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FlashFlash

Złote gody Osiedlowego Klubu „Piastuś”
Lada moment minie pół wieku od utworzenia 
Osiedlowego Klubu „Piastuś”, który funkcjonuje 
pod skrzydłami Powszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze”.

Ustawa metropolitalna dla Pomorza
O  ustawie metropolitalnej, próbie powołania nowe-
go Rzecznika Praw Obywatelskich i przedłużającym 
się lockdownie rozmawiamy z senatorem Ryszardem 
Świlskim.

Edukacyjny orzeł dla szkoły z Przymorza
Szkoła Podstawowa nr 44 z  Przymorza została 
laureatem konkursu „Orły edukacji”. Wyróżnie-
nie jest tym cenniejsze, że uczestników konkursu 
zgłaszali rodzice. 

Oszczędzanie i ekologia idą w parze
Inteligentny węzeł ciepłowniczy to nowe 
rozwiązanie, które pozwala zużywać mniej ciepła, 
zaoszczędzić pieniądze i utrzymać komfort cieplny. 
Pierwsze „węzły z IQ” są już w Gdańsku.
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Zaszczep się w największym 
punkcie na pomorzu
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SKORZYSTAJ Z VADEMECUM 

w hali centrum sportu Gdańskiego Uniwersytetu medycznego przy ul. dębowej 21 rozpoczął działalność punkt szczepień po-

wszechnych przeciwko ccovid-19. szczepienia wykonywane są przez 6 dni w tygodniu, a dla osób, które będą z nich korzystać, przy-

gotowano bezpłatny parking na placu zebrań ludowych. aby ułatwić dojście, pojawiło się również specjalne oznakowanie.
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ZAGOSPODARUJĄ BASTION 

Nowe miejsce do odpoczynku 

Na początku kwietnia ogło-
szono przetarg dotyczący 
zagospodarowania Opływu 
Motławy w  pobliżu Bastio-
nu św. Gertrudy i  Bastionu 
Żubr. Teren przejdzie praw-
dziwą metamorfozę. Zamon-
towane będzie oświetlenie 
i  monitoring, przebudowa-
na zostanie promenada pie-
szo-rowerowa. Przewidziano 
także ścieżkę dydaktyczną dla 
najmłodszych.
 – Opływ Motławy jest bardzo 
charakterystycznym punk-
tem na mapie Gdańska. Leży 
na granicy Dolnego Miasta 
i  Olszynki. Fortyfikacje wraz 

z  dawnymi fosami i  Śluzą Ka-
mienną stanowią cenne dzie-
dzictwo kulturowe i  przyrod-
nicze – mówi Aneta Niezgoda 
z  Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska. – W  ramach zada-
nia powstaną dwa place zabaw: 
przy bastionie św. Gertrudy 
oraz u podnóża bastionu Żubr. 
Jednym z elementów inwestycji 
będą także tablice edukacyj-
ne autorstwa Stowarzyszenia 
Opowiadacze Historii Dolnego 
Miasta w Gdańsku oraz zaprzy-
jaźnionych z  nimi fotografów 
i  przyrodników, które zawierać 
będą w  sobie, oprócz ciekawo-
stek historycznych, fragmenty 

RODZINNA ATMOSFERA I WYSOKI POZIOM 

szkoła podstawowa nr 44 z przymorza została laureatem konkursu 
„orły edukacji”. wyróżnienie jest tym cenniejsze, że uczestników 
konkursu zgłaszali rodzice. 

 – Nasz program został stworzo-
ny, aby spośród istniejących na 
rynku placówek wyróżnić te naj-
lepsze. Liderów branży, którzy 
wyznaczają kierunek, stawiają 
na rozwój i  podnoszenie swoich 
kwalifikacji, dzięki czemu mogą 
sprostać wymaganiom swoich 
uczniów – informują organizato-
rzy konkursu. – Orły to wyjątko-
wa nagroda, którą mogą pochwa-
lić się tylko najlepsze szkoły, któ-
re cechują się profesjonalizmem 
i  zapewniają najwyższą jakość 
edukacji.
Do konkursu zgłaszane były 
placówki oświatowe z  całej Pol-
ski. Najlepsze szkoły zdobywają 
w  rankingu 10 punktów. Przy-
morska podstawówka w  tego-
rocznym plebiscycie uzyskała na-
tomiast 8,5 pkt, co jest doskona-
łym wynikiem.
 – Punkty przyznawane są za po-
ziom wykształcenia edukacyjne-
go. Pod uwagę bierze się egzami-
ny ósmoklasistów. Na tak dobry 
wynik składa się kilka czynni-
ków. Nasi nauczycie regularnie 
dokształcają się, dzięki czemu ro-
sną ich kompetencje. Nawet zdal-
ne nauczania nie przeszkodziło 
naszym uczniom w pozytywnym 
zdaniu egzaminów ósmych klas. 
Jest to też efekt dodatkowych 
zajęć – mówi nam Małgorzata 
Szczepańska-Stankiewicz, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 44.
Jej zdaniem pandemia spowoduje 
duże braki edukacyjne – szczegól-
nie u najmłodszych dzieci. Mowa 
przede wszystkim o uczniach klas 
I, którzy uczą się pisać i czytać. 
 – Pierwszoklasiści bardzo szyb-
ko odczuwają zmęczenie podczas 
zdalnych zajęć, stąd też problemy 
chociażby z uważnym czytaniem. 

W  tym wieku najlepszą metodą 
jest jednak nauczanie tradycyjne. 
Poza tym uczniom brakuje bez-
pośredniego kontaktu z  rówie-
śnikami i nauczycielem, co coraz 
częściej wpływa niestety na po-
gorszenie kondycji psychofizycz-
nej u  dzieci – zauważa dyrektor 
przymorskiej szkoły.
Warto zauważyć, że kierująca 
szkołą z  Jagiellońskiej dyrektor 
przygotowała projekt, który zy-
skał aprobatę ministerstwa oświa-
ty, dzięki czemu udało się pozy-
skać ponad 150 tys. zł na wypo-
sażenie wszystkich sal lekcyjnych 
w sprzęt multimedialny. Takiego 
wyposażenia pozazdrościć może 
niejedna gdańska szkoła.
 –  W naszej szkole wielu uczniów 
wymaga indywidualizacji pracy 
oraz dostosowań do możliwości 
i potrzeb dziecka, a pomimo ta-
kich wyzwań poziom nauczania 
jest wysoki. Jesteśmy niewielką 
szkołą i  myślę, że naszą zaletą 
jest fakt, że klasy nie są przepeł-
nione, dzięki czemu nauczyciel 
może poświęcić uczniowi wię-
cej czasu – podkreśla Małgo-
rzata Szczepańska-Stankiewicz. 
– Do placówki uczęszczają rów-
nież wychowankowie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej i co 
ciekawe, zdarzały się takie histo-
rie, że uczniowie ci znajdowali 
nowych rodziców w naszej szko-
le. Świadczy to o tym, iż oprócz 
wysokiego poziomu edukacji 
w placówce którą mam przyjem-
ność kierować jest wysoki poziom 
kompetencji emocjonalnych za-
równo wśród uczniów, nauczycie-
li jaki i pozostałych pracowników. 

(lubek)

Edukacyjny orzeł dla 
szkoły z przymorza

ELEGANCJA I PIĘKNO DOJRZAŁEJ KOBIETY

Nietypowy kalendarz – od kwietnia do marca
Pomysły na kalendarze są 
różne. Do ich tworzenia wy-
korzystywane są różne cieka-
we i oryginalne idee. Na nie-
typowy pomysł wpadła Mar-
lena Niesiołowska-Pisarczyk. 
 – Z  okazji marcowego dnia 
kobiet w placówce, którą pro-
wadzę, została zorganizowa-
na sesja zdjęciowa mieszka-
nek Domu Pomocy Społecz-
nej i  podopiecznych Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego. 
Efekty sesji można zobaczyć 

w  kalendarzu ściennym. Jest 
on niecodzienny, ponieważ 
kalendarium zaczyna się od 
kwietnia 2021 roku i  koń-
czy się na marcu 2022 roku. 
Środki z  dystrybucji kalen-
darza przekazane zostaną na 
rzecz sopockiego hospicjum 
– mówi „Panoramie” Wiole-
ta Pacak-Rygielska, dyrektor 
Centrum Pomocy Caritas im. 
św. Jana Pawła II w Gdańsku.
Niezwykłe kobiety w niezwy-
kłej misji to inicjatywa pań 
skupionych wokół Centrum 
Pomocowego Caritas im. 
św. Jana Pawła II. Niedawno 
przestrzeń domu przemieni-
ła się w  profesjonalne studio 
zdjęciowe.
 – Całe przedsięwzięcie nie 
miałoby racji bytu, gdyby nie 
ogromne wsparcie  zespołu 
pracowników centrum po-
mocowego. Wszystko prze-
prowadzone zostało bardzo 
profesjonalnie. Podczas sesji 
fotograficznej nie zabrakło 
fryzjera, wizażystki – Mar-
ty Wilczewskiej, a  przede 
wszystkim Nadii Muliar-
chyk – fotograf i  osób do-
brej woli – dodaje Marlena 
Niesiołowska-Pisarczyk. 
Efekty tej pracy można podzi-
wiać w  wydanym niedawno 

kalendarzu. Jego bohaterki po-
kazały elegancję i  piękno doj-
rzałych kobiet, mając nadzieję 
na siłę jego oddziaływania. 
 – Kobiety, które na co dzień 
ubierają się skromnie, mogły 
poczuć się wyjątkowo w  gu-
stownych stylizacjach, makija-
żu oraz z  pięknym przekazem 
w sercu, że dobro nie ma wieku 
i zawsze jest w modzie – przy-
znaje Wioleta Pacak-Rygielska. 
– Mamy nadzieję, że praca wie-
lu osób i wspaniały wizerunek 

dam otworzą ludzkie serca. 
Środki z  dystrybucji kalen-
darza zostaną przeznaczone 
na rzecz Domu Hospicyj-
nego Caritas im. św. Józefa 
w Sopocie.
Osoby zainteresowane po-
siadaniem niecodziennego 
kalendarza lub pomocą so-
pockiemu hospicjum mogą 
kontaktować się telefonicznie 
(58 511 35 04) lub mailowo 
(centrumjp2@caritas.gda.pl).

(GR)

publikacji z  przedwojennych 
gazet czy wspomnienia miesz-
kańców sprzed kilkudziesięciu 
lat.
Ponadto jednym z  pomysłów 
na zagospodarowanie bastio-
nów jest utworzenie na nich 
punktu z  lunetami i pulpitem 
opisującym sylwetki miasta. 
Jak zapowiada Aneta Nie-
zgoda, projekt powstanie w 7 
miesięcy od daty podpisania 
umowy, a  prace budowlane 
mają potrwać 14 miesięcy od 
uzyskania decyzji administra-
cyjnych, umożliwiających roz-
poczęcie budowy.

(GR)



kwiecień 2021 NewS@PANORAMAPOMORZA.PL 3żYCiE Miasta

Zgłoś projekt!
19 kwietnia – 16 maja 2021

PAMIĘTAJ!
O ZIELONYM BUDŻECIE
OBYWATELSKIM

więcej informacji
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
www.facebook.com/gdanskBO

w poniedziałek, 19 kwietnia rozpoczął się nabór projektów do dziewiątej edycji gdańskiego budżetu obywatelskiego. od tego dnia przez 4 
tygodnie gdańszczanki i gdańszczanie mogą składać projekty, które zmienią nasze miasto.  tegoroczna pula to 20 830 669 zł.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2022 rok to 20 830 669 zł 
Łączna kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 
dzielnicach Gdańska to 16 536 969 zł (w tym Zielony Bu-
dżet Obywatelski 3 480 303 zł),  na projekty ogólnomiejskie 
przeznaczono 4 293 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywa-
telski 1 512 000 zł) .

Zielone miasto - Zielony Budżet Obywatelski
Zielony Budżet Obywatelski pozostaje do dyspozycji miesz-
kańców. W  czasie ewaluacji ostatniej edycji gdańszcza-
nie bardzo pozytywnie ocenili wprowadzenie tego rodzaju 
projektów.
W tym roku można złożyć wnioski na ZBO w 5 zmienio-
nych kategoriach:
• nasadzenia i  pielęgnacja roślinności na terenach zieleni 
miejskiej
• nowe przestrzenie zielone
• budowa ogrodów deszczowych
• renowacja i modernizacja zagospodarowania istniejących 
terenów zieleni
• działania ekologiczne

Jak złożyć projekt? 
Projekt BO należy złożyć elektronicznie poprzez stronę in-
ternetową www.gdansk.pl
Następnie formularz wniosku wraz załącznikami trzeba 
wydrukować, zebrać podpisy poparcia mieszkańców Gdań-
ska (wymagana liczba podpisów poparcia dla projektu dziel-
nicowego to wciąż 1 podpis, natomiast dla ogólnomiejskiego 
- 30 podpisów) i w przeciągu 7 dni dostarczyć wersję papie-
rową do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Można też przesłać pocztą na ad-
res urzędu bądź skorzystać z profilu zaufanego na platformie 
e-PUAP.
Można złożyć dowolną liczbę projektów dzielnicowych 
i ogólnomiejskich.

Harmonogram BO2022
19 kwietnia – 16 maja 2021 r. – zgłaszanie projektów
do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów
do 20 września 2021 r. - losowanie numerów projektów
4 - 18 października 2021 r. – głosowanie
do 25 października 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Każdy może zmienić miasto lub swoją dzielnicę – wystar-
czy pomysł. Przez cały okres składania projektów można 
skorzystać z  pomocy urzędników – można sprawdzić np. 
lokalizację, plany zagospodarowania, koszty i wiele innych 
szczegółów, które przełożą pomysł w projekt.

Więcej informacji i kontakt
Referat Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic
tel.: 58 323 65 97, 58 323-66-51,
58 323 66 37, 58 323 63 37, 
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
www.facebook.com/gdanskBO

Czas start - ruszył Budżet 
obywatelski 2022 w Gdańsku!
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23 kwietnia to data szczegól-
nie ważna dla mieszkańców 
Suchanina. Właśnie tego dnia 
30 lat temu poprzez wyodręb-
nienie z Gdańskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej budynków 
przy ulicach: Kurpińskiego, 
Czajkowskiego, Paderewskie-
go, Liszta, Otwartej, Paga-
niniego, Kamieńskiego, No-
skowskiego oraz Powstańców 
Warszawskich utworzona zo-
stała Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Suchanino”.
Początki, jak w każdej nowej 
organizacji, były niezwykle 
trudne. Prezesami spółdziel-
ni byli kolejno: Włodzimierz 
Dorabiała, Lucyna Zabiełło, 
Józef Kawczyński i  obecnie 
Leonard Wieczorek.
 – Cieszę się, że myśl założy-
cieli dała wspaniałe owoce, 
nasza Spółdzielnia stała się 
dla wielu gdańszczan praw-
dziwym domem, do którego 
chce się wracać, tutaj chcą żyć 
i  odpoczywać. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino” 

mimo niewątpliwych trudności 
i  problemów, które pojawiały 
się na przestrzeni minionych 
30 lat mocno zakorzeniła się 
w  historii Gdańska oraz świa-
domości jego mieszkańców – 
mówi Leonard Wieczorek.

Od 30 lat Rada Nadzorcza, 
Zarząd oraz pracownicy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Sucha-
nino” dbają o  rozwój osiedla, 
przystosowując je do współ-
czesnych trendów w  archi-
tekturze m.in. poprzez liczne 

modernizacje budynków, 
zapewniając jednocześnie 
utrzymanie kulturalnych 
i społecznych aspektów funk-
cjonowania spółdzielni.

(KL)

inteligentny węzeł ciepłowniczy to nowe rozwiązanie, które pozwala zużywać mniej ciepła, zaoszczędzić pieniądze 
i utrzymać komfort cieplny. pierwsze „węzły z iQ” są już w Gdańsku.

Tradycyjny węzeł ciepłow-
niczy odpowiada za regula-
cję temperatury ciepłej wody 
i  ciepła w  budynku. Aktu-
alnie duża część gdańskich 
węzłów posiada automaty-
kę pogodową dzięki której 
węzeł włącza się i  wyłącza 
w zależności od temperatury 
zewnętrznej. W  efekcie jak 
przychodzi zimniejsze lato 
i  temperatura spada poni-
żej ustalonej wartości węzeł 
uruchamia się. I odwrotnie – 
w lekką zimę węzeł się wyłą-
czy. Na pracę węzła przy tym 
rozwiązaniu nie ma jednak 
wpływu temperatura powie-
trza w pomieszczeniach.
Węzeł inteligentny może 
więcej…
- To inteligentne rozwiąza-
nie monitoruje więcej: pro-
gnozy pogody, temperaturę 
w  naszych mieszkaniach czy 
biurach oraz nawyki związa-
ne z ogrzewaniem oraz ciepłą 
wodą. W wybranych pomiesz-
czeniach umieszcza się nie-
wielkie czujniki rozmiarem 
zbliżone do telefonu komór-
kowego. Mierzą temperatu-
rę i  przekazują informację do 
węzła. Węzeł dokonuje ana-
lizy i zmienia parametry  tłu-
maczy Michał Król, menedżer 
ds. rozwoju rynku GPEC.

oszczędzanie i ekologia idą w parze

I  tak, gdy czujniki wskazują, 
że w niektórych pomieszcze-
niach temperatura spadła lub 
wzrosła np. względem przy-
kładowo 21 stopni C, węzeł 
od razu reaguje. - Oczywi-
ście wspólnie z mieszkańcem 
i Zarządcą  ustala się tempe-
raturę, która będzie najbar-
dziej komfortowa dla całego 
budynku. Inteligentny węzeł 
niczego nie narzuca, a  do-
stosowuje się od nawyków 
mieszkańców – dodaje Mi-
chał Król.
Podobnie jest zresztą z ciepłą 
wodą. Węzeł uczy się, kiedy 
pobór wody jest mniejszy, np. 
w  nocy i  wtedy nie „produ-
kuje” tyle ciepłej wody, co na 
przykład w godzinach poran-
nych lub wieczornych, kiedy 
z  ciepłej wody korzysta się 
częściej. – Oczywiście jeśli 
wielu mieszkańców w budyn-
ku kąpie się np. o  3 w  nocy, 
można tak ustawić węzeł, 
żeby im wciąż na to pozwa-
lał. Po prostu oszczędności 
będą lekko niższe. Współ-
praca dzięki inteligentnemu 
węzłowi opiera się zawsze na 
pewnym kompromisie – tłu-
maczy Michał Król.
Węzeł nie do wykiwania
Ciekawostką jest to, że inteli-
gentny węzeł nie da się łatwo 

oszukać. Dzieje się tak dzię-
ki dokładnemu ustaleniu ilo-
ści czujników i  miejsc, w  ja-
kich się znajdują. Specjalna 

analiza techniczna budynku 
i  instalacji, od której zawsze 
się zaczyna „podnoszenie in-
teligencji” węzła, pozwala 

zminimalizować potencjalne 
ryzyka błędnych odczytów. 
I  tak czujniki montuje się na 
stałym elemencie lub ścianie 
w  miejscach nienasłonecz-
nionych, stosunkowo dale-
ko od okna, aby na przykład 
otwarte okna nie miały zna-
czącego wpływu na „decyzje” 
węzła. 
Korzyści dla mieszkańców
Przede wszystkim inteligent-
ny węzeł utrzymuje bezpie-
czeństwo dostaw dla miesz-
kańców. Jest bowiem monito-
rowany zdalnie przez GPEC 
24h na dobę, więc jeszcze 
szybciej niż w  tradycyjnym 
węźle dostawca ciepła wie 
o jego zakłóceniu czy awarii. 
Dodatkową korzyścią jest 
oczywiście zapewnienie 
ustalonego przez odbiorcę 
komfortu cieplnego nieza-
leżnie od pogody. No i oczy-
wiście ekologia. Mniej pro-
dukcji ciepła to czystsze po-
wietrze, jakim oddychamy 
i  konkretne oszczędności  
f inansowe. 

– Rozwiązanie to pozwala 
wygenerować realne rocz-
ne oszczędności na kosztach 
zużytego ciepła. Przy żad-
nym koszcie po stronie jego 
właściciela, bo zrobienie 
z  istniejącego węzła – inte-
ligentnego, wymaga jedynie 
nakładów inwestycyjnych 
dostawcy ciepła (w  Gdańsku 

i  Sopocie GPEC  - przyp. 
redakcji). Musi doposażyć 
istniejący węzeł w  specjali-
styczne elementy zapewnia-
jące działania inteligentne-
go węzła – wyjaśnia Michał 
Król.
Rozwiązanie jest korzystne 
dla wszystkich: mieszkańców 
i  dostawcy. Oszczędność, 
jaką realnie może zapewnić 
w  danym roku inteligentny 
węzeł zależy oczywiście od 
budynku. W  modelu współ-
pracy opartym na f inanso-
waniu zmiany węzła odbiorcy 
dzielą się z GPEC wygenero-
wanymi oszczędnościami.
Jak zrobić ze swojego węzła 
inteligentny?
Wystarczy zgłosić taką chęć 
do dostawcy ciepła poprzez 
swojego zarządcę/admini-
stratora budynku, podpi-
sać  umowę i udostępnić po-
mieszczenia, w którym znaj-
duje się węzeł i  będą zloka-
lizowane czujniki, aby doko-
nać wszystkich niezbędnych 
montaży. 
– Zrobienie z  węzła jego 
bardziej inteligentnej wersji 
nie trwa długo. Po przepro-
wadzeniu audytu jesteśmy 
w  stanie doposażyć w  oko-
ło 2 miesiące  obecny węzeł 
w  odpowiednią do tego au-
tomatykę, a  po roku można 
zaobserwować realne korzy-
ści f inansowe – opowiada  
Michał Król.

 niewielkich rozmiarów bezprzewodowe czujki temperatury komunikują się poprzez specjalny kontroler  
z inteligentnym węzłem Grupy Gpec – przekazują aktualny poziom temperatury w pomieszczeniu, co umożliwia 

efektywne sterowanie ogrzewaniem. czujnik przykładowy

MYŚL ZAŁOŻYCIELI DAŁA WSPANIAŁE OWOCE

spółdzielnia Mieszkaniowa „suchanino” ma już 30 lat
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ŚLĄSKA 66B Z NOWYM STERNIKIEM

Bogatsza oferta dla dorosłych 
Od trzech miesięcy stery 
Domu Kultury przy Śląskiej 
66B dzierży Janusz Pisz-
czek, który na stanowisku 
kierownika zastąpił Barbarę 
Imianowską. Jak zapowiada 
po. kierownika przymorskie-
go domu kultury, działania 
placówki dedykowane będą 
przede wszystkim starszej 
młodzieży i dorosłym miesz-
kańcom osiedla.
Janusz Piszczek zawodowo 
związany był z  branżą wy-
dawniczą. Od wielu lat jest 
też członkiem Gdańskiego 
Klubu Fantastyki, który swo-
ją siedzibę ma po sąsiedzku – 
w  klubie „Maciuś I” przy ul. 
Opolskiej 2.
 – Aplikowałem na wolny 
wakat w domu kultury. Moja 
oferta została pozytywnie 
rozpatrzona przez zarząd 
spółdzielni, dzięki czemu 
rozpocząłem nowy rozdział 
w  mojej karierze zawodowej 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Piszczek. –  Do tej pory, rów-
nież ze względu na całkowity 
lockdown, niewiele udało się 
zrobić. Można powiedzieć, 
że studiowałem biurokra-
cję związaną z  działalnością 
domu kultury, która opiera 
się też na przepisach zwią-
zanych ze spółdzielniami 
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mieszkaniowymi. 
Na pewno kontynuowane będą 
zajęcia w kołach, grupach i sek-
cjach, które funkcjonowały do-
tychczas. Janusz Piszczek ma 
oczywiście plany dotyczące 
działalności placówki, ale chęt-
nie dowiedziałby się też, czego 
oczekują mieszkańcy osiedla. 
Dlatego też zachęcamy gdań-
szczan do dzielenia się swoimi 
pomysłami (tel. 58 553 40 21).
 – Nie chcemy organizować wy-
darzeń dla sztuki i  uzupełnia-
nia statystyk. Chcemy docierać 

lada moment minie pół wieku od utworzenia osiedlowego klubu „piastuś”, który funkcjonuje pod skrzydłami powszechnej spółdzielni 
mieszkaniowej „przymorze”. Śmiało można powiedzieć, że przy klubie z piastowskiej 98a wychowały się co najmniej trzy pokolenia 
gdańszczan. dziś, w związku z pandemią, jego działalność nieco wyhamowała, ale jeszcze do niedawna był to jeden z najprężniej 
działających ośrodków kulturalnych w naszym mieście.

Historia „Piastusia” sięga lat 
70. Wtedy władze PSM „Przy-
morze”, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców 
budującej się nowej dzielnicy 
Gdańska, tworzyły kluby osie-
dlowe. Wśród nich znalazł się 
ten z Piastowskiej.
 – Pierwszy na Przymorzu po-
wstał Ośrodek Zabaw Dzie-
cięcych „Piastuś”, dla potrzeb 
którego dokładnie 1 czerwca 
1971 roku oddano do użytku 
budynek z  przeznaczeniem na 
działalność kulturalną – wspo-
mina Ewa Abramowska, kie-
rownik klubu „Piastuś”. – Na 
początku lat 70. prężnie dzia-
łały tzw. grupy podwórkowe, 
które w swoich szeregach sku-
piały dzieci zamieszkałe na 
osiedlu. Od 1973 roku nasza 
osiedlowa dziatwa może cie-
szyć się z  wybudowanego na 
2-hektarowej działce ogrodu 
jordanowskiego, w  którym do 
dziś organizowane są zajęcia 
rekreacyjno-sportowe oraz im-
prezy organizowane przez nasz 
klub.
Jeszcze kilka dekad temu „Pia-
stuś” był swego rodzaju kultu-
ralnym sercem osiedla, gdzie 
organizowano zajęcia dla osób 
w  każdej grupie wiekowej. 
Działalność – nie tylko klu-
bu z  Piastowskiej – nieco wy-
hamowała w  latach 90., kiedy 
kryzys gospodarczy w naszym 
kraju zmusił władze spółdziel-
ni do wprowadzenia pewnych 
oszczędności.
 – Wtedy też zrodziła się po-
trzeba wynajmowania po-
mieszczeń różnym podmiotom 
gospodarczym. A  idąc z  du-
chem czasu, zmieniła się też 
forma naszej działalności. Or-
ganizujemy koncerty, zabawy 
dla mieszkańców, spotkania 

PRZY KLUBIE WYCHOWAŁY SIĘ POKOLENIA GDAŃSZCZAN

Złote gody osiedlowego klubu „piastuś”

do szerokiej grupy mieszkań-
ców Przymorza. Można powie-
dzieć, że jestem „człowiekiem 
książki”, dlatego w naszej pro-
pozycji znajdą się spotkania au-
torskie. Chciałbym, aby ich bo-
haterami byli pisarze związani 
z  Trójmiastem albo piszący 
o nim – dodaje nowy kierownik 
placówki
Możemy też zdradzić, że nowy 
kierownik domu kultury planu-
je – oczywiście po odmrożeniu 
kultury – spotkania miłośni-
ków płyt winylowych, które 

seniorów, przedstawienia te-
atralne dla dzieci, przeglądy 
i  festiwale piosenek czy zawo-
dy sportowe. Mam nadzieję, 
że niebawem wrócą stare dobre 
czasy i  nasz klub znów będzie 
tętnił życiem – dodaje kierow-
nik „Piastusia”.
Warto jednak zaznaczyć, że 
klub nie ogranicza się tylko 
i  wyłącznie do działania na 
swoim terenie. Od lat – o czym 
informowaliśmy też na łamach 
„Panoramy” – szczególnie 
w  okresach przedświątecznych 
klub zajmuje się działalnością 
charytatywną, a z jego pomocy 
korzystają najbardziej potrze-
bujący mieszkańcy przymor-
skiego osiedla.
- Nawet pandemia nie potrafi-
ła całkowicie wstrzymać dzia-
łalności klubu. Część działań 
prowadzona jest w  internecie, 
co bardzo podoba się dzie-
ciom. Coraz częściej wydarze-
nia organizowane są na osiedlu. 
Każda impreza jest wyjątkowa 
i  oryginalna. Ekipie nasze-
go „Piastusia” na pewno nie 

brakuje pomysłów. Chyba każ-
dy od przedszkolaka do seniora 
znajdzie coś ciekawego w ofer-
cie klubu. Myślę, że wiele pol-
skich miast i miasteczek może 
nam pozazdrościć „Piastusia” – 
mówi Jadwiga Laskowska. 
Nie można też zapomnieć 

o  współpracy z  instytucjami 
miejskich, placówkami oświa-
towymi czy organizacjami po-
zarządowymi, które owocują 
ciekawymi, a  co najważniejsze 
potrzebnymi projektami, dedy-
kowanymi zarówno młodym, 
jak i starszym mieszkańcom. 

– Pracujemy dla mieszkańców, 
ale bez pomocy osób życzli-
wych, których spotkaliśmy na 
swojej drodze, realizacja czę-
ści z nich nie byłaby możliwa. 
Korzystając z  okazji, dzięku-
ję wszystkim tym, którzy na 
przestrzeni tych 50 lat nawet 

w  minimalny sposób wspiera-
li działalność naszego klubu – 
dziękuje Ewa Abramowska.

(lubek)

  Janusz piszczek został nowym kierownikiem domu kultury

w ostatnim czasie stają się co-
raz bardziej popularne wśród 
fanów różnych gatunków mu-
zycznych. Dobrą wiadomość 
mamy też dla fanów gier. Jak 
mówi nam Janusz Piszczek, 
na pewno organizowane będą 
turnieje gier planszowych.
O  wszystkich działaniach 
domu kultury będziemy na 
bieżąco informować na ła-
mach „Panoramy”.

(GR)
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

żYCiE Miasta

problemy z parkowaniem to nie tylko trójmiejski problem. borykają się z nim mieszkańcy każdego większego miasta. 
Jest tak również na terenie, gdzie zlokalizowane są budynki zarządzane przez robotniczą spółdzielnię mieszkaniową 
„budowlani”. tu problem jest jeszcze bardziej spotęgowany, ponieważ o każdy kawałek wolnego miejsca do parkowania 
walczą też studenci pobliskiej uczelni.

W  związku z  tak dużym pro-
blemem władze spółdzielni – na 
wniosek mieszkańców – zwróciły 
się do miasta o pozyskanie grun-
tów, na których można byłoby 
urządzić parking dla mieszkań-
ców osiedla i nie tylko. Spółdziel-
nia wnioskowała o udostępnienie 
dwóch różnych miejsc.
 – Wskazaliśmy trzy działki, któ-
re znajdują się pomiędzy naszymi 
nieruchomościami. Mowa o  bu-
dynkach przy al. Grunwaldzkiej 
543, ul. Pomorskiej 1 i Pomorskiej 
2. Drugie pismo dotyczyło czte-
rech działek przy Grunwaldzkiej 
609 i Bitwy Oliwskiej 14, 15 16. 
Wskazany teren chcieliśmy pozy-
skać nieodpłatnie i  zagospodaro-
wać go na parking oraz plac zabaw. 
Całość byłaby oczywiście oświe-
tlona i monitorowana. Wszystkie 
prace chcieliśmy przeprowadzić 
na swój koszt – informuje Krzysz-
tof Mackiewicz, zastępca prezesa 
Robotniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. 

Co ciekawe, wskazane działki od 
dziesiątek lat są niezagospodaro-
wane i raczej nie stanowią wizy-
tówki osiedla, a tym bardziej sto-
licy Pomorza. 
 – Z taką propozycją wyszli sami 
mieszkańcy, którzy po prostu nie 
mają miejsca do parkowania swo-
ich aut. Dodatkowo mieszkań-
cy budynków przy Pomorskiej 1 
i  Pomorskiej 2 mają utrudnione 
parkowanie spowodowane pobli-
skimi garażami miejskimi, do któ-
rych dojazd ustanowiono na dział-
ce naszej spółdzielni, przez co nasi 
mieszkańcy pobawieni są kilkuna-
stu miejsc postojowych – konty-
nuuje Krzysztof Mackiewicz. 
Wszystkie koszty związane 
z  utrzymaniem spółdzielczej 
działki, która stanowi dojazd do 
garaży, w  całości pokrywane są 
przez RSM „Budowlani”. Nie są 
one małe, ponieważ są związane 
z: płaceniem podatku, monitorin-
giem, oświetleniem, naprawami, 
obsługą bramy czy sprzątaniem 

terenu.
Miasto nie zgodziło się jednak na 
przekazanie tego terenu na potrze-
by parkingu i placu zabaw. Odmo-
wa tłumaczona jest tym, że na tym 
terenie planowana jest potencjalna 
inwestycja i utworzenie prawidło-
wego dostępu do drogi publicznej.
 – Kolejna inwestycja? Zastana-
wiam się, jaki będzie problem 
z parkowaniem, gdy na tej dział-
ce powstaną kolejne mieszkania. 
Wiadomo, że jedna rodzina ma 

już teraz po dwa albo nawet trzy 
samochody, więc spodziewać się 
możemy, że problem z parkowa-
niem będzie jeszcze większy niż 
teraz. Nie pozostaje nic innego, jak 
tylko podziękować miastu, że tak 
dba o swoich mieszkańców – dzię-
kuje władzom miasta Zbigniew 
Suszyński.
Z pism nie wynika, o jaką inwe-
stycję może chodzić, dlatego o ko-
mentarz w całej sprawie poprosili-
śmy gdańskich urzędników. 

- Potencjalna inwestycja musi być 
zrealizowana zgodnie z  miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego, gdzie przewi-
dziano funkcję mieszkaniowo
-usługową. Miejsca postojowe 
powinny być uwzględnione w ra-
mach nieruchomości inwestycyj-
nej. Kwartał ten wymaga analizy 
związanej z uwzględnieniem rosz-
czeń wspólnoty mieszkaniowej 
Dickmana 18 do nabycia nieru-
chomości gruntowej przyległej 
oraz uregulowania dojazdu do nie-
ruchomości inwestycyjnej. Dojazd 
może odbywać się przez działkę 
będącą w  użytkowaniu wieczy-
stym RSM „Budowlani”.  
Udostępnienie „tymczasowe” nie-
ruchomości inwestycyjnej na cele 
parkingowe de facto spowoduje 
utrwalenie tej funkcji. Późniejszy 
zwrot nieruchomości i  usunięcie 
poczynionych przez spółdzielnię 
nakładów będzie bardzo trud-
ny, tym bardziej że łączyłby się 
z usunięciem miejsc postojowych 

i łączyłoby się z protestami miesz-
kańców. Dlatego zasadniejszym 
jest przeznaczanie terenu od razu 
docelowo zgodnie z  miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  
Z kolei uregulowanie dojazdu do 
garaży przez nieruchomość spół-
dzielni może nastąpić poprzez 
ustanowienie służebności grunto-
wej przechodu i  przejazdu. Brak 
formalnego uregulowania stanu 
prawnego nieruchomości wynika 
z dotychczasowego bezkonflikto-
wego korzystania z  nieruchomo-
ści. Jak do tej pory spółdzielnia nie 
występowała o formalne uregulo-
wanie dojazdu do garaży. W przy-
padku braku możliwości umow-
nego uregulowania dojazdu, usta-
nowienie służebności przechodu 
i przejazdu może być uregulowane 
na drodze postępowania sądowe-
go – tłumaczy Izabela Kozicka
-Prus z gdańskiego ratusza.

(lubek)

MIEJSC BRAK, A W PLANACH INWESTYCJA

Miasto odmówiło spółdzielni terenu pod parking

o oczekującej na rozpatrzenie przez sejm ustawie metropolitalnej, próbie powołania nowego rzecznika praw obywatelskich i przedłużającym 
się lockdownie rozmawiamy z ryszardem Świlskim, senatorem rp, wiceprzewodniczącym pomorskiego zespołu parlamentarnego.

Senat we wrześniu ubiegłego 
roku poparł projekt ustawy me-
tropolitalnej dla województwa 
pomorskiego, która do tej pory 
oczekuje na rozpatrzenie w Sej-
mie. Jeżeli doszłoby do uchwa-
lenia tej ustawy jak skorzysta-
łoby na tym Pomorze i  jego 
mieszkańcy?
Ustawa metropolitalna dla Po-
morza to dokument, którego 
uchwalenie pozwoliłoby sfinan-
sować nowe wyzwania komuni-
kacyjne, inwestycyjne jak i  rów-
nież społeczne. Dzięki tej ustawie 
– według szacunków - na Pomo-
rze wpływałoby co roku ponad 
200 milionów złotych, które mo-
głyby być przeznaczane na roz-
wój województwa pomorskiego 
oraz metropolii. Usankcjonowa-
na metropolia to rozbudowany 
system transportu publicznego, 
sprawniejsze i szybsze połączenia 
komunikacyjne, rozbudowa dróg, 
skoordynowane planowanie prze-
strzenne, rozwój zrównoważo-
nej mobilności, współpraca przy 
realizacji inwestycji czy ochro-
na środowiska. Jest to ważne dla 
małych samorządów dlatego, iż 

dodatkowe fundusze znacząco 
ułatwiłyby walkę z  wyklucze-
niem komunikacyjnym. Dodat-
kowy budżet przełożyłby się na 
zwiększenie usług medycznych, 
wyrównanie standardów kultu-
rowych czy oświatowych. Zale-
ży nam na ciągłym rozwoju oraz 
ułatwianiu życia mieszkańcom. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych zwleka z opinią dot. ustawy 
metropolitalnej dla Pomorza do 
czasu, kiedy zakończy się analiza 
funkcjonowania prawnie usank-
cjonowanej Górnośląsko - Za-
głębiowskiej Metropolii. Powo-
dem braku opinii jest trwająca 
pandemia. Ten argument jest 
nieracjonalny, gdyż metropolia 
śląska funkcjonuje od 3,5 roku. 
Po takim czasie można wy-
ciągnąć odpowiednie wnioski. 
Ministerstwo szuka po prostu 
wymówki przedłużając proces 
legislacyjny, co jest krzywdzące 
dla naszego województwa. Jako 
Pomorski Zespół Parlamentarny 
od wielu tygodni apelujemy do 
Marszałek Sejmu o  bezzwłocz-
ne procedowanie projektu Usta-
wy o  związku metropolitalnym 

w województwie pomorskim.
W  połowie kwietnia Sejm po-
wołał kolejnego kandydata 
na Rzecznika Praw Obywa-
telskich, którym został Bar-
tłomiej Wróblewski. Czy tym 
razem Senat również odrzuci 
kandydaturę posła z PiS-u?
Niejednokrotnie wspominałem, 
że Rzecznik Praw Obywatel-
skich musi stać na straży wolno-
ści praw człowieka i  obywatela. 
Powinien być bezstronny oraz 
obiektywny. Po raz kolejny na 
to stanowisko została powołana 
osoba wywodząca się z  obozu 
rządzącego. Pan Wróblewski tak 
samo jak poseł Piotr Wawrzyk 
nie będzie w stanie sprzeciwić się 
upodobaniom i  destrukcyjnym 
zapędom swojej partii. Niestety, 
ale ponad kompetencje i  zasady 
w  PiSie ceniona jest wierność 
oraz lojalność wobec Jarosława 
Kaczyńskiego, co niejednokrot-
nie zostało udowodnione. Na 
przykład wtedy, gdy przejęty 
przez PiS Trybunał Konstytu-
cyjny, kierowany przez „odkrycie 
towarzyskie Jarosława Kaczyń-
skiego” - mgr Julię Przyłębską 

– ograniczył kompetencje do 
pełnienia funkcji RPO przez 
Adama Bodnara. Osoby bez-
stronnej dla której priorytetem 
jest dobro obywateli. Mimo to 
wierzę, że i  tym razem Senat 
stojący na straży praw i  warto-
ści państwa demokratycznego 
nie wyrazi zgody na powołanie 
posła z Prawa i Sprawiedliwości 
- Bartłomieja Wróblewskiego na 
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 27 marca obowiązuje szereg 
ograniczeń dla kraju w związku 
z  trwającą od roku pandemią. 
Z  dnia na dzień dowiadujemy 
się o przedłużeniu obowiązują-
cych zasad o  kolejne tygodnie. 
Jaki ma to wpływ na gospodar-
kę, przedsiębiorców i obywateli?
Wprowadzony lockdown będzie 
miał fatalne skutki dla polskiej 
gospodarki i  przedsiębiorców. 
Ponadto ludzie są zmęczeni cią-
głymi zmianami, niepewnością, 
która trwa od marca zeszłego 
roku. Ograniczenia były wpro-
wadzane chaotycznie, bez kon-
kretnego, długofalowego planu, 
co moim zdaniem przyczyniało 

się to do wzrostu kolejnych fal 
zachorowań. Pandemia wywró-
ciła nasze życie do góry nogami. 
Przedsiębiorcy, którzy musieli 
zamknąć swoje zakłady, walczą 
o byt każdego dnia i nie wiedzą 
kiedy będą mogli wrócić do nor-
malnej pracy. W związku z  tym 
znacząco wzrosła stopa bezrobo-
cia wśród młodych. A  przecież 
oni też mają do spłacenia kredyty 
czy też wychowują dzieci, któ-
rym muszą zapewnić godny byt. 
Wszystkie działania rządu po-
winny być przemyślane i  zapla-
nowane długofalowo, ale niestety 

tak nie jest. Cieszy mnie jednak, 
że liczba pozytywnych przy-
padków zaczęła spadać - to daje 
nadzieję na ponowne odmroże-
nie gospodarki. Mimo wszystko 
w dalszym ciągu dbajmy o siebie 
i o swoich bliskich. 

Biuro Senatorskie Ryszarda Świl-
skiego prowadzi bezpłatne porady 
prawne. Szczegółowe informa-
cje pod numerem 575-070-635 
lub w siedzibie biura w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Chopina 28 
(czynne w  poniedziałek, środę 
i piątek od 11.00 do 17.00)

„Ustawa metropolitalna dla pomorza to możliwość dużego skoku 
rozwojowego dla miast oraz małych samorządów. Czekamy na nią od lat!”
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Nowe zasady pomocy
Od minionego poniedział-
ku (26 kwietnia) obowią-
zują nowe zasady dotyczą-
ce pomocy w ramach tarczy 
antykryzysowej. Rozszerza 
ona listę podmiotów, które 
uprawnione będą do uzy-
skania dotacji w  wysoko-
ści 5000 zł. Po środki będą 
mogły sięgnąć m.in. sklepy 
meblowe i  budowlane, za-
kłady fryzjerskie czy salony 
kosmetyczne, a  o wsparcie 
można ubiegać się nawet 
pięciokrotnie. 
Do tej pory o  wsparcie 
w  postaci dotacji mogli się 
ubiegać przedstawiciele 
łącznie 48 branż najbardziej 
poszkodowanych przez epi-
demię covid-19, a  od 26 
kwietnia lista została po-
szerzona o  f irmy, które do 
31 marca prowadziły dzia-
łalność w branży:
• sprzedaży detalicznej 
(sprzęt komputerowy, tele-
komunikacyjny, audiowi-
zualny, oprogramowanie, 
wyroby tekstylne, metalo-
we, szkło, farby, dywany, 
chodniki, pokrycia podło-
gowe i  ścienne, elektryczny 
sprzęt AGD, meble, sprzęt 

oświetleniowy, sprzęt spor-
towy, gry i zabawki, kosme-
tyki oraz art. toaletowe, ze-
garki i biżuteria),
• wypożyczania i sprzedaży 
artykułów użytku osobiste-
go i domowego,
• wynajmu maszyn,
• usług fryzjerskich 
i kosmetycznych,
• pasażerskiego transportu 
lotniczego.
O przyznanie pomocy mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy, 
których przychód uzyskany 
w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku 
był niższy o co najmniej 40 
proc. w stosunku do miesią-
ca poprzedniego lub w: 
• analogicznym miesiącu 
roku poprzedniego, 
• lutym 2020 r.,
• wrześniu 2020 r.
Nowa odsłona tarczy 
zwiększyła liczbę dota-
cji, jakie może otrzymać 
f irma. Obecnie wsparcie 
może zostać wypłacone raz 
lub pięć razy, w  zależności 
od branży, w  której działa 
przedsiębiorca. 

(GR)

PODPISANO UMOWĘ NA METROPOLITALNĄ 

Za kilkanaście miesięcy ruszy budowa obwodnicy 
W ciągu 4 najbliższych lat ma 
być wybudowana Obwodnica 
Metropolitalna. 32-kilome-
trowa droga, której budowa 
kosztować ma niespełna 1,5 
mln zł, połączy Węzeł Połu-
dnie z Węzłem Chwaszczyno 
oraz Chwaszczyno z  Żuko-
wem, wraz z  7-kilometrową 
obwodnicą Żukowa. 
Inwestycja realizowana bę-
dzie oczywiście przez Gene-
ralną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad, a finanso-
wana ze środków centralnych. 
Zadanie zostało podzielone 
na dwie części i każda z nich 
będzie realizowana przez in-
nego wykonawcę. Obecny na 
uroczystym podpisaniu umów 
na zaprojektowanie i wybudo-
wanie dróg premier Mateusz 
Morawiecki powiedział, że 
nowa arteria komunikacyjna 
ma dać nowe perspektywy dla 
Pomorza, tej części Kaszub 
i Trójmiasta. 
 – Obwodnica Metropolii 
Trójmiejskiej to trasa, której 
budowa pozwoli na uspraw-
nienie układu komunikacyj-
nego Trójmiasta. Dzięki niej 
ruch tranzytowy zostanie 

wyprowadzony poza tereny zu-
rbanizowane i zwiększy się bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. 
Realizacja tej trasy jest możliwa 
dzięki decyzji rządu o przezna-
czeniu na ten cel dodatkowych 
środków w  ramach Programu 
Budowy Dróg Krajowych – in-
formuje minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk.
To kolejna duża inwestycja 
drogowa, na którą czekają nie 
tylko mieszkańcy Trójmiasta, 
ale również sąsiednich gminy – 
w tym również leżących w po-
wiecie gdańskim.
 – W  trzecim kwartale tego 
roku zostaną ogłoszone prze-
targi na budowę trzech odcin-
ków S6 w  województwie za-
chodniopomorskim od Kosza-
lina do Słupska. Dzięki temu 
cała trasa S6 w  pomorskim 
i  zachodniopomorskim będzie 
oddana do ruchu w 2025 roku 
– dodaje Tomasz Żuchowski, 
p.o. Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad.
Odcinek z Żukowa do Gdańska 
liczyć będzie ok. 16 km. W ra-
mach inwestycji zostaną wybu-
dowane węzły Żukowo i  Lu-
blewo. Rozbudowany zostanie 

w hali centrum sportu Gdańskiego Uniwersytetu medycznego przy ul. dębowej 21 rozpoczął działalność punkt 
szczepień powszechnych przeciwko ccovid-19. szczepienia wykonywane są przez 6 dni w tygodniu, a dla osób, które 
będą z nich korzystać, przygotowano bezpłatny parking na placu zebrań ludowych. aby ułatwić dojście, pojawiło się 
również specjalne oznakowanie.

Punkt Szczepień Powszech-
nych funkcjonuje w  ramach 
Narodowego Programu 
Szczepień, a  jego realiza-
torem jest Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne. Szcze-
pienia są wykonywane szcze-
pionką firmy Pfizer.
Wszystkie osoby, które są 
uprawione i chętne, mogą za-
rejestrować się na szczepienie 
w  nowym punkcie, dzwoniąc 
(tel.  989) lub wchodząc na 
specjalną stronę Narodowego 
Programu Szczepień. Reje-
stracja na szczepienie w Cen-
trum Sportu GUMed moż-
liwa jest również za pośred-
nictwem Infolinii UCK (tel. 
58 727 05 05 wew. 4). Tam 
też można uzyskać szczegó-
łowe informacje dotyczące 
szczepień. Infolinia czynna 
jest od poniedziałku do piąt-
ku w  godz. 7.00–21.00 oraz 
w soboty w godz. 9.00–21.00.
Szczepienia w  Punkcie 
Szczepień Powszechnych zlo-
kalizowanym w  CS GUMed 
będą wykonywane od ponie-
działku do soboty. Przygo-
towano w  nim 18 stanowisk 

kwalifikacyjnych i  20 sta-
nowisk przeznaczonych do 
szczepień – w  tym 2 leżące, 
wyposażone w  sprzęt reani-
macyjny. Punkt obsługiwać 
będzie personel Uniwersy-
teckiego Centrum Kliniczne-
go oraz studenci Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
Trybuny hali przeznaczono 
dla osób po szczepieniu, któ-
re muszą pozostać na terenie 
punktu ok. 15 minut.
Ze względów bezpieczeń-
stwa i  dla komfortu pacjen-
tów należy przychodzić na 
szczepienie na wyznaczoną 
godzinę. Osoby, które zdecy-
dują się dotrzeć na szczepie-
nia samochodem, proszone są 
o  korzystanie ze specjalnie 
uruchomionego, bezpłatne-
go parkingu na Placu Zebrań 
Ludowych. Jest to szczegól-
nie ważne, gdyż parking przy 
ul. Dębowej ma ograniczoną 
liczbę miejsc, jest to również 
Strefa Płatnego Parkowania.
Po pozostawieniu samocho-
du na bezpłatnym parkingu 
istnieje możliwość dojścia do 
punktu piechotą około 1500 

metrów ul. Trakt Konny, 
Chodowieckiego, Orzeszko-
wej i  Dębową lub skorzysta-
nia z  komunikacji miejskiej. 
Ze znajdującego się obok 
przystanku tramwajowego 
„Brama Oliwska” możliwy 
jest dojazd do hali liniami: 
2, 3, 4 (w  dni powszednie), 
6, 9 i  12. Należy wysiąść na 
kolejnym przystanku – „Cho-
dowieckiego”, a  następnie 
dojść ul. Chodowieckiego, 

Orzeszkowej i Dębową około 
1000 m.
Aby dojechać do punktu 
szczepień, mieszkańcy mają 
do dyspozycji 6 linii tram-
wajowych. Jadąc od stro-
ny Wrzeszcza lub centrum 
Gdańska, należy wysiąść na 
przystanku „Chodowieckie-
go”, na którym zatrzymują się 
tramwaje linii 2, 3, 4 (w dni 
powszednie), 6, 9 i 12. Zale-
cane dojście do hali ulicami: 

Orzeszkowej, potem Dębową 
około 1000 metrów.
Można też dojechać auto-
busami. Autobusy linii 131 
jadące z  Olszynki do Ma-
temblewa (przez Dworzec 
Główny) zatrzymują się na 
przystanku „Dębinki” na 
ul. Orzeszkowej. Dojście do 
hali ulicami: Orzeszkowej, 
potem Dębową (około 550 
metrów). Z  kolei korzysta-
jąc z linii 130, 184, 199, 210, 

należy wysiąść na przystanku 
„Focha” na żądanie. Dojście 
do hali ulicami: Powstań-
ców Warszawskich – Focha – 
schodami w  dół (obok Osie-
dla Studenckiego GUMed) 
– ulicą Dębową około 1000 
metrów.

Olimpia Schneider/ 
UM w Gdańsku 

SKORZYSTAJ Z VADEMECUM 

Zaszczep się w największym punkcie na pomorzu

także węzeł Gdańsk Południe 
na styku istniejących Obwod-
nicy Trójmiasta oraz Połu-
dniowej Obwodnicy Gdańska. 
Przewidziano również budowę 
Miejsca Obsługi Podróżnych 
Widlino. Obwodnica Żuko-
wa połączy się z drogą krajową 
nr 7 w  miejscowości Przyjaźń 
i  poprzez węzeł Żukowo zo-
stanie doprowadzona do drogi 
krajowej nr 20 w miejscowości 

Glincz. Koszt prac wyceniono 
na to ok. 777 mln zł. 
Na razie próżno szukać dro-
gowców, ponieważ rzeczywi-
ste prace budowlane ruszą do-
piero za kilkanaście miesięcy. 
Najpierw trzeba opracować 
projekt, uzyskać potrzebne 
opinie, uzgodnienia i decyzje.

(KL)
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Nie bójmy się szczepień!

dlaczego tak się spieszymy ze 
szczepieniami?
Szczepienia to obecnie jedyna 
skuteczna droga do zażegna-
nia pandemii. Im szybciej uda 
się zaszczepić około 70 procent 
społeczeństwa, tym szybciej za-
pewni nam to tzw. odporność 
populacyjną. Szybciej zacznie-
my wracać do normalnego życia 
i  więcej istnień ludzkich uda się 
uratować. 

Co jest normalną reakcją 
poszczepienną?
Przyjęcie szczepionki zawsze 
wywołuje reakcje organizmu. 
Warto pamiętać, że na skutek 
zaszczepienia produkowane są 
przeciwciała i komórki odporno-
ściowe, co u niektórych osób wy-
wołuje także reakcje układu od-
porności pod postacią odczynów 
poszczepiennych.  Odczyn po 
szczepieniu jest zazwyczaj spo-
dziewaną reakcją. Wiele zależy 
od rodzaju podanej szczepionki 
oraz indywidualnych uwarun-
kowań organizmu. Najczęściej 
występują tzw. odczyny łagodne, 
w  miejscu wkłucia. Zazwyczaj  
w  postaci  obrzęku czy zaczer-
wienienia. Często także wystę-
puje miejscowa bolesność. 

a co z tzw. niepożądanymi 
odczynami poszczepiennymi?
Niepożądany odczyn poszcze-
pienny (NOP) oznacza nasilo-
ne reakcje, które utrzymują się, 
zwykle przez kilka dni. Np. za-
czerwienienie obejmujące całe 
ramię. Rzadziej dochodzi do 
ogólnych NOP, jak gorączka, 
gorsze samopoczucie, osłabienie. 
Co ważne, miejscowe i  ogólne 
NOP nie są przeciwwskaza-
niem do dalszego szczepienia. 
Zwykle ustępują samoistnie bez 
dalszych konsekwencji dla zdro-
wia. Poważne odczyny poszcze-
pienne jak omdlenie, zaburzenie 
przytomności, bardzo wysoka 
gorączka (40ºC) w ciągu dwóch 
dni po szczepieniu, wysypka, 
rumień skórny, drgawki zdarza-
ją się bardzo rzadko. Jeśli już, to 
pojawiają się zazwyczaj w  cią-
gu kilku - kilkunastu minut po 
szczepieniu, dlatego zaleca się 
obserwację pacjenta przez pe-
wien czas po podaniu szczepion-
ki. Jeśli zauważyliśmy coś niepo-
kojącego, nietypowego – powin-
niśmy poinformować lekarza. 

Czy każdy powinien się 
zaszczepić przeciwko Co-
Vid-19?
Zasadniczo każdy, bez wzglę-
du na to czy przechorował CO-
VID-19 czy nie, chyba że znaj-
dzie się w grupie, której dotyczy 

przeciwskazanie do szczepień. 
Powszechne szczepienia mają 
umożliwić szybkie nabycie od-
porności tym, którzy są naj-
bardziej narażeni na zakażenie 
i mogli by ciężko przechorować  
COVID-19, a  to może zwięk-
szać ryzyko zgonu. 

Czy powinniśmy się szczepić 
gdy mamy choroby współist-
niejące?
Bezpieczeństwo i  skuteczność 
szczepionek p/COVID-19, 
w tym również w grupach ryzyka 
osób z chorobami przewlekłymi, 
są potwierdzone badaniami kli-
nicznymi. Lista chorób przewle-
kłych, które nie są przeciwska-
zaniem do szczepienia  przeciw 
może się zmieniać wraz z nowy-
mi dowodami naukowymi oraz 
informacjami instytucji oceniają-
cych i dopuszczających na rynek 
kolejne szczepionki przeciwko 
COVID-19. Lista chorób współ-
istniejących obejmuje: przewle-
kłe choroby nerek, deficyty neu-
rologiczne (np. demencja), cho-
roby płuc, choroby nowotworo-
we, cukrzycę, POChP, choroby 
naczyń mózgowych, nadciśnie-
nie tętnicze, niedobory odporno-
ści, choroby układu sercowo-na-
czyniowego, przewlekłe choroby 
wątroby, otyłość, choroby zwią-
zane z uzależnieniem od nikoty-
ny, astma oskrzelowa, talasemia, 
mukowiscydoza, anemia sierpo-
wata. Pacjenci, u których wystę-
pują ww. choroby, mogą zgłosić 
się do lekarza podstawowej opie-
ki zdrowotnej z prośbą o wysta-
wienie e-skierowania niezależnie 
od grupy wiekowej.

a przyjmowane leki mogą być 
przeciwskazaniem do zaszcze-
pienia?
Nie, systematyczne przyjmowa-
nie leków z powodu chorób prze-
wlekłych nie jest przeciwwska-
zaniem do szczepienia.

Czy szczepienia w ciąży są 
bezpieczne i co z matkami 
karmiącymi?
Okresy ciąży i laktacji nie są wy-
mienione w przeciwwskazaniach 
podanych w  Charakterystykach 
Produktów Leczniczych zareje-
strowanych szczepionek mRNA 
przeciw COVID-19. Aktualnie 
nie ma jednak informacji na te-
mat bezpieczeństwa i skuteczno-
ści szczepionek u kobiet w ciąży 
i  karmiących piersią. Dlatego 
eksperci m.in.  Amerykańskiego 
Centrum Ochrony i Zapobiega-
nia Chorób (CDC) i zespołu ds. 
Szczepień (ACIP) pozostawia-
ją decyzję o  szczepieniu kobie-
cie, po konsultacji z  lekarzem. 

Chodzi o  analizę korzyści i  ry-
zyka oraz stopnia narażenia na 
zakażenie SARS-COV-2 (grupy 
objęte priorytetem to pracownice 
ochrony zdrowia i  matki wcze-
śniaków przebywających w szpi-
talu). Badania nie wykazy szko-
dliwego wpływu na ciążę, roz-
wój płodu, poród lub rozwój po 
urodzeniowy. Dodatkowo me-
chanizm działania szczepionek 
mRNA pokazuje, że jest to jeden 
z  najbezpieczniejszych rodzajów 
szczepionek. 

Czy szczepionki zawierają 
wirusy? Czy mogą one zaszko-
dzić szczepionym?
Żadna ze szczepionek dostęp-
nych na rynku nie zwiera żywego 
wirusa. Informacje o ich składzie 
znajdują się w  opisie produktu. 
Szczepionki na COVID-19 mo-
żemy podzielić na trzy rodzaje: 
szczepionki mRNA, w  których 
wykorzystuje się sekwencję kwa-
su RNA, szczepionki wektorowe 
bazujące na fragmentach (po-
zbawionych zakaźności) innych 
wirusów, a  także szczepionki 
podjednostkowe, które w swoim 
składzie zawierają oczyszczone 
białka wirusowe. Polska podpi-
sała umowy na zakup pięciu róż-
nych szczepionek, w tym trzech 
szczepionek mRNA (marki Pfi-
zer/BioNTech, Moderna oraz 

CureVac), a  także dwóch szcze-
pionek wektorowych (marki 
Astra Zeneca oraz Janssen Phar-
maceutica NV). 

Czy osoba, która chorowała 
na CoVid, powinna się za-
szczepić? Jeśli tak, to kiedy?
Według amerykańskiego Cen-
trum Kontroli i Prewencji Cho-
rób (CDC) i PHE (Public He-
alth England) przebycie choroby 
nie jest przeciwwskazaniem do 
szczepień. W  miarę uzyskiwa-
nej wiedzy o  wirusie SARS-
CoV-2 wielokrotnie zmieniano 
rekomendacje dotyczące czasu 
szczepienia ozdrowieńców. Od 
11.03.2021 r.  reguluje to roz-
porządzenie Rady Ministrów 
z dnia 26 lutego 2021 r. Osoby, 
które przebyły chorobę, są szcze-
pione nie wcześniej niż 3 miesią-
ce od dnia pozytywnego testu na 
obecność wirusa SARS-CoV-2. 
Nie dotyczy to osób w  stanach 
zwiększających ryzyko ciężkie-
go przebiegu COVID-19 m.in. 
: dializowanych z powodu prze-
wlekłej niewydolności nerek, 
z chorobą nowotworową, u któ-
rych od 2020 roku prowadzono 
leczenie chemioterapią lub ra-
dioterapią, poddawanych prze-
wlekłej wentylacji mechanicz-
nej, po przeszczepach komórek, 
tkanek i  narządów, u  których 

prowadzono leczenie immuno-
supresyjne, u  których diagno-
zowano chorobę nowotworową, 
a nie rozpoczęto leczenia, lub za-
kwalifikowano do leczenia che-
mioterapią lub radioterapią ale 
nie rozpoczęto leczeni czy ocze-
kujących na przeszczep.

Czy można zachorować na Co-
Vid po podaniu szczepionki? 
Szczepionki na COVID-19 nie 
działają od razu po podaniu. 
Nie zapewniają też 100 proc. 
ochrony przed zakażeniem ko-
ronawirusem. W związku z tym 
istnieje ryzyko, że pomimo przy-
jęcia któregoś z  preparatów, za-
chorujemy. Poza scenariuszem, 
że dojdzie do zakażenia przed 
podaniem lub po podaniu pierw-
szej dawki, po podaniu obu da-
wek szczepionki (w  przypadku 
preparatów dwudawkowych), 
może także dość do zachorowa-
nia przed wytworzeniem pełniej 
odporności po szczepieniu. Są 
już wyniki badań, które wskazują 
że przebieg zachowania na CO-
VID-19 u osób zaszczepionych, 
może być znacznie łagodniejszy 
niż w przypadku tych, które nie 
przyjęły preparatu. 

dlaczego szczepionki powsta-
ły tak szybko i czy w związku 
z tym są wystarczająco dobrze 
przebadane i bezpieczne?
W odróżnieniu od tradycyjnych 
szczepionek szczepionki mRNA 
mogą mieć krótszy okres produk-
cyjny. To efekt tego, że zamiast 
wstrzykiwać białka wirusowe, 
nasz organizm wykorzystuje in-
strukcje do samodzielnego ich 
tworzenia. W  skrócie, nowo-
czesna technologia szczepionki, 
pozwala także stosować szybszą 
technologię produkcji. Za do-
puszczenie do obrotu szczepio-
nek pandemicznych odpowiada 
Komisja Europejska, po uzyska-
niu pozytywnej rekomendacji 
Komitetu ds. Produktów Lecz-
niczych Stosowanych u  Ludzi 
(CHMP). Prace nad szczepion-
kami p/COVID-19 były wspie-
rane przez szereg mechanizmów 
międzynarodowych, przyspie-
szających proces dopuszczania 
do obrotu. 
Czy to prawda, ze astraZene-
ca jest gorszą szczepionką?
Dopuszczone i  wykorzysty-
wane w  Polsce do szczepień p/
COVID-19 są różne prepara-
ty. Trudno mówić o  tym, która 
szczepionka jest lepsza lub gorsza. 
Szczepionki firm Pfizer/BioN-
Tech i  Moderna to szczepionki 
oparte na technologii mRNA 
wymagające szczególnych wa-
runków przechowywania. 

Szczepionka firmy AstraZeneca, 
podobnie jak Johnson&Johnson, 
to szczepionka wektorowa, któ-
ra jest mniej wymagająca jeżeli 
chodzi o warunki termiczne. To 
różne produkty lecznicze, które 
łączy jednak to, że są bezpieczne 
i skuteczne.  

Czym jest płyn z którego 
w większości składa się szcze-
pionka?
W  skład szczepionek wchodzą 
antygeny, substancje pomocnicze, 
substancje występujące w ilościach 
śladowych będące pozostałościa-
mi po procesie produkcyjnym 
oraz… woda. Skład poszczegól-
nych szczepionek p/COVID-19 
określają producenci w Charakte-
rystyce Produktu Leczniczego. 

Czy szczepionka może powo-
dować np. autyzm, zakrze-
picę, trombocytozę lub inne 
ciężkie choroby?
Nie ma rzetelnych badań nauko-
wych, potwierdzających czy nawet 
uprawdopodabniających teorie, że 
jakakolwiek szczepionka, może 
powodować takie choroby. Są za 
to wyniki wiarygodnych badań, 
które obalają tego typu twierdze-
nia. Podstawowym wymogiem 
każdego produktu leczniczego jest 
jego bezpieczeństwo sprawdzane 
w ramach wieloetapowych badań.  

Czy za kilka lub kilkanaście 
lat szczepienie może okazać 
się szkodliwe, mogą pojawić 
się jakieś skutki uboczne? 
Teorie spiskowe, szerzone przez 
zagorzałych przeciwników 
szczepień istnieją, ale trudno 
dawać im obecnie wiarę. Szcze-
pionki i  inne produkty leczni-
cze są poddawane wnikliwym 
procesom weryfikującym ich 
bezpieczeństwo. Na przestrzeni 
ostatniego stulecia szczepienia 
uratowały miliony istnień ludz-
kich i  spowodowały, że ludzie 
na długo zapomnieli o  tragicz-
nych w  skutkach epidemiach, 
które dziesiątkowały społe-
czeństwa. Nie ma obecnie żad-
nych podstaw aby twierdzić, że 
w przypadku przyszłych efektów 
szczepień p/COVID-19 będzie 
inaczej. Oczywiście, że mamy 
do czynienia z  wirusem zna-
nym od niedawna, i że w rekor-
dowym czasie wprowadzono na 
rynek szczepionki. Nie może być 
to jednak podstawą do szczerze-
nia fake newsów o szkodliwości 
tych produktów, które mają ści-
śle określony reżim produkcji. 
Twierdzenia, że mogą przynieść 
negatywne skutki dla zdro-
wia w  długim okresie czasu są 
bezpodstawne.

wokół szczepień przeciwko sars-coV-2 narosło wiele mitów, plotek i półprawd. tymczasem lekarze i naukowcy są zgodni: obecnie jedynie 
powszechne szczepienia pozwolą opanować pandemię. potwierdzają to dane z krajów, w których zaszczepiono już około ¾ społeczeństwa 
– zachorowalność w tych krajach znacząco spadła, można też było odwołać większość ograniczeń. o tym, czy powinniśmy bać się szczepionek 
rozmawiamy z tomaszem augustyniakiem, zastępcą dyrektora departamentu zdrowia Urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego. 


