyna – IV
-ligowy Jaguar Gdańsk, 
która o  awans do ¼ roz-
grywek powalczy z  GKS 
Przodkowo. 
W  walce o  1/8 rozgrywek 
gdańszczanie rozgromi-
li aż 8:1 Nadmorską Ligę 
Szóstek. Wcześniej zaś 
2:0 pokonali na wyjeździe 
rumski Orkan. 
Poza gdańszczanami 
o przepustkę do wojewódz-
kiego ćwierćfinału walczyć 
będą jeszcze: Sparta Sy-
cewice – Błyskawica Reda 
Rekowo Dolne, Chojni-
czanka II Chojnice – Arka 
II, Pogoń Lębork – Powi-
śle Dzierzgoń, Spójnia Sa-
dlinki – Bałtyk Gdynia, 
Bytovia II Bytów – Żuławy 
II Nowy Dwór Gdański, 
Olimpia Sztum – Wierzy-
ca Pelplin, Amator Kiełpi-
no – Kaszubia Studzienice. 

(Gr)

 – Chcemy wyszkolić swoich 
załogantów, a w przyszłości na-
stępców – mówi Piotr Tarnac-
ki, pomysłodawca i  założyciel 
Akademii 77 Racing.
Młodzieżowa Akademia Że-
glarska to połączenie żeglar-
stwa z  edukacją morską oraz 
nauką umiejętności pływania 
regatowego. Akademia po-
zwoli młodym żeglarzom po-
znać najbardziej nowoczesne 
technologie stosowane w świa-
towym jachtingu. Uczestnicy 
będą mieli do dyspozycji nowe, 
w pełni zoptymalizowane jach-
ty regatowe będące zapleczem 
największych akademii że-
glarskich na świecie. Dzięki 
temu uzyskają unikalną okazją 
do poznania i wejścia w fascy-
nujący świat profesjonalnego 
jachtingu. Wykładowcami oraz 
nauczycielami wiedzy prak-
tycznej będą mistrzowie świata 
związani z  teamem Energa 77 
Racing.
 – Oprócz tego planuje-
my organizować spotkania 

z  najlepszymi żeglarzami 
w Polsce oraz mistrzami z całe-
go świata. Część z nich może-
my realizować online. Chcemy 
„zarazić” młodych ludzi pasją 
do żeglarstwa, a  z doświad-
czenia wiem, jak ważna w edu-
kacji jest relacja mistrz–uczeń 
– podkreśla Piotr Tarnacki, po-
mysłodawca Akademii.
 – Jako Mecenas Główny 
„Młodzieżowej Akademia 
Żeglarskiej” wspieramy edu-
kację w  kierunku wychowania 
morskiego, a  także pomaga-
my młodym i  utalentowanym 
miłośnikom żeglarstwa zdo-
bywać kolejne umiejętności 
i  osiągnięcia. Projekt wpisu-
je się w  strategię Energi na 
rzecz zrównoważonego roz-
woju i  odpowiedzialnego biz-
nesu. Akademia cechuje się 
walorem społecznym, dając 
możliwość dalszego rozwoju 
młodzieży, która rozpoczęła 
swoją przygodę z  żeglarstwem 
w wieku juniorskim – mówi dr 
Alina Skorb-Gała, kierownik 

Wydziału ESG Energi.
Absolwent Młodzieżowej 
Akademii Żeglarskiej będzie 
miał pełną wiedzę merytorycz-
ną i techniczną pozwalającą na 
starty w  regatach krajowych 
i  zagranicznych. Bazą akade-
mii będzie 77 Racing Club 
przy Twierdzy Wisłoujście 

w  Gdańsku. Rekrutacja roz-
pocznie się w lutym 2021.
Partnerami Młodzieżowej 
Akademii Żeglarskiej, oprócz 
Energi, są miasto Gdańsk oraz 
Roca Polska.

(an)

dLa młodycH żeGLarzy

Niebawem nabór do akademii 
energa 77 racing inauguruje działalność młodzieżowej akademii Żeglarskiej. to projekt skierowany 
do osób w wieku 15–20 lat, których mistrzowie świata będą uczyć w kierunku profesjonalnego, 
zawodowego żeglarstwa. 

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

Hala leszka blanika przy akademii wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku jest najnowocześniejsza w europie. 
nic więc dziwnego, że w naszej hali swoje zgrupowania planowało wielu zawodników – szczególnie ze skandynawii 
oraz Hongkongu. tu też do igrzysk w tokio chciała przygotowywać się dwukrotne medalistka olimpijska. 

u naS mieLi SzyKowaĆ Się na iGrzySKa 

pół Europy przyjeżdża do Gdańska 

 – Nie ma co ukrywać, że pan-
demia koronawirusa popsuła 
nam szyki. Od czerwca do po-
łowy sierpnia mieliśmy zapla-
nowane zgrupowania zawod-
ników ze Skandynawii oraz 
Islandii. Swój przyjazd awizo-
wali również zawodnicy, którzy 
mają realne szanse na medale 
Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 
Mam tu na myśli chociażby za-
wodnika z  Hongkongu Shek 
Wai Hung, który wykonuje 
wyuczone właśnie w  Gdańsku 
najtrudniejsze na świecie skoki. 
Sądzę, że na igrzyskach, które 
odbędą się w  Japonii, będzie 
głównym pretendentem do po-
dium – mówi Leszek Blanik, 
prezes AS AWFiS Gdańsk.
Poza tym w  naszej hali miała 
trenować również dwukrotna 
medalistka olimpijska z  Bar-
celony i  Pekinu Oksana Chu-
sovitina, która już po raz ósmy 
ma startować na igrzyskach. 
Także niektóre polskie kluby 
rezygnowały ze zgrupowań. 
Hala to nie tylko zgrupowa-
nia zawodników zawodowych. 
Latem ubiegłego roku w  zaję-
ciach uczestniczyło 150 dzieci, 

co świadczyć może o  dużym 
zainteresowaniu gimnastyką 
wśród najmłodszych. Tym ra-
zem wprowadzone obostrzenia 
spowodowały, że hala była za-
jęta w ok. 20 proc. Warto jed-
nak w tym miejscu powiedzieć, 
że naukowcy z  Wielkiej Bry-
tanii przeprowadzili specjalnie 
dla alpinistów badania, które 
dowiodły, że liczba aktywnych 
wirusów w  kontakcie z  zale-
gającą na chwytach magnezją 
ulega natychmiastowej reduk-
cji o ok. 99 proc. A trzeba wie-
dzieć, że magnezja stosowana 
jest również w salach treningo-
wych dla gimnastyków. 
 – Na szczęście trenowali i na-
dal trenują u  nas uczniowie 
gdańskich szkół i  zawodnicy 
klubów, z którymi mamy pod-
pisaną stałą umowę. Dzięki 
temu hala nadal tętni życiem. 
Mimo to straty spowodowane 
odwołaniem zgrupowań zagra-
nicznych zawodników na pew-
no będą duże. Mamy nadzie-
ję, że ustabilizuje się sytuacja 
z pandemią, ponieważ liczymy, 
że w  przyszłym roku ponow-
nie zawitają do nas znakomici 

zawodnicy z zagranicy – dodaje 
Beata Stefanowicz, kierownik 
obiektu.
Nic w  tym dziwnego, ponie-
waż obiekt wyposażony jest 
w  najwyższej światowej klasy 
sprzęt, posiadający wszelkie 

certyfikaty Światowej Federa-
cji Gimnastycznej. Na takim 
sprzęcie odbywają się mistrzo-
stwa Świata, Europy i igrzyska 
olimpijskie. Jest to jedyny taki 
obiekt w  Polsce i  jeden z  naj-
nowocześniejszych w  Europie. 

To sprawia, że właśnie Gdańsk 
wybierany jest na miejsce zgru-
powań wielu zagranicznych 
gimnastyków. 

(lubek)

  od lewej: adam korol, dr alina skorb Gała, piotr tarnacki
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zakończony został kolejny etap prac przy oranżerii w parku 
oliwskim. w miniony poniedziałek zawieszono wiechę na 
konstrukcji dachu. w tradycyjnej uroczystości wzięła też 
udział aleksandra dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Koniec prac za roK

Wiecha na oranżerii 

 – Zawieszenie wiechy jest 
symbolicznym momentem 
na budowie, świadczy o  tym, 
że osiągnęliśmy najwyższy 
punkt. Widać postępy w pra-
cach, a ich koniec jest faktycz-
nie długo wyczekiwany przez 
mieszkanki i  mieszkańców 
Oliwy – powiedziała Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. – Teraz przyszedł 

czas na kolejne etapy, zgodnie 
z  obietnicami wykonawców, 
jeśli wszystko ułoży się we-
dług planu, to na Mikołajki 
2021 zapraszamy odwiedza-
jących do rotundy i oranżerii.
Kompleks palmiarni w  Par-
ku Oliwskim składa się z  4 
budynków: rotundy, oranże-
rii, budynku socjalno-tech-
nicznego i  szklarni. Budowa 

obiektu socjalnego już się 
zakończyła, rotunda jest 
w trakcie odbiorów, a przebu-
dowa oranżerii jest na etapie 
kładzenia dachu. Na reali-
zację czeka jeszcze budynek 
szklarni. 

(Gr)

Grafika świąteczna przygotowana 
przez Barbarę Wypustek

Kartka charytatywna Fundacji Hospicyjnej to wsparcie dla podopiecznych Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku 

oraz Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”

Jan Kleinszmidt
Przewodniczący Sejmiku

Wojewwdztwa Pomorskiego

Mieczysław Struk
Marszałek

Wojewwdztwa Pomorskiego

Szanowni Paastwo,
w tym wyjątkowym czasie życzymy Wam spokojnych
hwiąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej,

rodzinnej atmosferze, wiele zadowolenia i realizacji
wytyczonych planww, a w nadchodzącym 

Nowym Roku 2021 dużo zdrowia, hartu ducha 
ooraz, aby wszelkie przeciwnooci 
jeszcze bardziej nas wzmocniły. 


