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FlashFlash

to jedyny taki zawód, którego 
powołaniem jest kształtowanie 
osobowości młodego człowieka  
– mówił marszałek mieczysław struk.

Most Siennicki do przebudowy 
Podpisano umowę na opracowanie dokumen-
tacji projektowej dotyczącej modernizacji 
Mostu Siennickiego. Projekt ma być gotowy 
za rok.  

Szlifują prawdziwe diamenty 
W  Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Czajkow-
skiego 1 w klasach sportowych szkoleni są młodzi 
piłkarze ręczni – następcy Artura Siódmiaka albo 
braci Lijewskich.

Gotowi na nadejście zimy
- Od wielu tygodni przygotowujemy się do zimy, 
by nas nie zaskoczyła. Kupiliśmy piasek i  sól, 
sprawdziliśmy sprzęt – mówi „Panoramie” Anna 
Dyksińska, rzecznik prasowy ZDiZ w Sopocie.

Nowy dom dla czterech rodzin 
Jak informuje Joanna Bieganowska z  gdańskiego 
magistratu, pierwsi mieszkańcy wprowadzili 
się do domu dla samotnych rodziców przy  
ul. Cienistej 10 A.
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Zdzisława Głowienka Nauczycielem pomorza 2021

str. 2

SZCZEGÓLNA ROLA PEDAGOGÓW

podczas uroczystej gali w Urzędzie marszałkowskim województwa 
pomorskiego w Gdańsku uhonorowanych zostało pięciu nauczycie-
li. tytuł nauczyciel pomorza roku 2021, statuetkę i nagrodę pie-
niężną otrzymała zdzisława Głowienka. pozostali czterej laureaci 
wraz z wyróżnieniem odebrali również nagrody pieniężne.
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podczas uroczystej gali w Urzędzie marszałkowskim 
województwa pomorskiego w Gdańsku uhonorowanych 
zostało pięciu nauczycieli. tytuł nauczyciel pomorza 
roku 2021, statuetkę i nagrodę pieniężną otrzymała 
zdzisława Głowienka. pozostali czterej laureaci wraz 
z wyróżnieniem odebrali również nagrody pieniężne.

Już po raz 6. spośród kilkudzie-
sięciu zgłoszonych kandydatów 
komisja konkursowa wyłoniła 
10 nauczycieli wyróżniających 
się nieprzeciętnym zaanga-
żowaniem w  pracy z  dziećmi 
i  młodzieżą, stosujących inno-
wacyjne metody pracy, stwa-
rzających przestrzeń rozwoju 
każdemu uczniowi i wychowan-
kowi, a także będących liderami 
życia społecznego w środowisku 
lokalnym.
Najlepszym nauczycielem zosta-
ła Zdzisława Głowienka – na-
uczyciel edukacji wczesnoszkol-
nej w Szkole Podstawowej nr 14 
im. ks. Grzegorza Piramowicza 
w Gdańsku. Wyróżnienia przy-
znano też 4 pedagogom. Z  rąk 
marszałka odebrali je: Mario-
la Romel-Kosiedowska, Sylwia 
Ropińska, Monika Agnieszka 
Skwarek i Kamila Żwirek.
 – Dzisiejsza uroczystość to oka-
zja, by dać wyraz szczególnej 
roli, jaką pełnią nauczyciele. To 

jedyny taki zawód, którego po-
wołaniem jest kształtowanie 
osobowości młodego człowieka 
– mówił marszałek Mieczysław 
Struk podczas wręczania wy-
różnień wybitnym pomorskim 
nauczycielom. – Realizacja tego 
powołania wymaga od nauczy-
ciela umiejętności rozumienia 
ucznia i  zbudowania z  nim re-
lacji opartej na zaufaniu i auto-
rytecie. To zawód szczególnej 
odpowiedzialności społecz-
nej, bo poprzez przekazywanie 
wartości – wpływający na całe 
społeczeństwo.
Podczas gali wręczone zosta-
ło także wyróżnienie specjalne 
dla nauczyciela przedmiotów 
zawodowych. Nagrodę Pra-
codawców otrzymała Joanna 
Sznajder-Stworzyjanek z  Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.

(GR)

SZCZEGÓLNA ROLA PEDAGOGÓW

Zdzisława Głowienka 
Nauczycielem 
pomorza 2021

JEST PIASEK, SÓL I ODPOWIEDNI SPRZĘT

Gotowi na nadejście zimy
„Zima znów zaskoczyła dro-
gowców” – zwykli mówić 
kierowcy jeżdżący na letnich 
oponach w  czasie śnieżycy. 
O tym, czy będzie bezpiecz-
nie, decydują nie tylko służby, 
odpowiedzialne za utrzyma-
nie dróg. Wiele zależy rów-
nież od nas, użytkowników. 
 – My od wielu tygodni przy-
gotowujemy się do zimy, by 
nas nie zaskoczyła. Kupili-
śmy piasek i  sól, sprawdzi-
liśmy sprzęt, który usuwać 
będzie śnieg z  chodników 
i ulic kurortu, opracowaliśmy 
plan dyżurów. Szacujemy, że 
koszty zimowego utrzymania 
dróg wyniosą w  tym sezonie 
ok. 500 tys. zł miesięcznie 
i  wprost uzależnione są od 
warunków atmosferycznych, 
czyli czy będzie mocno sypać 
śnieg i jak niskie będą tempe-
ratury. To czego nie wydamy 
na „zimę”, wykorzystamy na 
sprzątanie ulic i  chodników 
– mówi „Panoramie” Anna 
Dyksińska, rzecznik praso-
wy Zarządu Dróg i  Zieleni 
w Sopocie.
Od wielu lat zimowym utrzy-
maniem dróg w Sopocie zaj-
mujemy się właśnie ZDiZ 
oraz Zakład Oczyszczania 
Miasta. Jak podkreśla Anna 

Dyksińska, to gospodarskie 
podejście pozwala w  sposób 
optymalny wykorzystywać 
środki finansowe.
 – Miasto nie płaci zewnętrz-
nym firmom za gotowość. 
Jeśli nie ma konieczności od-
śnieżania, a  ekipy wykorzy-
stywane są do innych dzia-
łań, np. dokonują remontów 
ulic, chodników, sprzątają – 
wyjaśnia rzecznik sopockiego 
ZDiZ.
Na terenie Sopotu znajduje 
się 159 ulic i placów, z czego 
144 to drogi publiczne o róż-
nej kolejności utrzymania. 

Daje to około 70 km długości 
dróg do odśnieżania.  
Podział Sopotu z  uwagi na 
zakres czynności Akcji Zima:
 –  Drogi I kolejności utrzy-
mania – odpowiedzialność 
Zarząd Dróg i Zieleni w So-
pocie, dalej ZDiZ – np. Aleja 
Niepodległości, Malczew-
skiego, Armii Krajowej, 23 
Marca.
Zarząd Dróg i Zieleni w So-
pocie posiada: ok. 1000 ton 
piasku  i ok. 600 ton soli. Do 
pracy przygotowanych jest 
pięć pługopiaskarek, dwie 
koparko-ładowarki, jedna 

miniładowarka BOBCAT, 
dwa ciągniki z pługiem i  sa-
mochód skrzyniowy. Z  kolei 
Zakład Oczyszczania Miasta 
dysponuje: dwoma samocho-
dami typu pług i posyp oraz 
dwoma traktorami o  iden-
tycznych możliwościach, 
traktorem typu: pług i  po-
syp lub szczotka, pięcioma 
ręcznymi spalinowymi od-
śnieżarkami szczotkowymi, 
trzema posypywarkami ręcz-
nymi i dwoma samochodami 
skrzyniowymi. 

(GR)
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  do zimy przygotowany jest już odpowiedni sprzęt

  pamiątkowe zdjęcie najlepszych nauczycielek pomorza
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12 listopada minęły dwa lata od początku obecnej kadencji sejmu. to dobry czas na drobne podsumowanie mojej 
pracy w polskim parlamencie. 

połowa kadencji sejmu

Pierwsze dwa lata obecnej ka-
dencji Sejmu to niezwykle 
trudny okres dla opozycji. Pan-
demia, zdalne obrady Sejmu, 
podczas których nie mogliśmy 
swobodnie wygłaszać swojego 
stanowiska. Utrudniona, a cza-
sami wręcz niemożliwa praca 
z  mieszkańcami (obostrzenia 
i brak możliwości organizowa-
nia spotkań).
Jestem posłanką opozycji (Ko-
alicji Obywatelskiej) i  partia 
rządząca nie kwapi się do tego, 
żeby popierać nasze stanowiska 
czy przyjmować nasze projekty 
ustaw. Ja sama jestem autorką 9 
projektów ustaw, m. in. Ustawy 
o  przejęciu Mostu w  Tczewie 
przez Skarb Państwa (umoż-
liwiająca remont Mostu w  ca-
łości ze środków rządowych), 
ustawy o darmowych tabletach 
dla uczniów, o  ochronie lasów 
ochronnych aglomeracji miej-
skich przed wycinką, ustawy 
przywracającej możliwość roz-
woju energetyki wiatrowej. 
Mamy świadomość tego, 
że każde nasze zabiegi 

o  poprawienie prawa spotyka-
ją się z odrzuceniem i krytyką 
ze strony rządzących. Niemniej 
jednak robimy, co możemy 
i nie zamierzamy rezygnować. 
Dla mnie jednak najważniej-
sza jest działalność w  okręgu 
wyborczym, licząc od Sopotu 
i Gdańska, aż po Kwidzyn. Sta-
ram się przynajmniej raz w ty-
godniu jeździć w teren i spoty-
kać się z  wyborcami. Działal-
ność parlamentarna, zwłaszcza 
ta terenowa, daje mi niesamo-
wite poczucie satysfakcji.
Praca w  regionie jest równie 
ważna, co ta w Warszawie. Jako 
posłanka z  okręgu gdańskie-
go niezwykle doceniam moż-
liwość tego, że mogę realnie 
wpłynąć na sprawy moich wy-
borców i  im pomóc. Uważam, 
że na tym polega bycie posłem. 
To znaczy, żeby nie tylko pro-
wadzić politykę ogólnopolską, 
ale może nawet przede wszyst-
kim, aby być dla ludzi. Aby po-
magać im na tyle, na ile jeste-
śmy w stanie to zrobić.
Wiele osób kojarzy mnie nadal 

jako gdańską radną. Często 
zgłaszają się do mnie miesz-
kańcy Gdańska, którzy pa-
miętają moje zaangażowanie 
oraz doświadczenie zawodowe 
powiązane z  budownictwem 
i  architekturą. Uważam, że to 
niezwykle ważne w  pracy po-
sła, aby głównie skupić się też 
na tych dziedzinach, w których 
jesteśmy ekspertami.
To wielka satysfakcja móc wy-
korzystać swoją wiedzę i  do-
świadczenie zawodowe, żeby 
móc pomóc innym. To nie są 
puste słowa, tak naprawdę się 
dzieje. Myślę, że każdy poseł 
taki powinien być, w końcu to 
wyborcy dali nam mandat i  to 
w  zgodzie z  nimi powinniśmy 
prowadzić naszą politykę. Po-
litykę proobywatelską, politykę 
lokalną, politykę prospołeczną.
Ważną dla mnie częścią pracy 
posła jest dbanie o  inwestycje 
w okręgu wyborczym. Od 2015 
r. (wtedy po raz pierwszy zosta-
łam Posłem) składam popraw-
ki o  najważniejsze inwestycje 
w  województwie pomorskim. 

Część szczęśliwie jest lub bę-
dzie realizowana (remont Dro-
gi Krajowej nr 22, Obwodnica 
Starogardu Gdańskiego, Sztu-
mu, Obwodnica Metropoli-
talna Trójmiasta), a  o  część 

zabiegam dalej: Remont Mostu 
w Tczewie, remont dróg woje-
wódzkich 501 i  502 (droga do 
Krynicy Morskiej), tunel pod 
Pachołkiem (wraz z Nową Spa-
cerową i  Nową Kielnieńską), 

czy rozbudowa węzłów na 
obecnej obwodnicy Trójmiasta 
(Kowale i Szadółki).

 Małgorzata Chmiel 
Poseł na Sejm RP, architekt

MIESZKANIA ZE WSPARCIEM FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW

Nowy dom dla czterech rodzin Nowy projekt „dwóch stron Medalu”

Jak informuje Joanna Biega-
nowska z  gdańskiego magi-
stratu, pierwsi mieszkańcy 
wprowadzili się do domu dla 
samotnych rodziców przy 
ul. Cienistej 10 A. W  ra-
mach Gdańskiego Programu 
Mieszkalnictwa ze Wspar-
ciem zamieszkają w nim czte-
ry rodziny. To kolejne, ze 108 
mieszkań, które w  ramach 
tego programu już funkcjonu-
ją w Gdańsku. 
 – Powstaje kolejne miej-
sce, gdzie w  aktywny sposób 
chcemy wyciągać rękę do 
tych, którzy sami też chcą się 
o siebie zatroszczyć. Taka jest 

Stowarzyszenie Dwie Stro-
ny Medalu startuje z  no-
wym projektem. Tym razem 
jest to Integracyjny Festiwal 
Młodych Talentów im. Ar-
tura Przygody. Wziąć w nim 
udział mogą osoby, którym 
nie jest obca muzyka.
 – Artur Przygoda to współ-
założyciel i  były gitarzysta 
gdyńskiego Zespołu Farba, 
a także przyjaciel naszego sto-
warzyszenia. Niestety w maju 
Artura zabrakło wśród nas 
i  chcieliśmy upamiętnić jego 
osobę. Będzie to projekt o za-
sięgu ogólnopolskim adreso-
wany do dzieci i  młodzieży 
w wieku 7–18 lat – informuje 

idea mieszkań ze wsparciem. 
W  obiekcie wybudowanym 
przez Gdańską Infrastruktu-
rę Społeczną mamy rozdyspo-
nowane już trzy mieszkania, 
gdzie samotne matki wycho-
wują po kilkoro dzieci. Dwie 
z tych rodzin wychodzą z pro-
gramu na osiedlu Sitowie. To 
kolejny etap brania odpowie-
dzialności za swoje życie i  ro-
dzinę. Kiedy los powoduje, że 
nie zawsze możemy radzić sobie 
samodzielnie, gdy stajemy się sa-
motnymi rodzicami, a  do tego 
przychodzi choroba dzieci, ale 
chcemy mieć własne mieszkanie 
i  możemy wykonywać trening 

nas Magdalena Kulczewska, 
prezes Stowarzyszenia Dwie 
Strony Medalu.
Możliwość przysyłania zgło-
szeń i  same przesłuchania do 
niego rozpoczęły się 1 września 
i trwać będą do 31 marca 2022. 
Finał Festiwalu odbędzie się 
26 czerwca w  gdyńskiej Mu-
szli Koncertowej podczas Fe-
stynu Rodzinnego. Zgłoszenie 
w  formie 5-minutowego filmi-
ku z  prezentowanym talentem 
muzycznym (wokalnym albo 
instrumentalnym) należy wy-
syłać na adres adventurefesti-
wal@gmail.com.
 – Do udziału w naszym przed-
sięwzięciu zapraszamy dzieci 

umiejętności społecznych, czyli 
trzeba o to mieszkanie zadbać, 
na nie zarobić i wziąć odpowie-
dzialność za swoje dzieci, po-
maga w  tym Program Miesz-
kalnictwa ze Wsparciem, reali-
zowany od 2016 roku  – mówi 
Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska.
Inwestycja trwała 6 miesię-
cy, a  koszt przedsięwzięcia 
wyniósł niespełna 3,5 mln 
zł (w  tym dofinansowanie 
z  Funduszu Dopłat Banku 
Gospodarstwa Krajowego 
wyniosło blisko 2,8 mln zł).

(GR)

i  młodzież w  pełni sprawne, 
jak i  te z  niepełnosprawno-
ściami. Dodam jeszcze, że 
uzyskaliśmy zarówno patro-
nat marszałka województwa 
pomorskiego, jak i prezydenta 
Gdyni – dodaje Magdalena 
Kulczewska.
Dodajmy na koniec, że Sto-
warzyszenie Dwie Stro-
ny Medalu już wcześniej 
dało się poznać z  projektu, 
w  ramach którego wydano 
książkę i  audiobooka, gdzie 
znani artyści czytali bajki 
integracyjno-edukacyjne. 

(lubek)  prezydent dulkiewicz i prezes Gis aleksandra krzywosz w jednym z mieszkań w budynku

  w projektach stowarzyszenia brał udział znany aktor wojciech mecwaldowski (drugi z lewej)
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  akcja miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Gdańsku cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród ludzi dobrej woli

117 ORAZ N4 AŻ DO OLIWY

dobra wiadomość dla pasażerów
Mamy dobrą wiadomość dla 
osób korzystających z  komu-
nikacji publicznej. Oprócz au-
tobusów linii 143, do dworca 
kolejowego w  Oliwie dojeż-
dżają od niedawna kursy linii 
117 oraz N4.
W  pierwszej połowie 2020 
roku dla posiadaczy gdańskiej 
Karty Mieszkańca ze zdję-
ciem wprowadzono honoro-
wanie biletów okresowych 
ZTM w  pociągach Szybkiej 
Kolei Miejskiej i PolRegio na 
terenie Gdańska.
 – By poprawić jakość prze-
siadek w  rejonie dworca ko-
lejowego w  Oliwie, potrzeb-
ne były zmiany. Ich projekt 
powstał m.in. na wniosek 
pasażerów korzystających 
z  pociągów SKM, długo 
przed rozpoczęciem zakoń-
czonego niedawno remontu 
ulicy Piastowskiej, podczas 
którego poszczególne rozwią-
zania przetestowane zostały 
w praktyce – mówi Sebastian 
Zomkowski, dyrektor ZTM 
w Gdańsku.
Od kilku dni autobusy linii 
117 i  143 w  obu kierunkach 
kursują ulicami Krzywouste-
go i  Poznańską. Przystanek 
„Poznańska” 02 w stronę Oli-
wy (znajdujący się przy ul. 
Piastowskiej) przeniesiony 

został na ul. Poznańską. 
Nowy przystanek „Oliwa 
PKP” 05 ustawiono przy ul. 
Krzywoustego, naprzeciw-
ko już istniejącego przystan-
ku początkowego linii 143. 
Przystanki „Droszyńskiego” 
przy ul. Piastowskiej nie będą 
już funkcjonować.
 – Oprócz zmian w  infra-
strukturze, rozkłady jazdy 
dopasowano tak, by zapew-
nić równomierną częstotli-
wość kursowania autobusów 
oraz efektywne połączenia 
z  dworcem kolejowym. Na-
leży przy tym pamiętać, że 
autobusy linii 117 i 143 obsłu-
gują również bardzo ważne 
połączenie centrum Sopotu 
z osiedlem Przylesie. Dlatego 
rozkłady jazdy zostały skory-
gowane w taki sposób, by po-
prawa w  jednym miejscu nie 
skutkowała deregulacją roz-
kładu jazdy na innych odcin-
kach – dodaje Zomkowski.
 – Nie wykluczamy drob-
nych poprawek nowej ofer-
ty przewozowej, jeżeli poja-
wią  się uwagi od mieszkań-
ców Gdańska lub Sopotu. 
Wszystkie wnioski zostaną 
rozpatrzone – zaznacza dy-
rektor Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku. 

(GR)

SUKCES ŚWIĄTECZNEJ AKCJI MOPR

 – w ramach świątecznej akcji „każdy może pomóc” pobrano ok. 600 listów o gdańskich 
dzieciach objętych pomocą społeczną. tym samym zakończyła się ich dystrybucja. na 
podstawie listów darczyńcy przygotują teraz i przekażą dla najmłodszych prezenty – 
informuje nas sylwia ressel, rzecznik prasowy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie 
w Gdańsku, który jest organizatorem akcji.

Wszystkie dzieci otrzymają paczki

AMBITNE PLANY 

Most siennicki do przebudowy
Podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projek-
towej dotyczącej moderniza-
cji Mostu Siennickiego. Pro-
jekt ma być gotowy za rok.  
 – W  ostatnich latach stan 
Mostu Siennickiego nad 
Martwą Wisłą uległ po-
gorszeniu, dlatego też ko-
nieczna jest modernizacja 
obiektu. Przebudowa ma 
nie tylko zwiększyć nośność 
mostu  i  zmniejszyć koszty 
eksploatacji przeprawy, ale 
także poprawić bezpieczeń-
stwo i  sprawność ruchu na 
obiekcie. Pierwszym krokiem 
w tym celu będzie opracowa-
nie dokumentacji projektowej 
– informuje Aneta Niezgoda 
z Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska.
Koszt opracowania projektu 
wyniesie to ponad 258 tys. zł. 
Dokumentacja powstanie na 
bazie koncepcji, która wcze-
śniej została zlecona przez 
Gdański Zarząd Dróg i Zie-
leni. Wariant wybrany do 
dalszego opracowania opiera 
się na założeniu budowy no-
wych przęseł i  przyczółków 
Mostu Siennickiego. 
 – Biuro projektowe prze-
prowadzi także badania geo-
logiczne i  geotechniczne 
oraz inwentaryzację obiektu. 

Niezbędne będzie sprawdze-
nie nośności fundamentów, 
przyczółków oraz ustroju 
nośnego w kontekście możli-
wości wykorzystania ich pod-
czas planowanej przebudowy. 
Oprócz opracowania pełnej 
dokumentacji projektowej, 
biuro projektowe pozyska 
także wszelkie niezbędne 
zgody konieczne do rozpo-
częcia robót budowlanych – 
tłumaczy Aneta Niezgoda.
Warto wiedzieć, że Most 
Siennicki został oddany do 
użytku w  1912 roku. Naj-
pierw był to most zwodzo-
ny, zastępujący przeprawy 

promowe, które funkcjono-
wały w  tym miejscu do mo-
mentu wybudowania obiek-
tu. Od 1947 roku funkcjonuje 
jako most stały. Z  uwagi na 
zły stan pod koniec lat 80. 
obiekt został rozebrany i wy-
budowany na nowo.
Aneta Niezgoda dodaje, że 
nie jest to jedyny obiekt, któ-
ry ma być przebudowany. 
 – Poznaliśmy oferty w prze-
targu na dokumentację pro-
jektową mostu na ul. Osie-
dle i ul. Opłotki. Planowana 
jest także przebudowa mo-
stu w  ciągu ul. Litewskiej. 
Zakład Usług Mostowych 

opracuje także projekt prze-
budowy mostu na ul. Zawod-
ników, a w planach jest rów-
nież opracowanie projektu 
obiektu nad kanałem melio-
racyjnym w ciągu ul. Tarcice. 
Trwają także przygotowania 
do ogłoszenia przetargu do-
tyczącego opracowania pro-
jektu modernizacji mostów 
w  ciągu ul. Toruńskiej nad 
Starą i  Nową Motławą wraz 
z  modernizacją chodników 
i  nawierzchni jezdni w  ul. 
Toruńskiej – wylicza Aneta 
Niezgoda.

(GR)

Warto przypomnieć, że świą-
teczna akcja organizowana jest 
dziesiąty raz. Zaangażowanie lu-
dzi dobrej woli pokazało zaś, jak 
wielkie są pokłady dobroci i spo-
łeczna solidarność mieszkańców, 
pracowników firm i  instytucji, 
także osób spoza miasta. Pobrano 
wszystkie listy o dzieciach, przy-
gotowane przez pracowników 
socjalnych. Zawierały one infor-
macje m.in. o wieku, płci i zainte-
resowaniach najmłodszych. Teraz 
wszystko w  rękach darczyńców 
– trzeba uruchomić wyobraźnię 
i przygotować gwiazdkowy upo-
minek. Z pewnością wywoła on 
uśmiech na buzi obdarowanego 
dziecka.
 – Już teraz z  serca dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się 
w naszą akcję – mówi Małgorzata 
Niemkiewicz, dyrektorka gdań-
skiego MOPR. – Oczywiście 
przedsięwzięcie jeszcze się nie za-
kończyło. Podejmujemy działa-
nia organizacyjne, aby wszystkie 
upominki od darczyńców zostały 

bezpiecznie przekazane naszym 
najmłodszym podopiecznym. By 
mimo epidemii, trudnego czasu 
dla wszystkich, finał akcji był jed-
nak wyjątkowy i  nie był pozba-
wiony świątecznych akcentów.
Przygotowane oraz oznaczo-
ne kodami upominki prosimy 

przywieźć od 13 do 16 grudnia 
w  godz. 8.00–20.00 na stadion 
Polsat Plus Arena Gdańsk przy 
ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1 
(wejście główne do sekretariatu 
stadionu). Odbiorą je pracowni-
cy gdańskiego ośrodka, zacho-
wując zasady bezpieczeństwa 

w epidemii (m.in. założenia ma-
seczek, dezynfekcji rąk i  utrzy-
mania dystansu fizycznego). 
Przed świętami prezenty do-
starczą najmłodszym pod drzwi 
mieszkań wolontariusze akcji.

(GR)

NOWE PROCEDURY

Nowe dowody 
Można już składać wnioski 
o nowy dowód osobisty. Zmia-
ny dotyczyć będą zarówno wy-
glądu nowych dokumentów, jak 
i  procedury ich uzyskiwania. 
Nie ma konieczności wymiany 
dotychczasowego dowodu, jeśli 
jest on nadal ważny.    – Każde-
go roku w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku wymienianych jest 
średnio ok. 50 tysięcy dowodów 
osobistych. Wśród nich są do-
wody dla osób, które otrzymu-
ją dowód po raz pierwszy, ale 
również dla tych, którzy zmie-
nili dane albo dokument utra-
cili. Obowiązku tego muszą 
dopełnić również osoby, któ-
rych ważność dowodu wyga-
sła. Warto pamiętać, że dowód 
ważny jest przez 10 lat i należy 
wymienić go przed końcem 
daty ważności. Pojawienie się 
dowodów nowego typu, abso-
lutnie nie oznacza konieczności 
natychmiastowej wymiany do-
tychczasowych, jeżeli ich data 
ważności jeszcze nie upłynęła 
lub nie upłynie w  najbliższej 
przyszłości – informuje Jędrzej 
Sieliwończyk z  Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
Podstawą wprowadzanych 
zmian jest rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego z  20 
czerwca 2019 roku w  sprawie 
poprawy zabezpieczeń dowo-
dów osobistych obywateli Unii 

korzystających z prawa do swo-
bodnego przemieszczania się. 
Przepis ten wprowadził obo-
wiązek zamieszczania w  do-
kumentach tożsamości dwóch 
cech biometrycznych – foto-
grafii i odcisków palców.
Na gruncie przepisów krajo-
wych przełożyło się to na zmia-
nę ustawy o  dowodach osobi-
stych, która została uchwalona 
14 kwietnia 2021r. Regulacje 
te skutkują zmianami, które 
zaczną funkcjonować już od 7 
listopada.
 – Zmiany dotyczyć będą za-
równo wyglądu dowodu osobi-
stego, jak i procedury jego uzy-
skiwania. Zmiany, które za-
uważymy w wyglądzie dowodu 
osobistego, to: dwuliterowy 
kod państwa członkowskiego 
Unii wydającego dokument na 
tle niebieskiego prostokąta oto-
czonego żółtymi gwiazdkami 
oraz odwzorowanie własno-
ręcznego podpisu. Podstawowa 
zmiana, czyli druga cecha bio-
metryczna, w  tym przypadku 
skan odcisków palców, nie bę-
dzie widoczna. Te dane znajdo-
wać się będą wyłącznie w war-
stwie elektronicznej dowodu 
osobistego – tłumaczy Tomasz 
Filipowicz, dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich. 

(JŚ)

  most siennicki zostanie w końcu przebudowany
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AKTYWNIE I CIEKAWIE W „BOLKU I LOLKU”

Nagroda dla „sprawnych rąk”
Październik był miesiącem 
poświęconym seniorom, 
dlatego właśnie z  tej okazji 
w  Centrum św. Jana odbyła 
się Gala Aktywności Senio-
ralnych 2021, podczas której 
zostały wręczone nagrody ak-
tywnym seniorom. Wśród na-
grodzonych znalazła się także 
grupa „Sprawne Ręce”, która 
od 9 lat spotyka się w Klubie 
„Bolek i Lolek”.
 – Panie rękodzielniczki re-
alizują właśnie dwa projek-
ty, na które otrzymały dofi-
nansowanie z  budżetu Rady 
Dzielnicy Przymorze Wielkie 
– mówi nam Joanna Boużyk, 
kierownik „Bolka i Lolka”. 
Pod koniec listopada, z  oka-
zji Dnia Pluszowego Misia, 
na zajęciach z  rysunku i ma-
larstwa dzieci będą malowa-
ły misie na fartuszkach. Bę-
dzie można też na otwartych 
warsztatach uszyć własnego 
misia z polaru.
 – We współpracy z  Radą 
Dzielnicy Przymorze Wielkie 
odbędą się również zajęcia dla 
rodzin z dziećmi. Pod koniec 
listopada planujemy warsztat 

tworzenia świec sojowych. 
W ten sposób nawiążemy do 
tradycyjnego, andrzejkowe-
go lania wosku. Na początku 
grudnia będziemy robić de-
koracje florystyczne, zimowe 
wianki i stroiki z naturalnych 
materiałów oraz świąteczne 
upominki. Na spotkaniu po-
malujemy i  ozdobimy drew-
niane skrzyneczki – zapowia-
da Joanna Boużyk.
W  „Mikołajki”, a  więc 6 
grudnia o godz. 16.00 odbę-
dzie się spacer z  Mikołajem 
wokół najdłuższego w Polsce 
falowca. Barwny korowód 
Mikołajków, elfów i  skrza-
tów z lampionami w dłoniach 
przemierzy ok. 2 km. Na ko-
niec spaceru  przy oświetlonej 
lampkami i  ozdobionej ręcz-
nie malowanymi gwiazdami 
choince czekać będą niespo-
dzianki, które wręczy sam 
Mikołaj i  jego pomocnicy. 
Informacji o  zbliżających się 
wydarzeniach szukać moż-
na na profilu facebookowym 
klubu „Bolek i Lolek”.

(GR)

ICH ANIOŁY CZUWAJĄ NAD SENIORAMI

pełną parą, ale z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych, ruszyły od września zajęcia 
w osiedlowym klubie „piastuś”. szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
z rysunku i malarstwa dla seniorów i dzieci.

„piastuś” pamięta o potrzebujących 

oGłosZeNie psM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie:

Lokal użytkowy o pow. 10,00 m2, usytuowany na parterze 
przy ulicy Obrońców Wybrzeża 10D w Gdańsku.

Lokal wyposażony jest w instalację 
wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Informację udzielane są  od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7 – 15,  pod nr tel. 58 553-04-13  

wew. 41 lub  667-629-555.

WIEŚCI Z OPOLSKIEJ

„Maciuś i” zaprasza do siebie
Klub „Maciuś I” mimo pan-
demii w  okrojonym składzie 
wznowił swoją działalność 
w sekcjach i koła zaintereso-
wań. „Rozwój przez sztukę” 
to nowe warsztaty przezna-
czone dla maluszków i  ich 
opiekunów polegające na za-
bawach plastycznych wspo-
magających rozwój dziecka.
 – Dzieci w wieku od 6 do 10 
lat mogą skorzystać z  zajęć 
plastycznych prowadzonych 
przez Elżbietę Petrykowską. 
Dla dzieci starszych powyżej 
10 lat i  dla dorosłych wpro-
wadziliśmy zajęcia z rysunku. 
Chętni mogą się jeszcze zapi-
sać. Nasi najmłodsi kochający 
taniec mają zajęcia tanecz-
ne prowadzone przez Annę 
Stankiewicz. Z kolei dla mi-
łośników muzyki w  każdym 
wieku proponujemy naukę 

gry na pianinie, gitarze oraz 
zajęcia w  „Studiu Piosen-
ki” pod okiem Małgorzaty 
Szczepańskiej-Stankiewicz – 
informuje Urszula Lisakow-
ska, kierownik Klubu „Ma-
ciuś I”.
Dzieci i  dorośli mogą wziąć 
udział w  zajęciach Wing 
Tsun Kung Fu, a maluszki od 
trzech lat w Akademii Futbo-
lu. Swoją działalność wzno-
wiło Koło Seniora „Pogodna 
Jesień”, Gdański Klub Fanta-
styki. W wieku 5 lat i więcej 
można uczestniczyć w  zaję-
ciach z robotyki. Można rów-
nież w klubie uczyć się języka 
angielskiego we wszystkich 
grupach wiekowych.
 – Nowy rok szkolny roz-
poczęliśmy od przygotowa-
nia i  wykonania projektów 
wspólnie z  Radą Dzielnicy 

Przymorze Wielkie. Dla 
dzieci przygotowaliśmy cy-
kliczne zabawy integracyjne 
– mówi Urszula Lisowska.
Starsi mieszkańcy brali 
udział w  zajęciach kreatyw-
nych. Wykonali już stroik 
i  lampion. 2 grudnia o godz. 
14.30 rozpoczną się warszta-
ty, na których wykonywane 
będą dekoracje bożonaro-
dzeniowe. Z  kolei 9 grud-
nia (godz. 16.00) odbędzie 
się Konkurs Piosenki Retro 
o  Złoty Mikrofon. Impre-
za dofinansowana jest przez 
Radę Dzielnicy Przymorze 
Wielkie. 3 grudnia o  godz. 
18.00 zapraszamy dorosłych  
na Turniej Tenisa Stołowe-
go. Zapisy prowadzone są 
telefonicznie do 30 listopa-
da. 6 grudnia odbędzie się 
konkurs plastyczny dla dzieci 

„Świąteczne niespodzianki”, 
a  17 grudnia zaplanowano 
ostatnią imprezę w tym roku 
nazwaną „Jedzie Mikołaj”.
 – Nie zapominamy o  oso-
bach biednych i  samotnych, 
dlatego wspólnie z radą dziel-
nicy i Szkołami Podstawowy-
mi Nr 44 i  80 przygotujemy 
dla nich paczki. W  związku 
z  pandemią nie zaprasza-
my na Wieczerzę Wigilij-
ną. Mamy z  kolei nadzieję, 
że w  przyszłym roku będzie 
można przygotować i  prze-
prowadzić imprezy dla więk-
szej liczby osób. Dodam przy 
okazji, że nasze poczynania  
można śledzić na facebooku 
i  stronie internetowej PSM 
„Przymorze” – dodaje Urszu-
la Lisowska.

(GR)

DOM KULTURY ZAPRASZA

Wystawa doroty Wójcik
Miłośników malarstwa za-
praszamy 10 grudnia na 
godz. 18.00 na finisaż wy-
stawy Doroty Wójcik. Eks-
pozycję będzie można podzi-
wiać w  Domu Kultury PSM 
„Przymorze” przy ul. Śląskiej 
66b.
 – Gdańszczanka Dorota 
Wójcik jest artystką wizualną 
oraz architektem. Ukończyła 
Politechnikę Gdańską z  wy-
różnieniem, otrzymując 2 na-
grody za najlepiej obroniony 
dyplom magisterski na wy-
dziale Architektury i  Urba-
nistyki. W  międzyczasie 
podjęła studia na Akademii 
Sztuk Pięknych w  Gdańsku 
na wydziale malarstwa w pra-
cowni prof. Jarosław Baucia, 
gdzie w  tym roku obroniła 
tytuł magisterski. Połącze-
nie architektury i  malarstwa 

stworzyły jej możliwości do 
podjęcia pracy przy wielu mu-
ralach w  całej Polsce, min. 
miała możliwość uczestni-
czyć w produkcji prestiżowe-
go muralu autorstwa Edwar-
da Dwurnika w  Warszawie. 
Jej prace malarskie zaprezen-
towano min. w  ogólnopol-
skiej wystawie konkursowej 
Fundacji im. Franciszki Eibi-
sch w Warszawie – informu-
je Janusz Piszczek, kierow-
nik przymorskiego Domu 
Kultury. 
Dorota Wójcik głównie zaj-
muje się malarstwem olejnym 
abstrakcyjnym, a  inspiracje 
czerpie z  natury. Od 2000 
roku związana jest z  pra-
cownią artystyczną Henryka 
Sokalskiego.

(GR)

– Są to nowe zajęcia, a  chęt-
nych jest za dużo jak na moż-
liwości, które wprowadzono 

w  czasie pandemii. Wiele osób 
chce uczestniczyć w  zajęciach 
ceramicznych, dlatego też 

stworzona została dodatkowa 
grypa, a i tak obowiązuje lista re-
zerwowa – mówi nam Ewa Abra-
mowska, kierownik „Piastusia”.
W  ostatnim czasie panie za-
przyjaźnione z osiedlowym klu-
bem przy Piastowskiej – w  ra-
mach Funduszu Senioralnego 
– realizowały wraz z Gdańskim 
Centrum Wolontariatu pro-
jekt „Aniołki, anioły, anielice”. 
Efektem ich działania są róż-
nego rodzaju anioły, które na 
początku grudnia zostaną prze-
kazane pensjonariuszom Domu 
Opieki Społecznej przy ul. 
Fromborskiej. 
 – Mam nadzieję, że takie pre-
zenty przynajmniej w  niewiel-
kim stopniu umilą im święta, 
a nasze anioły będą czuwały nad 
seniorami tego ośrodka. Nie jest 
to jedyna akcja, w którą angażuje 
się klub i mieszkańcy osiedla. Od 
wielu lat przygotowujemy paczki 
dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszego osie-
dla. Nie inaczej będzie i w  tym 
roku. W  tym roku akcję prze-
prowadzimy wspólnie z  tutejszą 
radą dzielnicy, a  paczki trafią 
do około 50 osób – dodaje Ewa 
Abramowska.

6 grudnia w godzinach popołu-
dniowych „Piastuś” będzie orga-
nizował także spotkanie z  Mi-
kołajem. Będzie on nieco inny 
niż zawsze. Tym razem Miko-
łaja, który będzie wręczał dzie-
ciom słodkie upominki, będzie 
można spotkać w ogrodzie przy 
klubie. Dodajmy, że mikołajko-
wa impreza organizowana jest 
przy współpracy z Radą Dzielni-
cy Przymorze Wielkie.
Jeszcze w tym roku odbędzie się 
internetowy konkurs „Piosenki 
świątecznej”. Więcej o  tym wy-
darzeniu oraz innych przedsię-
wzięciach podejmowanych przez 
klub znaleźć można na stronie 
facebookowej „Piastusia”.
 – Korzystając z okazji, serdecz-
nie dziękuję wszystkim, z który-
mi miałam przyjemność współ-
pracować przez wszystkie lata 
mojej pracy w „Piastusiu”. Mam 
nadzieję, że nasze drogi jeszcze 
niejeden raz skrzyżują się. Do 
zobaczenia – mówi Ewa Abra-
mowska, która właśnie odcho-
dzi na emeryturę, kończąc tym 
samym kilkudziesięcioletnią 
współpracę z klubem „Piastuś”.

(lubek)
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Tradycją stały się turnieje piłkar-
skie organizowane przez oliwski 
klub „Ad-Rem” przy okazji rocz-
nicy odzyskania niepodległo-
ści. Tegoroczne finały rozegrano 
w hali sąsiadki – Akademii Wy-
chowania Fizycznego i  Sportu 
w Gdańsku.
 – Każdy na swój sposób obcho-
dzi święto niepodległości. Nasz 
klub i nasi przyjaciele stawiają na 
rekreację i sport, dlatego od wielu 
lat organizujemy piłkarskie tur-
nieje – mówi nam Ryszard Rivie-
ra, kierownik klubu „Ad-Rem”.

Z turniejowego komunikatu wy-
nika, że zmagania były niezwy-
kle zacięte i  wyrównane. Każdy 
z  zespołów odniósł zwycięstwo 
i poniósł porażkę, dlatego o po-
szczególnych miejscach decydo-
wał stosunek bramkowy. Tym 
sposobem wyłoniony został zwy-
cięzca, którym została druży-
na „Adrem”, grająca w  składzie: 
Mariusz Chrzanowski, Michał 
Kozieł, Filip Krewniak, Grze-
gorz Krzewski i Mateusz Zane-
wycz. Wicemistrzowski tytuł 
przypadł w udziale zawodnikom 

ZSAKiHU. Natomiast na naj-
niższym stopniu podium stanęła 
ekipa DCS-GOKF.
Królem strzelców niepodległo-
ściowego grania został Michał 
Bodio (DCS-GOKF), którego 
łupem padło 5 goli. Za najlep-
szego bramkarza uznano Ma-
riusza Chrzanowskiego (AD-
REM). Tytuł fair play przypadł 
zaś w udziale 
Mateuszowi  Biluk. 
 – Jesteśmy dumni z faktu, że jako 
jedna z  nielicznych spółdziel-
ni mieszkaniowych na Pomorzu 

wspieramy działalność kultural-
no-społeczną. Na terenie naszej 
spółdzielni z powodzeniem funk-
cjonują dwa kluby osiedlowe – 
„Ad-Rem” i „OKO”, które mimo 
trudnych czasów starają się zor-
ganizować – nie tylko młodym 
ludziom – wolny czas – mówi 
nam Zbigniew Kopiński, prezes 
Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”.
Na sam koniec warto dodać, że 

bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszy się utworzo-
na kilka lat temu przez spółdziel-
nię biblioteka, a jej najczęstszymi 
gośćmi są osoby powyżej 40 roku 
życia. To właśnie kosztem spół-
dzielni nabywane są nowe książ-
ki, ale część z nich pochodzi też 
od mieszkańców.
 – Nawet pandemia nie zmniej-
szyła liczby czytelników, któ-
rzy odwiedzają naszą bibliotekę. 

Część osób z  obawy przed za-
chorowaniem odeszła, ale na za 
to pojawili się nowi, którzy wol-
ny czas chcą spędzać z  książką. 
Każdego dnia do naszego gro-
na dołączają kolejne 2–3 osoby. 
Warto dodać, że liczby wskazują 
na to, że w ubiegłym roku wzrosła 
liczba czytelników publicznych 
bibliotek – mówi „Panoramie” 
Elżbieta Nichnerowicz, kierująca 
biblioteką przy Karpackiej.

 Finaliści niepodległościowego grania zorganizowanego przez klub „ad-rem”

 wielu mieszkańców osiedla korzysta z zasobów biblioteki (ul. karpacka 2)
 uruchomionej przez spółdzielnię

NasZe spraWy

ZASADY BEZ ZMIAN

Mobilna kontrola parkowania
W  Strefie Płatnego Parko-
wania i  Śródmiejskiej Stre-
fie Płatnego Parkowania 
w  Gdańsku zaczęła funkcjo-
nować mobilna kontrola pro-
wadzona z  użyciem pojazdu 
skanującego. Jej wprowadze-
nie nie ma wpływu na obo-
wiązujące zasady korzystania 
z  płatnych miejsc postojo-
wych przez kierowców. To 
nowe narzędzie, które uzu-
pełni pracę pieszych kontrole-
rów. Dzięki kamerom i  czuj-
nikom umieszczonym na 
pojeździe można sprawdzić 
większą liczbę samochodów 
w  krótszym czasie. Szacuje-
my, że mobilnie skontroluje-
my nawet 4000 samochodów 
dziennie. Dla porównania 
jeden pieszy kontroler jest 
w stanie w tym samym czasie 
sprawdzić ok. 350 pojazdów.
 – Podczas dwóch, krótko po 
sobie występujących przejaz-
dów wyposażony w  specjal-
ny skaner pojazd zeskanuje 
numery rejestracyjne zapar-
kowanych pojazdów i  wy-
kona ich zdjęcia. Dane te 
trafią do systemu zawierają-
cego informacje o  pojazdach 
z  ważną opłatą za postój. Po 
zweryfikowaniu zebranych 
przez pojazd danych, kierow-
com, którzy nie zapłacili za 

parkowanie bądź nie posia-
dają ważnego abonamentu/
karty opłaty zryczałtowanej, 
wystawione zostanie zawia-
domienie o  opłacie dodat-
kowej – tłumaczy Magdale-
na Kiljan, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni.
Uruchomienie mobilnej kon-
troli nie zmienia zasad par-
kowania pojazdów w  SPP 
i  ŚSPP w  Gdańsku. Sposób 
wnoszenia opłaty, wysokość 
stawek, granice sektorów 
i czas poboru opłat pozostają 
bez zmian. Jedyna różnica to 
sposób dostarczenia zawiado-
mienia o opłacie dodatkowej. 
Tradycyjne zawiadomienia 
będą wkładane za wycieracz-
kę tylko przez pieszych kon-
trolerów. W  przypadku mo-
bilnej kontroli zostanie ono 
wysłane do kierowcy pocztą. 
Przez 14 dni (od momentu 
wystawienia przez piesze-
go kontrolera zawiadomienia 
i włożenia go za wycieraczkę 
lub od doręczenia w przypad-
ku kontroli mobilnej) wyso-
kość opłaty dodatkowej wy-
nosi 130 zł. Po tym czasie jej 
wysokość wzrasta do 200 zł.

(MK)

KOMPETENCJA, ZAANGAŻOWANIE I „SERCE NA DŁONI”  

NIEPODLEGŁOŚCIOWE GRANIE W OLIWIE

najlepsi opiekunowie osób starszych oraz z niepełnosprawnością w Gdańsku otrzymali 
nagrody i wyróżnienia „złotej malwy 2021”. nagrody prezydenta miasta Gdańska honorują 
osoby, które swoją pracę na rzecz potrzebujących traktują jak misję i zawodowe spełnienie.

Złota Malwa dla katarzyny Buchholz

spółdzielnia, która wspiera kluby i bibliotekę 

Nagrody „Złotej Malwy 2021”, 
symboliczne kwiatowe bro-
sze oraz gratyfikacje pienięż-
ne, wręczyła laureatom Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.
 – Gratuluję wszystkim wam 
z  całego serca i  dziękuje za 
pracę i  poświęcenie. Pomimo 
różnych trudności, które doty-
kają osoby starsze i te z niepeł-
nosprawnościami, pomagacie 
i  jesteście łącznikiem w  po-
znawaniu świata. Życzę siły, 
docenienia pracy i cieszenia się 
szacunkiem drugiego człowie-
ka – mówiła Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska.
„Złotą Malwą” uhonorowano 
Katarzynę Buchholz zatrud-
nioną w  Polskim Komitecie 
Pomocy Społecznej Pomor-
skim Zarządzie Wojewódzkim 
Stowarzyszeniu Charytatyw-
nym. „Srebrną Malwę” otrzy-
mała Elwira Rugieł pracująca 
w  Domu Pomocy Społecznej 
„Orunia”, a  „Brązową Malwę” 
odebrała Bohdana Chop, opie-
kunka z Gdańskiej Spółdzielni 
Socjalnej.  

 – Nagrody są wyrazem uzna-
nia za osiągnięcia w pracy oraz 
wspaniałą opiekę, jaką uhono-
rowani otaczają swoich pod-
opiecznych – mówiła Małgo-
rzata Niemkiewicz, dyrektorka 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w  Gdańsku. – To 
podziękowanie za szczególne 
zaangażowanie, kompetencje 

i  wrażliwość na sytuację i  po-
trzeby osób starszych oraz osób 
z niepełnosprawnością.
Nagrody i wyróżnienia „Złotej 
Malwy” po raz pierwszy zo-
stały przyznane w  2018 roku. 
Wyróżnienia otrzymali: Bo-
żena Gatza, Katarzyna Gera-
sik, Joanna Grzymała, Anna 
Guzińska, Joanna Hoppe, 

Tadeusz Kałużyński, Barbara 
Kozłowska, Jolanta Król, Syl-
westra Lesiak, Anna Mańkow-
ska, Sylwia Nadolna, Justyna 
Nakielska, Katarzyna Pruska, 
Dagmara Marta Richert, Gra-
żyna Urbańska-Papke.

(GR)

Fo
t.

 D
om

ni
k 

Pa
sz

lin
sk

i

robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa „budowlani” to wyjątkowa spółdzielnia, ponieważ rzadko zdarza się, żeby taki 
podmiot wspierał działania dwóch klubów i biblioteki.

 nagrodzeni opiekunowie na wspólnym zdjęciu z prezydent aleksandrą dulkiewicz
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Michał Brandt z Gdańskiej Or-
ganizacji Turystycznej podaje, że 
w  tegoroczne wakacje odwiedzi-
ło nas dokładnie 1 105 662 gości. 
Dla porównania, w  świetnym 
turystycznie roku 2019 było ich 
1 098 430, zaś w mocno dotknię-
tym pandemią roku 2020 – 960 
tysięcy.
 – Bardzo nas cieszy powrót tu-
rystów. Potwierdza się, że go-
ście chcą odkrywać nasz kraj, 
a  Gdańsk jest tego najlepszym 
przykładem. Wiedzieliśmy, że 
będzie to bardziej udane lato niż 
w poprzednim roku, ale ten wy-
nik jest wprost kapitalny, z czego 
jesteśmy bardzo dumni – podsu-
mowuje wyniki Łukasz Wysoc-
ki, prezes Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej.
Goście krajowi stanowili lek-
ko ponad 80 proc. ruchu tury-
stycznego. Odwiedzali Gdańsk, 
przyjeżdżając głównie z  woje-
wództwa pomorskiego, a  także 
z Mazowsza, Wielkopolski i Ślą-
ska. Z kolei turyści zagraniczni to 

przede wszystkim Niemcy – 22 
proc. oraz Skandynawowie – 14 
proc.. Cieszy z  pewnością poja-
wienie się większej liczby gości 
z  Francji – 6%. Niestety w  tym 
samym czasie mocno zmniejszył 
się ruch z  Wielkiej Brytanii – 
spadł do 5 proc.
Z  tą ostatnią kwestią związa-
ny jest fakt, że tak popularne do 
niedawna podróże samolotami 
wybrało jedynie 7,3 proc. gości. 

Zamiast tego częściej podróżo-
wali autem – blisko 62 proc. oraz 
koleją – ponad 20 proc..
 – Nie jest tajemnicą, że korona-
wirus szczególnie mocno dotknął 
branżę lotniczą. Liczne zastoje, 
obostrzenia i  miesiące niestabil-
nej sytuacji sprawiły, że turyści 
chętniej korzystają z pewniejsze-
go transportu naziemnego. Do-
datkowo brexit wprowadził kolej-
ne utrudnienia w  podróżowaniu 

i  stąd zdecydowanie mniejsza 
liczba gości z Wielkiej Brytanii. 
Dodajmy, że o ile Niemcy mogą 
do nas przybyć autem, autokarem 
lub pociągiem, a Skandynawowie 
promem, o  tyle Brytyjczycy są 
praktycznie skazani na samoloty 
– mówi Michał Brandt.

(GR)

Piłka ręczna jest niezwykle popu-
larną dyscypliną sportu na Pomo-
rzu. Stowarzyszenie Akademia 
Sportu Artura Siódmiaka działa 
na Suchaninie od 2015. Jej dzia-
łania skupione są wokół Szkoły 
Podstawowej nr 42. 
 – Szkolenie prowadzimy tylko 
w szkołach podstawowych, a na-
stępnie młodzi adepci piłki ręczne 
trafiają do Zespołu Szkół Sporto-
wych i Ogólnokształcących, któ-
ry współpracuje z  SPR Service 
Wybrzeże Gdańsk. Na Sucha-
ninie szkolimy dzieci i młodzież 
w  klasach sportowych 4–8. Ko-
rzystając z okazji, zapraszamy do 
zajęć grupy naborowej w  naszej 
szkole. Zajęcia odbywają się we 
wtorek i  czwartek w  godzinach 
15.50–16.35 w hali sportowej ul. 
Czajkowskiego 1 – zachęca Emil 
Kożuchowski ze Stowarzysze-
nia Akademia Sportu Artura 
Siódmiaka.
W  klasie sportowej dzieci mają 
dodatkowo 6 godzin trenin-
gu piłki ręcznej w  planie lek-
cji. Uczestniczą też w  lidze 

wojewódzkiej i w weekendy biorą 
udział w  klubowych turniejach 
piłki ręcznej, kształtując umiejęt-
ności i charakter.
W dobie internetu i innych uży-
wek multimedialnych trudno na-
kłonić młodych ludzi do uprawia-
nia sportu.
 – Najtrudniejszy jest pierw-
szy krok, a  więc odłożyć tele-
fon i przyjść na pierwsze zajęcia. 
Multimedia nie zastąpią realnej 
zabawy z  rówieśnikami. Jeżeli 
ktoś pozna już dyscyplinę i zasa-
dy gry, to chce odgrywać większą 
rolę – zauważa Emil Kożuchow-
ki. – Najważniejszym sukcesem 
naszego stowarzyszenia jest wła-
śnie kształtowanie młodego czło-
wieka, czyli wychowywanie po-
przez piłkę ręczną. 
Klub działający przy szkole na Su-
chaninie jest młody, ale już może 
pochwalić się wieloma sukcesami, 
by wspomnieć chociażby o: dwu-
krotnym tytule wicemistrzów 
Polski w  piłce ręcznej plażowej 
w  młodziku czy mistrzostwie 
w  Szkolnych Mistrzostwach 

Gdańska w piłce ręcznej w kate-
gorii młodzika.
W  ostatnim czasie szkoła na 
Suchaninie była gospodarzem 
rewanżowego turnieju elimina-
cyjnego do wojewódzkich mi-
strzostw. Przepustkę do rundy 
półfinałowej uzyskała ekipa SAS 
Gdańsk. Gospodarze zmagań 

stanęli na najniższym stopniu 
podium.
 – Piłka ręczna i jej plażowa od-
miana w pewien sposób przygo-
towują młodych ludzi do życia, 
współpracy z  innymi, radzenia 
sobie w  sytuacjach stresowych 
oraz asertywności – zauważa 
Emil Kożuchowski.

Zainteresowanie tą dyscypliną 
sportu na Suchaninie jest duże. 
Młodzi ludzie, chcąc trenować 
np. plażową odmianę szczypior-
niaka, muszą dojeżdżać na tre-
ningi na plażę do Brzeźna.
 – Bylibyśmy ogromnie wdzięcz-
ni, gdyby na Suchaninie znalazł 
się kawałek wolnej działki, którą 

można byłoby zaadoptować na 
boisko treningowe do piki ręcz-
nej. Pozbawiłoby to nas wielu 
kłopotów związanych z  dojaz-
dem do Brzeźna – dodaje Emil 
Kożuchowski.

(GR)

żyCie Miasta

WRACAJĄ NA WYBRZEŻE

SPORT, KTÓRY PRZYGOTOWUJE DO PRAWDZIWEGO ŻYCIA

Milion turystów w Gdańsku

Na suchaninie szlifują prawdziwe diamenty 

Gdańska organizacja turystyczna opracowała raport podsumowujący ruch 
turystyczny w Gdańsku latem – między czerwcem a sierpniem. okazuję się, że 
odwiedziło nas więcej gości niż w rekordowym dotychczas roku 2019.

suchanino to nie tylko miejska sypialnia, ale również miejsce, gdzie szlifowane są diamenty – nie te jubilerskie, ale 
sportowe. w szkole podstawowej nr 2 przy ul. czajkowskiego 1 w klasach sportowych szkoleni są młodzi piłkarze 
ręczni, następcy artura siódmiaka albo braci lijewskich.

kliknij lubię to 
i bądź na bieżąco!




