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FlashFlash

– chęć dzielenia się z osobami potrzebującymi 
dobrocią jest w gdańsku ogromna. dziękuję 
darczyńcom za każdy gest wsparcia, za to 
wyjątkowe współdziałanie i wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka - mówi małgorzata 
niemkiewicz, dyrektorka gdańskiego mopr.

Świąteczne paczki dla seniorów

str. 13

SPEŁNIALI MARZENIA

wspólnie udało się spełnić gwiazdkowe, bardzo przyziemne marze-
nia blisko 250 potrzebujących osób starszych w gdańsku. otrzy-
mali albo dostaną lada dzień m.in. paczki z żywnością lub pościel, 
kosmetyki, sprzęt agd czy książki i życzenia od darczyńców akcji 
„Świąteczna paczka dla seniora”.
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Jeszcze tylko do końca stycznia potrwa świąteczno-noworoczna wyprzedaż publikacji o historii gdańska. w sklepie internetowym muzeum gdańska przeceniono 
45 pozycji: albumów fotograficznych, katalogów wystaw, książek, przewodników i płyt muzycznych. 

 – Przez ostatnie cztery lata 
Muzeum Gdańska wyda-
ło 45 publikacji i kilka płyt 
z utworami wykonywany-
mi na gdańskich carillonach 
i najstarszym fortepianie w 
mieście. Świąteczno-nowo-
roczną promocję kierujemy 
do wszystkich sympatyków 
historii i dźwięków naszego 
miasta, bez względu na wiek. 
Nowe ceny zyskały zarówno 
publikacje sprzed kilku lat, 
jak i te najnowsze. Niektóre 
z nich zdobywały nagrody i 
wyróżnienia w konkursach 
w Polsce i poza nią. W ten 
sposób dzielimy się z miesz-
kańcami wiedzą o przeszło-
ści i sztuką, które dają po-
czucie dumy z przynależno-
ści do społeczności tworzącej 
Gdańsk – mówi Waldemar 
Ossowski, dyrektor Muzeum 
Gdańska. 
Promocyjne ceny obowiązy-
wać będą tylko w sklepie in-
ternetowym Muzeum Gdań-
ska do 30 stycznia. Zakupio-
ne publikacje będzie można 
zamówić z dostawą lub ode-
brać osobiście w Ratuszu 

Głównego Miasta przy ul. 
Długiej 46/47. 
 – W najkorzystniejszej cenie 
– już od 4 złotych – dostęp-
ne są książeczki dla dzieci, 
w których główną bohater-
ką jest muzealna sowa. Naj-
młodsi poznają z nich histo-
rie związane z herbem Gdań-
ska, bursztynem bałtyckim 
i Domem Uphagena. Kolej-
ną przecenioną pozycją dla 
dzieci jest pozycja o wizytach 
królów w dawnym Gdańsku. 
W cenie 4 złotych dostęp-
na jest również publikacja o 
związkach Józefa Piłsudskie-
go z Gdańskiem oraz foldery 
angielsko i niemieckojęzycz-
ne po Ratuszu Głównego 
Miasta. Na 20 złotych zosta-
ła wyceniona pierwsza z serii 
opowieści dla dzieci o histo-
rii gdańskich założeń parko-
wych, w której jeż, myszka i 
krecik przybliżają dzieciom 
historię Wielkiej Alei – in-
formuje Andrzej Gierszew-
ski, rzecznik prasowy gdań-
skiego muzeum.
Najkorzystniejsza promo-
cja obejmuje przygotowany 

przez znanego na całym 
świecie fotoreportera Chrisa 
Niedenthala album fotogra-
f iczny oraz książkę o historii 
obrony Westerplatte dr. An-
drzeja Drzycimskiego, do-
stępne odpowiednio w cenie 
60 i 29 złotych.
Wśród przecenionych ksią-
żek znalazł się także katalog 
wyrobów złotniczych rodzi-
ny Stumpfów z okresu XIX 
i XX wieku. Przygotowane 
przez dr Annę Frąckowską 
i zespół autorów „Srebra od 
Pokoleń” zostały nagrodzone 
w konkursie Najpiękniejsza 
Książka Roku. Zniżkę otrzy-
mamy także na wyróżnio-
ne w tym samym konkursie 
„Miasta Skoszarowane” dr. 
Jana Daniluka. Mniej zapła-
cimy również za nominowa-
ną na Pomorskiej Nagrody 
Literackiej Wiatr od Morza 
książkę dr. Janusza Dargacza 
o historii kąpielisk morskich. 
Publikacje zostały wycenione 
odpowiednio na 100, 60 i 44 
złote.
 – Ciekawym pomysłem na 
prezent mogą okazać się 

niedawno wydane „Kolory 
Dawnego Gdańska” dr Anny 
Kriegseisen. Publikację prze-
ceniono z 65 na 50 złotych 
– zachęca Andrzej Gier-
szewski. – W przygotowanej 
ofercie znajdują się również 
dwie płyty muzyczne. Na 15 
złotych została wyceniona 
płyta z utworami Fryderyka 

Chopina w wykonaniu dr. 
Macieja Gańskiego wykona-
ne na najstarszym gdańskim 
fortepianie. Instrument po-
chodzi z ok. 1830 roku. 
Z kolei 25 złotych to promo-
cyjna cena wydawnictwa mu-
zycznego z utworami przygo-
towanymi na gdańskie caril-
lony. Autorskie kompozycje 

Elżbiety Sikory, Aleksandra 
Nowaka, Zygmunta Krause, 
Pawła Mykietyna oraz Agaty 
Zubel wykonuje dr Monika 
Kaźmierczak, carillionistka 
miejska z Muzeum Gdańska.

(GR)

INTERNETOWA PROMOCJA MUZEUM

książki o Gdańsku już od 4 złotych

PRZY PIOTRKOWSKIEJ

nowe mieszkania 
Nowi lokatorzy TBS Motława 
otrzymali klucze do wyma-
rzonych mieszkań w budynku 
przy ul. Piotrkowskiej 60.
Wśród przyszłych najemców 
znalazły się 2 osoby, którym 
zostały przyznane lokale w 
formie mieszkania ze wspar-
ciem, w tym jedna osoba reko-
mendowana przez Fundację 
Metapomoc będąca wycho-
wanką pieczy zastępczej.
 – To już jest gdańska tra-
dycja, że co roku w okresie 
przedświątecznym wręczamy 

klucze do tych upragnionych 
mieszkań, w których rodzi-
ny będą mogły już spędzić 
wigilię – mówił Piotr Grze-
lak, zastępca prezydenta ds. 
zrównoważonego rozwoju. 
– Co ważne, i to też już jest 
tradycja, mamy w tym budyn-
ku mieszkania wspomagane, 
prowadzone przez gdańskie 
organizacje. Dziękuje Pań-
stwu, że bierzecie na siebie tę 
odpowiedzialność.
To już kolejny, szósty 
etap realizacji zabudowy 

mieszkaniowej w rejonie ulicy 
Piotrkowskiej przez Towarzy-
stwo Budownictwa Społecz-
nego Motława. W budynku 
powstało 55 mieszkań oraz 
15 garaży. Łącznie zaplano-
wanych zostało osiem etapów. 
Aktualnie trwa budowa bu-
dynku przy ul. Piotrkowskiej 
64. Zakończenie realizacji 
osiedla planowane jest w 2023 
roku.

(GR)
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Życzę Państwu, 
 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia              
pełnych ciepła, by choć na chwilę                      
zatrzymać się i spostrzec to, czego                  

nie widać w ciągłym biegu - prostych              
radości. 

 

Dzieciom życzę śniegu, bo bez nie                  
ma świetnej zabawy, no i magia Świąt            

w śniegu jest jeszcze większa…                                
i wymarzonych prezentów od                        

Świętego Mikołaja! 

Małgorzata Chmiel 
Poseł na Sejm 
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fotograficzne podsumowanie sopockich inwestycji 

  w ramach drugiego etapu modernizacji 
oświetlenia w sopocie wymieniliśmy kolejne 152 
punkty świetlne. zmodernizowane oświetlenie to 

energooszczędne oświetlenie led. w ramach całej, 
trzyetapowej inwestycji, wymienimy w sumie 791 

punktów świetlnych w sopocie.

  w lipcu br. zakończyliśmy kompleksowy remont ul. armii 
krajowej w sopocie. prace objęły przebudowę drogi rowerowej, 

jezdni i chodników. by poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych, 
wybudowaliśmy wyniesione skrzyżowania ul. armii krajowej z 

ulicami reja, wybickiego i andersa oraz wyniesione przejście dla 
pieszych przy ul. kochanowskiego. całość inwestycji dopełniły 

nowe nasadzenia drzew – 34 nowe lipy drobnolistne. Jej koszt to 
ponad 3,3 mln zł.

  w ciągu ostatnich 8 lat, nasadziliśmy 
w sopocie blisko 2 tys. drzew. 

  w ramach obchodów 120-lecia sopotu odbudowaliśmy 
altanę kollatha - Świątynię dobrego burmistrza znajdującą 
się na terenie parku północnego. na fundamencie kamien-

nym posadowione zostały drewniane słupy, na nich zaś dach 
w formie  krokwiowo-płatwiowej pokryty spatynowaną 

blachą miedzianą. altanę otaczają drewniane ławki. inwest-
ycja zamknęła się w kwocie 500 tys. zł. 

  inwestycja objęła m.in. przebudowę jezdni, wy-
dłużenie lewoskrętu w ul. malczewskiego, budowę 

wyspy centralnej oraz jezdni w obrębie skrzyżowania z 
al. niepodległości, wprowadzenie śluzy dla autobusów, 

przebudowę wlotu ul. wejherowskiej, przebudowę 
kanalizacji deszczowej w obrębie inwestycji, przebudowę 

oświetlenia i sieci trakcyjnej, nowe nasadzenia drzew.

  w tym roku przeprowadzimy w sumie 4 remonty 
fragmentów alei niepodległości: w obu kierunkach 
na odcinku od ulicy 23 marca do ul. armii krajowej, 

skrzyżowanie z ul. wybickiego oraz odcinek od wyjazdu 
z gdańska. koszt tych prac, wraz z kosztem fragmentu 

remontowanej ulicy malczewskiego to koszt ok. 1,6 mln 
zł. inwestycja zrealizowana została ze wsparciem finan-
sowym subwencji ogólnej ministerstwa infrastruktury.

  mieszkańcy zdecydowali, gmina wykonała. wybrana w 
ramach budżetu obywatelskiego inwestycja obejmująca 
gruntowną przebudowę przejścia podziemnego pod aleją 
niepodległości wraz z montażem wind, w maju br. została 

oddana do użytku.

  ponad 16 tysięcy sadzonek, m.in. petunii, 
szałwii, werbeny, begonii, dalii, gaury czy fuksji, 
pieściły nasze zmysły latem cudownymi, letnimi 

kolorami i zapachami.

  główną atrakcją placu zabaw jest wielki 
zielony smok miluś. Jest mnóstwo miejsc do 
wspinania, huśtawki, bujawki i zjeżdżalnia.
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– Adolf Zackiewicz przez wiele 
lat pełnił funkcję prezesa przy-
morskiej spółdzielni. Ciężko 
było przejąć po nim przysłowio-
wą pałeczkę?
 – W zawiązku z chorobą i przej-
ściem na emeryturę długoletnie-
go prezesa Adolfa Zackiewicza 
zgodnie z decyzją rady nadzorczej 
miałem zaszczyt zostać powoła-
nym na stanowisko prezesa zarzą-
du PSM „Przymorze”. Czy było 
trudno? Tak, mimo że przez 12 
lat pełniłem funkcję zastępcy pre-
zesa ds. technicznych, to przejęcie 
stanowiska po tak znakomitym 
i  szanowanym człowieku zobo-
wiązuje do wzmożonej pracy do-
tyczącej utrzymania odpowied-
niego poziomu pracy spółdzielni 
oraz obsługi mieszkańców.
 – Można powiedzieć, że minio-
ne dwa lata obfitowały w rosza-
dy kadrowe. Jakie najważniej-
sze zmiany zaszły w  zarządzie 
i administracjach?
 – Czas jest nieubłagalny, wielu 
długoletnich pracowników od-
chodzi na emerytury, co powo-
duje wymianę kadr. W związku 
z odejściem prezesa Zackiewicza 
i  wiceprezes Jadwigi Stadlew-
skiej, zostali wybrani nowi człon-
kowie zarządu – Emir Muchla 
na zastępcę prezesa ds. technicz-
nych, którego w  październiku 
zastąpił Marek Drewnowski. 
Z kolei Aleksandra Dylicka peł-
ni teraz funkcję zastępcy prezesa 
ds. ekonomicznych. Zmieniła się 

też główna księgowa spółdziel-
ni. Annę Majewską zastąpiła 
Magdalena Stefańska. Zmiany 
nastąpiły też w  administracjach 
osiedli. Kierownikiem Admini-
stracji Osiedla nr 2 został Dariusz 
Szczepiński, a  kierownikiem ds. 
technicznych – Robert Kiliński, 
zaś główną księgową – Małgo-
rzata Snoch. W  Administra-
cji Osiedla nr 3 powołano nową 
główną księgową, którą została 
Danuta Koprowska, natomiast 
Danuta Czapiewska pełni teraz 
funkcję zastępcy kierownika ds. 
technicznych. Natomiast w  Ad-
ministracji Osiedla nr 4 Marzenę 
Smutek na stanowisku kierowni-
ka ds. technicznych zastąpił An-
drzej Lustyk. 
 – Poznaliśmy już zmiany kadro-
we, więc teraz może powie nam 
Pan o  wyzwaniach, które stoją 
przed Waszą spółdzielnią?
 – Wyzwań jest dużo i  każdy 
dzień przynosi następne. Dotyczą 
one spraw technicznych, remon-
towych, ale i kolejnych obowiąz-
ków spółdzielni wynikających 
z  nowych ustaw czy współpracy 
z  miastem w  zakresie odpadów 
komunalnych albo gruntów. 
Stoją też przed nami chociażby 
wyzwania dotyczące coraz więk-
szej liczby samochodów i  braku 
miejsc postojowych, współży-
cia mieszkańców, uwłaszczeń, 
utrzymania bieżącego budynków 
i terenów zielonych. Chcemy re-
alizować potrzeby i  oczekiwania 

mieszkańców przy jednocze-
snym zachowaniu jak najniższych 
kosztów i  stabilnej wysokości 
czynszu oraz utrzymaniu odpo-
wiednich kadr pracowniczych. 
Moim zdaniem najtrudniejszym 
wyzwaniem jest mimo wszystko 
rozliczanie indywidualne na po-
szczególne nieruchomości kosz-
tów i wpływów oraz ustalenie in-
dywidualnych opłat eksploatacyj-
nych, planów remontów, kosztów 
ogrzewania i ciepłej wody. 
 – Sporo tego…
 – To oczywiście nie wszystko. 
Myślę, że nie lada wyzwaniem 
będzie też organizacja i przepro-
wadzenie obrad walnego zgroma-
dzenia w  roku 2022, na którym 
odbędą się wybory nowej rady 
nadzorczej oraz przeprowadzenie 
zebrań grup członkowskich i wy-
bory członków rad osiedli.
Dużym problemem jest oczywi-
ście wzrost kosztów sygnalizo-
wany przez firmy i  dostawców 
usług i  mediów dla spółdzielni 
oraz wzrost podatków i opłaty za 
wieczyste użytkowanie gruntów, 
a  także podwyżka cen za prace 
remontowe. 
 – Ale w ciągu dwóch minionych 
lat udało się dwukrotnie zorga-
nizować walne zgromadzenie. 
W  Trójmieście mamy znacznie 
mniejsze spółdzielnie, które nie 
zorganizowały walnego. 
 – Owszem, ale mimo pandemii 
zainteresowanie było umiarko-
wane i  porównywalne do tych 

zebrań, które odbywały się w la-
tach ubiegłych. Nieco większym 
zainteresowaniem cieszy się wal-
ne zgromadzenie, podczas które-
go wybierana jest rada nadzorcza. 
Tak też było w naszym przypad-
ku w  2019 roku. Walne zgro-
madzenie jest bardzo ważnym 
zebraniem. Właśnie wtedy zapa-
dają decyzje o podziale – miedzy 
członków spółdzielni – nadwyżki 
bilansowej uzyskiwanej z działal-
ności gospodarczej. Warto wie-
dzieć chociażby, że przy ustalaniu 
wysokości opłat czynszowych 
brana jest pod uwagę nadwyżka. 
Brak zatwierdzenia jej podziału 

przez walne zgromadzenie spo-
wodowałoby konieczność pod-
wyżki opłat do czasu podjęcia 
stosownej uchwały na walnym.
 – Tematem, który odmienia się 
przez wszystkie przypadki, jest 
teraz pandemia i  koronawirus. 
Znaczącą wpłynęły on na funk-
cjonowanie spółdzielni?
 – Tak jak dla wszystkich pande-
mia COVID-19 spowodowała 
wiele utrudnień dla pracowni-
ków oraz członków spółdzielni. 
Choroby i  kwarantanny spowo-
dowały utrudnienia w  kontak-
tach z  administracjami, wystą-
piły też opóźnienia w  realizacji 

remontów. Mieszkańcy bory-
kali się z  kolei z  utrudnieniami 
związanymi z opłatami czynszu. 
Poza tym ponosiliśmy niebaga-
telne koszty związane z  dosto-
sowaniem się do obostrzeń ogło-
szonych przez premiera. Mimo 
tych utrudnień spółdzielnia cały 
czas funkcjonowała i obsługiwa-
ła mieszkańców. Wirus wywołał 
niestety chorobę u wielu pracow-
ników. Z  tego powodu zmarła 
długoletnia pracownica Admi-
nistracji Osiedla nr 2 – Maria 
Safaryn, zastępca kierownika ds. 
technicznych. 
 – Dziękuję za rozmowę.

WYZWAŃ JEST DUŻO, A KAŻDY NASTĘPNY DZIEŃ PRZYNOSI NASTĘPNE

Bycie prezesem to zaszczyt, ale i zobowiązanie 
od prawie dwóch lat powszechną spółdzielnią mieszkaniową „przymorze” kieruje władysław wojtkiewicz, który na 
stanowisku prezesa zastąpił adolfa zackiewicz. o problemach spółdzielców, ale i osiągnięciach i zmianach kadrowych 
z prezesem wojtkiewiczem rozmawia krzysztof lubański.
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KONKURS

Hulajnoga do 
wygrania
Gdańska rada miasta po raz 
drugi zaprasza do udziału 
w  konkursie fotograficznym 
„Nowy Ratusz w  obiektywie”. 
Na zwycięzców, którzy do 7 
stycznia prześlą współczesne 
lub historyczne zdjęcie siedziby 
gdańskiej rady, czekają atrakcyj-
ne nagrody.
Zdjęcia konkursowe należy 
przesyłać na adres: konkurs.
rmg@gdansk.gda.pl, wraz 
z wypełnioną przez uczestnika 
kartą zgłoszenia.
 – Zachęcamy do podzielenia 
się z  nami zdjęciami siedziby 
Rady Miasta Gdańska, jej ar-
chitektury i  detali, otoczenia 
czy wydarzeń historycznych 
związanych z  budynkiem – 
mówi Agnieszka Owczarczak, 
przewodnicząca Rady Miasta 
Gdańska. – Czekamy na zdjęcia 
współczesne, jak również na te 
przechowywane w  domowych 
archiwach. Liczymy na to, że 
uczestnicy zaskoczą nas nieba-
nalnymi kadrami.
Wyniki konkursu poznamy 14 
stycznia na profilu facebooko-
wym Rady Miasta gdańska i na 
stronie www.gdansk.pl, gdzie zna-
leźć też można szczegółowe infor-
macje o konkursie. 
Do wygrania hulajnoga elektrycz-
na oraz inne atrakcyjne nagrody.

(GR)

nasZe spraWy

OLIVIA PRZYCIĄGA MŁODYCH I ZDOLNYCH

o4 coworking połączyło siły z wyższą szkołą bankową, aby zorganizować pierwsze spotkanie w ramach szybkich randek 
rekrutacyjnych. to nowy projekt, który pozwala firmom z olivia centre pozyskać ambitnych i otwartych na nowe możliwości 
adeptów, a samym studentom rozpocząć swoją przygodę zawodową w środowisku globalnych potentatów, a zarazem 
poznać swoje mocne strony i co więcej – otrzymać konstruktywną informację zwrotną na swój temat. 

szybkie randki rekrutacyjne 

Sukces pierwszej edycji spowo-
dował, że na rok 2022 Olivia 
zapowiada współpracę z  Uni-
wersytetem Gdańskim oraz 
innymi uczelniami z  Pomo-
rza, aby rozwijać ideę łączenia 
potrzeb młodych ludzi przy-
gotowujących się do kariery 
zawodowej. 
O potencjale inicjatywy świad-
czy grono międzynarodowych 
firm, które zdecydowały się 
wziąć udział w  projekcie już 
od pierwszej edycji oraz sukces 
rekrutacyjny, będący jego efek-
tem. Wśród firm, które umó-
wiły się na randki rekrutacyjne, 
byli tacy liderzy w swoich bran-
żach jak PKO BP, Santander 
Bank, Sii, Bayer, Lyreco, Thy-
ssenKrupp, Telus Internatio-
nal, ZrTrade czy Ricoh Euro-
pe, ale nie zabrakło wśród nich 
również mniejszych firm, które 
także aktywnie poszukują pra-
cowników. Rekrutację prowa-
dzi również sama Olivia, któ-
ra uruchomiła nabór na kilka 
stanowisk. 
Dla firm rekrutujących takie 

wydarzenia stanowią doskona-
łą okazję do nawiązania współ-
pracy z  ambitnymi osobami, 
które stoją na początku swojej 
ścieżki zawodowej. Na tego ro-
dzaju spotkaniach nie szukają 
doświadczonego pracownika, 
a konkretnego typu człowieka, 
którego cechuje silny charakter, 
otwarta głowa i chęć rozwijania 
się wśród najlepszych. Dla mło-
dych ludzi to przede wszystkim 
doświadczenie, które pozwala 
im zdobyć pracę lub staż, ale nie 
tylko. To również doskonała 
okazja do zrozumienia, jak wy-
gląda prawdziwa rozmowa re-
krutacyjna, otrzymania infor-
macji zwrotnej na temat swoich 
mocnych stron, jak i  tych wy-
magających dalszego rozwoju. 
Tym bardziej, że takie randki 
to dosyć intensywne doświad-
czenie, gdyż w trakcie jednego 
dnia odbywa się aż do nawet 20 
rozmów rekrutacyjnych, więc 
na każdym kolejnym spotkaniu 
można od razu wdrożyć uwagi, 
które pozyskali na poprzednich 
spotkaniach. Uczestnicy muszą 

jednak mieć świadomość, że te 
spotkania odbywają się zupeł-
nie na poważnie. Już w trakcie 
pierwszej edycji randek 4 oso-
by dostały pracę, a 5 kolejnych 
zostało przyjętych na kolejne 
etapy prowadzonych rozmów 
rekrutacyjnych. 
 – Szczerze polecam szyb-
kie randki rekrutacyjne 

organizowane przez O4 Co-
working. Można się dużo na-
uczyć o  prezentacji siebie pra-
codawcom i poćwiczyć rozmo-
wy kwalifikacyjne, które oka-
zały się przemiłymi rozmowa-
mi o życiu w pracy i ośmieliły 
mnie do przyszłych rozmów. 
Jest także szansa znalezienia 
pracy, co może być niemałym 

profitem ze spotkań. Poświę-
ciłam niecałe dwa dni, a  spo-
tkałam blisko 20 pracodawców 
potrzebujących pracowników. 
Bezcenne – mówi Monika, 
studentka Wyższej Szkoły 
Bankowej.

(KK)
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– Nie mieliśmy jeszcze przyjem-
ności porozmawiania, dlatego 
na samym początku zapytam, co 
skłoniło Pana do startu w kon-
kursie na prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orunia”?
 – Motywacją do złożenia oferty 
w  konkursie była historia oruń-
skiej spółdzielni. W tym samym 
czasie, kiedy ja rozpoczynałem 
swoją pracę zawodowo-spo-
łeczną, zaczynała się tworzyć  
SM „Orunia”. Na początku lat 
80. angażowałem się w  tworze-
nie młodzieżowych spółdzielni 
mieszkaniowych i  patronatów 
spółdzielczych. Do Gdańska 
przeniosłem się z  Małego Trój-
miasta. Tam, będąc prezesem 
znajdującej się po bardzo po-
ważnych przejściach spółdzielni 
w  Redzie, doszedłem do wnio-
sku, że moja misja dobiegła koń-
ca. Myślę, że w ciągu ponad 7 lat 
pracy zrealizowałem postawio-
ne przede mną zadania, dzięki 
czemu w  spółdzielni zapanował 
spokój. 
Na Oruni czekały mnie zupełnie 
inne wyzwania. Zamierzałem 
wprowadzić pewne zmiany do-
tyczące utrzymania osiedla czy 
też komunikowania się z miesz-
kańcami, a także podjąć działania 
w  celu przyspieszenia procesów 
„termomodernizacyjnych” m.in. 
remontu elewacji budynków 
z wielkiej płyty i  zmiany sposo-
bu zasilania budynków w  cie-
pło. W  ciągu minionych dwóch 
lat niektóre elementy zostały już 
zrealizowane. 
 – Proszę więc powiedzieć nam 
przynajmniej o najważniejszych 
przedsięwzięciach, które zosta-
ły zrealizowane na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu miesięcy.
 – Realizowaliśmy przede wszyst-
kim prace, na których zależało 
mieszkańcom. Ich zakres zależał 
oczywiście od posiadanych środ-
ków. Nie tylko nasza spółdzielnia 

borykała się z galopującymi cena-
mi usług i  materiałów, co także 
miało znaczący wpływ na ilość 
realizowanych prac oraz ich koszt. 
Nie mamy żadnej możliwości po-
zyskanie środków zewnętrznych, 
co na pewno ułatwiłoby wyko-
nanie niektórych zadań. Mimo 
tych przeszkód podjęliśmy nego-
cjacje z GPEC Gdańsk dotyczące 
przebudowy sieci ciepłowniczych 
i  zmianie sposobu dostarczania 
ciepła do budynków. Zrealizowa-
liśmy przed terminem program 
związany z  wymianą punktów 
gromadzenia odpadów. Stare al-
tany śmietnikowe zastępujemy 
estetycznymi, półpodziemnymi 
pojemnikami. Jest to sukces za-
równo mieszkańców, rady nad-
zorczej jak i zarządu. Jest to eko-
nomiczna, a  zarazem proekolo-
giczna metoda gromadzenia od-
padów. Dodam, że w przypadku 
naszej spółdzielni wiele altan zlo-
kalizowanych było w pasach dro-
gowych, za co musieliśmy wnosić 
do miejskiej kasy określoną kwotę 
pieniędzy. Dzięki naszym dzia-
łaniom uniknęliśmy wygórowa-
nych opłat. Do przebudowania 

pozostały jeszcze tylko 4 altany. 
Jest jeszcze jeden pozytyw tych 
działań. Na naszym osiedlu poja-
wia się mniej dzików, które do tej 
pory pożywiały się m.in. odpad-
kami znalezionymi w  altanach 
śmietnikowych. Nowe pojemniki 
są większe, dzięki czemu mogą 
przyjąć więcej śmieci.
 – Czy w związku z tym możemy 
powiedzieć, że na terenie Wa-
szego osiedla zniknął problem 
właściwej segregacji śmieci?
 – Myślę, że całkowicie pro-
blem nie zniknął. Teraz zarówno 
mieszkańcy, jak i  firma odbiera-
jąca odpady komunalne uczą się 
nowego systemu wprowadzone-
go na naszym osiedlu. Sądzę, że 
problem z  odpowiednią segre-
gacją śmieci występuje w  każ-
dym budynku wielorodzinnym. 
Otrzymaliśmy trzy ostrzeżenia, 
ale karami finansowymi nie zo-
staliśmy obłożeni. Trzeba w tym 
miejscu powiedzieć jasno, że nie 
ma ściśle określonych przepisów 
dotyczących kar, które samorzą-
dy nakładają na wspólnoty albo 
spółdzielnie mieszkaniowe.
 – Trzeba jednak przyznać, że 

przypadło panu pracować w bar-
dzo trudnych warunkach.
 – Już pod koniec marca ubie-
głego roku odczuliśmy poważ-
ne konsekwencje związane  
z COVID-19. Fala zakażeń do-
tknęła także naszą spółdziel-
nię, dlatego zmuszeni byliśmy 
do częściowej pracy zdalnej. Po 
dwóch miesiącach wróciliśmy 
jednak do formy tradycyjnej. 
Przed pandemią każdy mógł 
przyjść do administracji ze 
swoimi bolączkami. Teraz też 
tak jest, ale wcześniej trzeba się 
umówić na spotkanie. 
Za wielki sukces uważam prze-
prowadzenie wyborczego wal-
nego zgromadzenia, w  którym 
mieszkańcy wybrali nową radą 
nadzorczą. Z  kolei na tegorocz-
nym walnym zatwierdzony zo-
stał wieloletni plan remontów 
na lata 2022–2026. Członkowie 
spółdzielni udzielili również ab-
solutorium (przyp. red. zarówno 
w  2020, jak i  2021 roku) radzie 
nadzorczej i  zarządowi. Doko-
nano także zmian w statucie. Na 
obu zebraniach frekwencja była 
niska, ale niestety taka sytuacja 

ma miejsce w  wielu spółdziel-
niach i  należy ubolewać z  tego 
powodu, że wielu mieszkań-
ców nie angażuje się w  sprawy 
spółdzielni.
Warto jeszcze zauważyć, że 
w  ostatnim czasie duże zmia-
ny zaszły także na naszej stro-
nie internetowej. Dzięki temu 
znacznie poprawił się kontakt 
z mieszkańcami. 
 – Duże zmiany nastąpiły w sta-
tucie spółdzielni?
 – Zdecydowano się na ograni-
czenie liczebności rady nadzor-
czej. Według zmiany w  statu-
cie rada może liczyć od 9 do 11 
członków, a  nie jak dotychczas 
11–13. Druga ważna zmiana do-
tyczy zarządu, który może skła-
dać się z dwóch lub trzech osób 
i dlatego od 1 stycznia 2022 roku 
zarząd składać się będzie z dwóch 
osób. Warto w  tym miejscu po-

wiedzieć, że po wielu latach pracy 
z naszą spółdzielnią pożegnał się 
Bogdan Jasiński, zastępca prezesa 
ds. technicznych. Z końcem roku 
będziemy się też żegnać z głów-
ną księgową i  zarazem człon-
kiem zarządu – Teresą Wójcik, 
która może pochwalić się 32-let-
nim stażem pracy w Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orunia”.
 – Wspomniał Pan o  wielo-
letnim planie remontowym. 
Mieszkańcy na pewno są zain-
teresowani, jakie działania zo-
stały zaplanowane na najbliższe 
lata.
 – Najważniejszym zadaniem 
na najbliższe lata jest likwidacja 
dwóch grupowych węzłów ciepl-
nych. W tej sprawie podpisaliśmy 
właśnie stosowne porozumienie 
z  GPEC. Pierwsze prace roz-
poczną się już w przyszłym roku, 
zaraz po zakończeniu sezonu 
grzewczego. Najpierw zlikwido-
wana zostanie stacje grupowa przy 
ulicy Czirenberga. Liczymy na 
to, że GPEC przebuduje sieć cie-
płowniczą. Po naszej stronie po-
zostanie natomiast wybudowanie 

indywidualnych węzłów ciepl-
nych w 15 budynkach mieszkal-
nych i 2 użytkowych. Przyniesie 
to wymierną korzyść dla miesz-
kańców – ograniczymy straty 
wynikające z  przesyłu ciepłej 
wody. Chodzi o  to, że przy no-
woczesnej sieci będą występować 
znacznie mniejsze ubytki ciepła 
podczas przesyłu. Szacujemy, że 
część inwestycji leżąca po naszej 
stronie kosztować może ok. 800 
tysięcy złotych. Miejmy nadzieję, 
że GPEC skłonny będzie prze-
prowadzić podobną inwestycję, 
związaną z likwidacją węzła gru-
powego przy ulicy Hoene.
Dodam, że gromadzimy środ-
ki, które w  przyszłości będą 
przeznaczone na kolejne prace 
związane z  termomodernizacją. 
W piwnicach czterech budynków 
wymieniana będzie instalacja wo-
dociągowa. Prowadzona będzie 

konserwacja i  remonty dachów. 
Kontynuować będziemy wymia-
nę stolarki okiennej wiatrołapów 
w  dwóch, ostatnich budynkach. 
Prace te, podobnie jak docieple-
nia, powinny być już zakończone, 
ale trudno jest znaleźć wykonaw-
cę, który zająłby się tymi remon-
tami. Mimo dwukrotnie ogła-
szanego przetargu nie wyłonili-
śmy wykonawcy. Za pierwszym 
razem cena była dwukrotnie 
wyższa od naszych możliwości, 
a przy drugim podejściu nie było 
żadnego oferenta. Okazuje się, że 
na rynku usług remontowych jest 
coraz mniej podmiotów. Małe 
firmy zamknęły swoją działal-
ność, a  pozostali wywindowa-
li swoje ceny. W  dalszym ciągu 
będziemy starać się organizować 
dodatkowe miejsca postojowe. 
Szczególny problem z  parko-
waniem pojawia się w  okolicach 
szkoły. Miejsca dla mieszkańców 
zajmują bowiem rodzice albo in-
teresanci odwiedzający szkołę.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ORUNIA”

Mimo przeciwności losu osiągnęli kilka sukcesów
w styczniu miną 2 lata od rozpoczęcia nowego rozdziału w historii spółdzielni mieszkaniowej „orunia”. nowym jej 
prezesem został andrzej różański, który zastąpił założyciela i wieloletniego „szefa” spółdzielni tadeusza dorobka. 
w normalnych warunkach nowemu prezesowi przyszło popracować zaledwie 3 miesiące, ponieważ pojawiły się 
i trwają do dziś ograniczenia funkcjonowania związane z coVid-19. mimo pandemii udało się jednak dwukrotnie 
przeprowadzić walne zgromadzenie, bez większych problemów realizowano także plan remontowy.
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Organizator – Akademia 
Sportu Artura Siódmiaka – 
przygotowała dwa turnieje 
mikołajkowe, w  których od-
dzielnie rywalizowali dziew-
częta i chłopcy. 
 – Nie brakowało pozytywnej 
energii i mnóstwa emocji. Jak 
w każdym sportowym turnie-
ju były przegrane, wygrane 
i  remisy. Najważniejsze było 
jednak zdobyte doświadcze-
nie, które może zaowocować 
w  przyszłości –podkreśla 
Emil Kożuchowski, trener 
piłki ręcznej.
Wśród chłopców bezkon-
kurencyjna okazała się eki-
pa UKS 7 Osowa. Na 2. 
miejscu zawody ukończy-
ła drużyna z  Banina, zaś na 

najniższym stopniu podium 
stanęli młodzi szczypiorniści 
SAS Gdańsk. Z  kolei wśród 
dziewcząt na 1. pozycji mi-
kołajkowe zawody zakończy-
ły zawodniczki UKS Bani-
no. Kolejne dwa miejsca na 
podium przypadły w  udziale 
zespołom SPR Gdynia i SAS 
Gdańsk.
W  zmaganiach brały udział 
dzieci, dla których jest to 
dopiero początek przygody 
z  piłką ręczną. Nagrody in-
dywidualne traf iły do Amelii 
Leleń-Żuchowskiej i  Mak-
symiliana Latoszewskiego. 
Jednak, jak podkreśla trener 
Kożuchowski, na sukces pra-
cuje cały zespół, a  nie jeden 
zawodnik. 

 – Bardzo ciężko znaleźć 
sponsorów, którzy chcieliby 
wesprzeć działalność szkole-
niową albo organizację im-
prez sportowych. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Sucha-
nino” pierwszy raz wsparła 
naszą inicjatywę, ale mam 
nadzieję, że nie ostatni. Je-
steśmy bardzo wdzięczni za 
każdą pomoc – dziękuje Emil 
Kożuchowski.
Dodajmy przy okazji, że gro-
no sponsorów zasilili także 
Stowarzyszenie Akademii 
Sportu Artura Siódmia-
ka, Porcelana Lubiana oraz 
„Diety od Brokuła”.
 – Jesteśmy częścią tego osie-
dla. Zadaniem spółdzielni 
jest także wspieranie inicja-
tyw, w  których uczestniczą 
nasi mieszkańcy. Jest to po-
czątek naszej przygody z pił-
ką ręczną i mam nadzieję, że 
wspólnie będziemy współpra-
cować nad niejednym przed-
sięwzięciem organizowanym 
na Suchaninie – mówi nam 
Ewelina Wojciechowska ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Warto na koniec powiedzieć 
jeszcze, że spółdzielnia z Su-
chanina wspiera różne przed-
sięwzięcia. Pomaga cher-
leaderkom z  miejscowego 

klubu „Emotion”, wspiera 
obie szkoły, dof inansowuje 
obiady dla najbardziej po-
trzebujących uczniów. 
 – Nie możemy ograniczać 
się tylko do administrowa-
nia i zarządzania budynkami 
mieszkalnymi. Suchanino to 
nasz wspólny dom, dlatego 
musimy się wspólnie wspierać 
i żyć jak jedna, wielka rodzi-
na – dodaje Leonard Wieczo-
rek, prezes SM „Suchanino”.

(KL)

SPÓŁDZIELNIA WSPIERA SPOŁECZNE AKCJE

Mikołajkowy turniej na suchaninie 
mikołajki to nie tylko czas obdarowywania słodkościami i drobnymi upominkami, ale także okres turniejów 
sportowych organizowanych z myślą o najmłodszych. dwa z nich odbyły się w szkole podstawowej nr 42 na gdańskim 
suchaninie. o puchary i nagrody rywalizowali młodzi adepci piłki ręcznej.
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500 MIEJSC PRACY

ruszyła budowa nowej fabryki
Rozpoczęły się prace przy budo-
wie fabryki bateryjnej Northvolt 
Dwa. Zajmuje się ona produkcją 
najnowocześniejszych, zrówno-
ważonych systemów magazy-
nowania energii. Nowa fabry-
ka to ponad 500 miejsc pracy 
w regionie.
Northvolt Systems Dwa, który 
powstanie w Gdańsku, to naj-
większa fabryka produkująca 
systemy magazynowania energii 
w Europie. Fabryka o powierzch-
ni 50 tys. m2 stanowi inwestycję 
o wartości ok. 200 mln dolarów.  
Projekt zostanie zrealizowa-
ny w dwóch etapach. Northvolt 
utworzy także nowe centrum ba-
dawcze i doskonalenia inżynieryj-
nego. Fabryka została zaprojekto-
wana w celu montażu najnowo-
cześniejszych, zrównoważonych 
systemów magazynowania ener-
gii, aby zmniejszyć zależność Eu-
ropy od paliw kopalnych.
 – Często mówimy o solidarności, 
a ta inwestycja pokazuje solidar-
ność z przyszłymi pokoleniami – 
to, jak chcemy myśleć o Gdańsku, 
Pomorzu, Polsce, Europie i całym 
świecie. Bez takich inwestycji, 
bez takiego myślenia o odzyski-
waniu energii, nie będziemy mieli 
gdzie żyć, dlatego wspieramy ta-
kie działania – mówi Aleksandra 
Dulkieiwcz, prezydent Gdanska.  
Wraz z uroczystym wbiciem ło-
paty projekt oficjalnie wszedł 

w pierwszy etap, w którym roz-
poczyna się budowa fabryki 
z początkową mocą wynoszącą 
5 GWh. Rozpoczęcie produk-
cji jest przewidywane na 2022 
r. W drugim etapie projektu fa-
bryka rozszerzy swoją moc cał-
kowitą do 12 GWh. Przewiduje 
się, że urządzenia produkcyjne 
zainstalowane w obecnej fabryce 
montażu systemów bateryjnych 
Northvolt Jeden, zostaną w przy-
szłości przetransportowane do 
Northvolt Dwa.
 – Budowa Northvolt Systems 
Dwa jest ważną inwestycją w re-
jonie, spowoduje wzrost liczby no-
wych bezpośrednich i pośrednich 
miejsc pracy – powiedział Robert 
Chryc-Gawrychowski, Prezes 
Zarządu Northvolt Poland Sp. 
z o.o. - Fabryka, razem z centrum 
badawczorozwojowym, sprawi, że 
region ten stanie się kluczowym 
ośrodkiem produkcji systemów 
bateryjnych w Europie.
Oprócz ceremonii inauguracji bu-
dowy nowego zakładu, Northvolt 
podpisał też umowy współpracy 
z Politechniką Gdańską i Poznań-
ską. Celem partnerstwa jest wspie-
ranie projektów badawczo-rozwo-
jowych związanych z bateriami, 
programów doktoranckich i in-
nych możliwości w związku z po-
wstaniem nowej fabryki.

(GR)

ŁATWIEJ DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH

kolejne naziemne przejście dla pieszych 
Jak informuje aneta niezgoda z dyrekcji rozbudowy miasta gdańsk, podpisano 
właśnie umowę na budowę przejścia naziemnego w pobliżu gdańskiego uniwersytetu  
medycznego. dzięki inwestycji osoby z ograniczoną mobilnością będą mogły łatwiej 
i bezpieczniej dostać się w okolice placówek medycznych. prace zakończą się 
w sierpniu przyszłego roku.

 – Koszt budowy przejścia 
wyniesie ok. 3,2 milionów 
złotych. Zadanie przewidu-
je budowę przejścia naziem-
nego i przejazdu dla rowerów 
z sygnalizacją świetlną przez 
al. Zwycięstwa i Trakt Konny, 
w pobliżu przystanku tramwa-
jowego „Uniwersytet Medycz-
ny”.  Inwestycja wiązała się 
będzie także z przebudową pe-
ronów tramwajowych, chodni-
ka i trakcji tramwajowej. Nowe 
przejście zostanie także oświe-
tlone, a w jego pobliżu zostanie 
nasadzony nowy trawnik – tłu-
maczy Aneta Niezgoda.
Wzrastająca świadomość eko-
logiczna, ale także trwająca 
sytuacja pandemiczna spowo-
dowały, że wymagania wobec 
dostępności i jakości przestrze-
ni dla pieszych wzrosły. Zna-
czenie i rola ruchu pieszego ma 
odzwierciedlenie w dokumen-
tach strategicznych rozwoju 
Gdańska.
 – Bezpieczne ciągi pie-
sze, chodniki o parametrach 

zapewniających optymalny 
poziom komfortu, dojścia wy-
znaczone po możliwie najkrót-
szej trasie i w otoczeniu zachę-
cającym do podróży pieszej, 
mają zasadnicze znaczenie dla 
tworzenia zrównoważonej mo-
bilności miejskiej. Są jednym 

z głównych wyznaczników ja-
kości przestrzeni publicznej 
i jakości życia nas wszystkich – 
dodaje Antena Niezgoda.
Obecnie trwa budowa przej-
ścia dla pieszych przy Bramie 
Wyżynnej, która jest połączo-
na z remontem nawierzchni 

fragmentu Wałów Jagielloń-
skich. W ubiegłych latach po-
wstały także dwa przejścia 
naziemne przez ul. Podwale 
Przedmiejskie.

(GR)
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POLICJANCI OSTRZEGAJĄ 

policjanci przypominają, że w porze zimowej należy zachować wzmożoną 
ostrożność podczas kierowania autem. wymiana opon na zimowe, kontrola 
podstawowych układów w pojeździe, a przede wszystkim dostosowanie zachowań 
do warunków na drodze powinny być dla każdego kierowcy oczywiste. 

ostrożniej na drodze w czasie zimy 

W  tym roku zima zawitała 
do nas stosunkowo wcześnie. 
Mamy nadzieję, że wszyscy 
przygotowali już swoje po-
jazdy do sezonu zimowego. 
Niezależnie od tego, czy wy-
korzystujemy samochód do 
codziennych dojazdów na krót-
kich odcinkach, czy planujemy 
dłuższe podróże, warto za-
dbać o  bezpieczeństwo własne 
i pasażerów.
Policjanci przypominają tym, 
którzy tego jeszcze nie zrobili, 
że przed zimą konieczne jest 
sprawdzenie podstawowych 
układów w pojeździe – zawie-
szenie, kierowniczy, hamulco-
wy, elektryczny. Warto zadbać 
o  wymianę filtra kabinowego 
i  zadbać o  prawidłowe działa-
nie ogrzewania i wentylacji. 
Nie trzeba nikogo przeko-
nywać, że wymiana opon na 

zimowe to też jest jedna z pod-
stawowych czynności, które 
w  zasadniczy sposób wpływa-
ją na efektywność hamowania 
i  możliwość pewnego kiero-
wania pojazdem w  warunkach 
zimowych.
Stan reflektorów i  lamp rów-
nież ma duży wpływ na bez-
pieczeństwo – policjanci od 
kilku już lat prowadzą kampa-
nię „Twoje światła – nasze bez-
pieczeństwo”. Pojazd powinien 
być widoczny z  daleka, a  za-
razem jego kierowca musi wi-
dzieć to, co dzieje się na drodze.
Niezależnie od przygotowania 
auta, co najmniej tak ważne, je-
śli nie ważniejsze, jest dostoso-
wanie zachowań do warunków 
na drodze.
Opady deszczu i śniegu powo-
dują wydłużenie drogi hamo-
wania. Z  uwagi na mniejszą 

przejrzystość powietrza i dłużej 
panujące ciemności widoczność 
znacząco spada. 
Każdy manewr, który bez pro-
blemu wykonujemy na suchej, 
czystej jezdni, w  warunkach 
zimowych, gdzie na drodze za-
lega śnieg czy nawierzchnia po-
zostaje mokra może sprawić, że 
kierowca straci panowanie nad 
pojazdem. W  takim przypad-
ku nietrudno o  wypadek czy 
kolizję.
 
Policjanci przypominają i  ape-
lują o  zachowanie ostrożno-
ści i  konieczną zmianę sposo-
bu kierowania autem. Warto 
też wziąć pod uwagę to, że 
zimą czas podróży może się 
wydłużyć.

(KPP Pruszcz Gdański)

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

dobra informacja dla rodzin
Od 1 stycznia na drugie i każ-
de kolejne dziecko w rodzinie 
w wieku od 12. do 35. miesią-
ca życia, będzie przysługiwać 
nowe, dodatkowe świadczenie 
– rodzinny kapitał opiekuń-
czy. Będzie ono realizowane 
przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.
Rodzinny kapitał opiekuńczy 
będzie wynosił maksymalnie 
12 tys. zł. Wypłata nastąpi 
w miesięcznych częściach – po 
500 zł przez 2 lata lub 1000 zł 
miesięcznie przez rok – wybór 
należy do rodziców. Wspar-
cie będzie niezależne od do-
chodów rodziny, a  środki nie 
będą opodatkowane. Prawo 
do świadczenia będą mieć 
także ci rodzice, którzy już te-
raz mają dwoje lub więcej ma-
łych dzieci. Wówczas świad-
czenie będzie przysługiwało 
na drugie dziecko lub kolejne 
proporcjonalnie za czas od 
dnia wejścia w  życie ustawy 
do końca 35. miesiąca życia 
tego dziecka, na które kapitał 
przysługuje.
Przyjmowaniem wniosków 
o  rodzinny kapitał opiekuń-
czy, ich rozpatrywaniem oraz 
wypłatą świadczenia będzie 
zajmował się ZUS. 
 – Wnioski wraz załącznikami 
będzie można składać wyłącz-
nie w  postaci elektronicznej, 
za pomocą tych samych syste-
mów, co wnioski o  świadcze-
nie „Dobry start” i  świadcze-
nie wychowawcze w  ramach 
programu „Rodzina 500+”, 
czyli Platformy Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS, por-
talu Emp@tia oraz bankowość 
elektroniczną – informuje 

Krzysztof Cieszyński, rzecz-
nik prasowy pomorskiego od-
działu ZUS.
Wysokość pobieranego kapi-
tału może zostać zmieniona 
– podwyższona z  500 zł do 
1000 zł miesięcznie albo ob-
niżona 1000 zł do 500 zł mie-
sięcznie – na wniosek rodzica, 
przy czym taką dyspozycję 
można będzie złożyć tylko 
raz w  okresie otrzymywania 
kapitału.
Maksymalny termin na roz-
patrzenie wniosku o  kapitał 
wynosi 2 miesiące od dnia 
złożenia wniosku wraz z  do-
kumentami. Z  kolei wypłata 
pieniędzy nastąpi nie wcze-
śniej niż za miesiąc, od któ-
rego przysługuje prawo do 
wsparcia.
Nowe przepisy przewidu-
ją także dofinansowanie do 
miejsc opieki dla dzieci. Bę-
dzie ono  wynosić maksy-
malnie 400 zł miesięcznie na 
dziecko w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub u dziennego opie-
kuna – przekazywane bezpo-
średnio instytucji (nie wię-
cej niż wysokość faktycznej 

opłaty ponoszonej przez ro-
dziców za dany miesiąc). Tu-
taj też nie będzie obowiązy-
wało kryterium dochodowe.                                                                                                              
Dofinansowanie dotyczyć 
będzie dzieci, które nie będą 
objęte rodzinnym kapitałem 
opiekuńczym. Chodzi np. 
o  pierwsze lub jedyne dzie-
ci w  rodzinie. Mogą z  niego 
skorzystać też rodzice na dru-
gie lub kolejne dziecko w  ro-
dzinie, ale tylko za okresy 
uczęszczania do placówki, za 
które nie przysługuje rodzinny 
kapitał opiekuńczy (np. przed 
12 miesiącem życia dziecka). 
Dofinansowanie dotyczy opłat 
za uczęszczanie do placówki, 
nie obejmuje natomiast opłat 
za wyżywienie w placówce.
To rozwiązanie będzie obo-
wiązywać od 1 kwietnia, ale 
dofinansowanie przysługi-
wać będzie z  wyrównaniem 
od 1 stycznia, jeżeli dziecko 
uczęszczało wówczas do żłob-
ka, klubu dziecięcego lub do 
dziennego opiekuna.

(GR)
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TO NIE ZABAWKI

Zawieszone adopcje zwierząt 
Zwierzę to nie zabawka. Po-
mimo powtarzania tego ko-
munikatu, nadal zbyt często po 
świętach zwierzaki stają się po-
nownie bezdomne. Aby chronić 
podopiecznych przed chybiony-
mi decyzjami, „Promyk” zawie-
sza adopcje do 3 stycznia. 
 – Każdego roku w okresie świą-
tecznym zauważamy wzmożo-
ne zainteresowanie błyskawicz-
ną adopcją, w szczególności 
szczeniąt i kociaków – mówi 
Emilia Salach, zastępca dyrek-
tora gdańskiego ZOO, nad-
zorującego funkcjonowanie 
Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt „Promyk”. – Adopcja 
zwierzęcia „pod choinkę” nie-
stety często bywa co najmniej 
nietrafionym pomysłem, dla-
tego czasowo zawieszamy ad-
opcję, licząc na zrozumienie 
przyszłych, odpowiedzialnych 
rodzin adopcyjnych.
Umowę adopcyjną będzie moż-
na podpisać dopiero po 3 stycz-
nia, ale warto wiedzieć, że przed 
zabraniem zwierzaka do domu 
trzeba przejść proces adopcyj-
ny – poznać się z nowym pod-
opiecznym, nauczyć jego przy-
zwyczajeń. Z powodu pandemii 
COVID-19 na wizytę adopcyj-
ną w schronisku należy umówić 
się telefonicznie.
Grzegorz Zaleski ze schroniska 
„Promyk” mówi, ze aklimaty-
zacja adoptowanego zwierzęcia 
w nowym środowisku trwa na-
wet do 3 miesięcy, a przedświą-
teczne przygotowania czy wy-
jazdy nie ułatwiają tego procesu 

ani nowym właścicielom ani 
zwierzakowi. 
 – Często przedświąteczna ad-
opcja wynika z ulegania presji 
najmłodszych członków rodzi-
ny. Dorośli uważają, że pies czy 
kot pod choinką jest prezentem 
wyjątkowo rozczulającym, nie 
kalkulując na chłodno dalszych, 
stałych konsekwencji: wycho-
dzenia na regularne spacery, 
pozostawianie zwierzaka sa-
mego w domu, kiedy po okresie 
wolnego trzeba wrócić do pracy 
czy szkoły, zmniejszenia czasu 
przeznaczonego tylko dla siebie, 
bo opieka nad zwierzęciem wy-
maga uwagi i czasu – podkreśla 
Grzegorz Zaleski.
Utrzymanie kota czy psa jest 
kosztowne. Poza karmieniem, 
zwierzęta trzeba regularnie 
szczepić, a kiedy chorują – le-
czyć. Należy także brać pod 
uwagę, że być może trzeba 
będzie skorzystać ze szkoleń 
czy porad behawiorysty, co też 
wiąże się z niemałymi koszta-
mi. Opieka nad adoptowanym 
zwierzakiem spada głównie 
na osoby dorosłe, a fascynacja 
przybyciem nowego domowni-
ka szybko może minąć wśród 
najmłodszych i staje się on nie 
powodem do radości, ale często 
niestety do ogromnej frustracji.
Na wizyty w schronisku należy 
umawiać się telefonicznie pod 
numerem 58 522 37 80 w godz. 
8.00 – 16.00, 7 dni w tygodniu.

(GR)

SZCZEPIONKI SĄ JUŻ DOSTĘPNE

Czy powinno się szczepić małe dzieci przeciw CoVid-19?
najpierw zielone światło dała europejska agencja leków, potem komisja europejska zdecydowały o tym, że szczepionka 
comirnaty przeciwko coVid-19 firmy pfizer może być podawana dzieciom od 5 do 11 roku życie. lekarze apelują o szczepienia 
dzieci, aby uniknąć ciężkiego przebiegu choroby i groźnych powikłań, których długofalowych skutków wciąż nie znamy.

Wiceminister zdrowia Walde-
mar Kraska powiedział w Sej-
mie 1 grudnia, że do 13 grud-
nia powinny dotrzeć do Polski 
szczepionki dla dzieci. Jak za-
pewnia Ministerstwo Zdrowia 
prawdopodobnie od 16 grudnia 
będzie możliwe wykonywanie 
zastrzyków chroniących przed 
COVID-19 już u 5-latków. 

NA COVID-19 CHORUJE 
CORAZ WIĘCEJ DZIECI

Podczas IV fali pandemii 
w Polsce choruje coraz więcej 
dzieci. Rzadko są to poważ-
ne stany, ale w porównaniu 
z poprzednimi falami widać 
znaczący wzrost zachorowań 
już u bardzo małych dzieci. 
Niestety część z nich wymaga 
hospitalizacji. Dla przykładu 
najmłodszy leczony w Pomor-
skim Centrum Chorób Za-
kaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 
pacjent ma niespełna miesiąc. 
Dzieci hospitalizowane są też 
w szpitalu w Tczewie. Nato-
miast w Szpitalu Dziecięcym 
Polanki im. Macieja Płażyń-
skiego w Gdańsku przebywa 
10-latek z niewydolnością krą-
żeniowo-oddechową, który zo-
stał podłączony do respiratora. 

DLATEGO WARTO ZASZCZE-
PIć JUŻ 5-LATKA

– Zachęcam rodziców do 
szczepienia dzieci przeciwko 

COVID-19. To szczepion-
ki nowej generacji, dużo lepiej 
przebadane niż np. przeciwko 
polio – mówi pediatra, alergo-
log dziecięcy, immunolog, kie-
rownik Oddziału Alergologii, 
Immunologii i Chorób Płuc 
Szpitala Dziecięcego Polan-
ki im. Macieja Płażyńskiego 
w Gdańsku dr n. med. Bożena 
Kujawska-Kapiszka. Lekarka 
dodaje, że dzieci są ważnym 
wektorem w przekazywaniu 
wirusa na opiekunów. Szcze-
pienie jest więc nie tylko tro-
ską o dziecko, ale też o zdro-
wie rodziców i dziadków. Co 
więcej, dzieci dobrze tolerują 
szczepionki, choć zdarzają się 
objawy niepożądane. Preparat 
przeciwko COVID-19 prze-
badano na 2 tys. dzieci od 5 
do 11 lat, u których wcześniej 
nie wystąpiły objawy zakaże-
nia. – Dzieci stosunkowo do-
brze znoszą wszystkie szcze-
pienia. Z danych Ministerstwa 
Zdrowia wynika, że na wiele 
tysięcy zaszczepionych malu-
chów, odnotowano tylko 320 
niepożądanych odczynów po-
szczepiennych. Zawsze mogą 
się zdarzyć, ale u dzieci nie 
powodują poważniejszych po-
wikłań. Obecne w Bydgosz-
czy prowadzone są badania 
nad jeszcze młodszą grupą 
dzieci. Kolejnym argumentem 
przemawiającym za szczepie-
niem jest ograniczenie do mi-
nimum nauki zdalnej, która 

zdecydowanie negatywnie od-
bija się na psychice maluchów 
i na jakości nauki – uważa aler-
golog. Szczepionka dla dzieci 
będzie podawana w mniejszej 
dawce, dwukrotnie w odstępie 
trzech tygodni.
Jak podkreśla lekarka dzięki 
szczepieniom udało się wyeli-
minować wiele groźnych cho-
rób takich jak błonica (ostatni 
przypadek w 1961 r.) czy polio 
(ostatni przypadek w 1979 r.).
 
POWIKŁANIA PO COVID-19 
U DZIECI 

Jak tłumaczy dr Kujawska-Ka-
piszka wiele dzieci coraz cię-
żej przechodzi zakażenie i ma 
poważne powikłania. Chodzi 
o PIMS, czyli wieloukładowy 
zespół zapalny, który dotyka 
coraz więcej małych pacjentów 
– Występuje po ok. trzech ty-
godniach od przechorowanie 
COVID-19. Jest bardzo trudny 
do leczenia. Leki są mało do-
stępne, bo terapia polega m.in. 
na podawaniu preparatów 
krwiopochodnych. Nie wiemy, 
jakie będą długofalowe skutki 
przechorowania COVID-19. 
Wiemy tylko, jak wygląda 
ciężki przebieg choroby u dzie-
ci i na czym polega PIMS. 
Niestety to zbyt krótko wystę-
pująca choroba, abyśmy mogli 
prognozować, jakie powikłania 
przeniesie za kilka miesięcy czy 
lat – wyjaśnia pediatra. 

NIE TYLKO SZCZEPIENIA SĄ 
WAŻNE

Należy pamiętać, że pomimo 
zaszczepienia nadal powinni-
śmy stosować zasadę DDM, 
czyli dystans, dezynfekcja 
i maseczki. Tymczasem coraz 
mniej ludzi przestrzega tych 
wytycznych, bo uważają, że 
samo szczepienie wystarczy. 
Dużo osób chodzi do kina, te-
atru czy restauracji, ignorując 
jakiekolwiek zasady sanitarne. 
Szczepionka ma chronić też 
przed infekcją, ale jak pokazu-
ją badania, poziom przeciwciał 
po kilku miesiącach spada 
i może dojść do zakażenia. 
Poza tym wśród osób zaszcze-
pionych od 5 do 10 proc. stano-
wią tzw. non responders, czyli 
osoby, które pomimo zastrzyku 

nie wykształcają odporności 
na żadną szczepionkę. Jest też 
grupa osób, które ze względów 
medycznych lub wieku (dzie-
ci poniżej 5. r.ż.) w ogóle nie 
mogą przyjąć preparatu chro-
niącego przed COVID-19. 

I to właśnie z myślą o nich oraz 
starszych osobach i tych ciepią-
cych na choroby współistnieją-
ce powinniśmy się zaszczepić. 

(DK)
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SPEŁNIALI MARZENIA

Świąteczne paczki dla seniorów
wspólnie udało się spełnić gwiazdkowe, bardzo przyziemne marzenia blisko 250 potrzebujących osób starszych w gdańsku. 
otrzymali albo dostaną lada dzień m.in. paczki z żywnością lub pościel, kosmetyki, sprzęt agd czy książki i życzenia od 
darczyńców akcji „Świąteczna paczka dla seniora”.

Również w bieżącym roku Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku zaprosił mieszkańców 
do włączenia się w gwiazdkowe 

przedsięwzięcie dla sędziwych, 
samotnych i najczęściej bardzo 
schorowanych osób. Pracow-
nicy socjalni określili potrzeby 

swoich podopiecznych, zapytali 
też ich o pasje i pragnienia. Te 
informacje spisali w „listach do 
św. Mikołaja”. Świętym mógł 

zostać każdy. Wystarczyło po-
brać list, by na jego podstawie 
przygotować gwiazdkową pacz-
kę lub upominek dla seniorek i 

seniorów. W akcję włączyli się 
mieszkańcy, grupy przyjaciół, 
pracownicy firm i instytucji. 
Dary przekazali do Centrów 
Pracy Socjalnej MOPR w dziel-
nicach. Przed świętami te pre-
zenty dostarczają osobom star-
szym pracownicy ośrodka i wo-
lontariusze akcji. Przedsięwzię-
cie odbywa się z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i reżimu 
sanitarnego w epidemii.
 – Chęć dzielenia się z osobami 
potrzebującymi dobrocią jest 
w Gdańsku ogromna – mówi 
Małgorzata Niemkiewicz, dy-
rektorka gdańskiego MOPR. –  
Dziękuję darczyńcom za każdy 
gest wsparcia, za to wyjątkowe 
współdziałanie i wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka. 
Osoby starsze otrzymują 

zwłaszcza żywność z długim 
terminem przydatności do spo-
życia oraz chemię gospodarczą i 
kosmetyczną. Cieszą się także ze 
słodyczy, pościeli czy ręczników. 
Wśród podarunków nie brakuje 
sprzętu AGD oraz ciekawych 
książek, albumów, gier plan-
szowych czy perfum. Wszyst-
kie prezenty są spersonalizowa-
ne, przygotowane wg wskazań 
i podpowiedzi z listów o sędzi-
wych podopiecznych ośrodka. 
Mamy nadzieję, że świąteczne 
dary sprawią seniorkom i senio-
rom radość. Spowodują, że ten 
zimowy czas będzie dla osób 
starszych naprawdę szczególny. 

(SR)

roZMaitoŚCi

RUSZYŁY SZCZEPIENIA

ochrona dla dzieci 
Ruszyły szczepienia dla 
dzieci w wieku 5–11 lat. 
Na podstawie wystawione-
go skierowania, w Sopocie 
dziecko można zaszczepić w 
Ergo Arenie. Konieczna jest 
wcześniejsza rejestracja (tel. 
603 262 205 oraz 58 763 40 
97 lub przez całodobową 
bezpłatną infolinię 989). 
Punkt szczepień powszech-
nych prowadzą Szpita-
le Pomorskie. Szczepienia 
najmłodszych odbywać się 
będą trzy razy w tygodniu, 
we wtorki, środy i czwart-
ki w godz. 8.00–14.00. Do 
szczepienia dzieci zawsze 
kwalifikuje lekarz pediatra. 
Podawany jest im preparat 
Pfizer w przystosowanej dla 

dzieci dawce. 
Dla młodych mieszkańców 
Sopotu, w wieku 5–11 lat, 
które nie mogą zaszczepić 
się poza domem z uwagi na 
stan zdrowia, istnieje moż-
liwość szczepienia w miej-
scu zamieszkania. Trzeba 
skontaktować się z koor-
dynatorem transportu – od 
godz. 8.00 do 16.00 pod nr 
tel. 609 680 956 lub mailem: 
koodynator.szczepien@so-
pot.eu. Po konsultacji lekar-
skiej do osób, które nie są 
w stanie dotrzeć do punktu 
szczepień, będzie wysyłany 
zespół wyjazdowy.

(GR)
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OSTATNI MOMENT INWESTYCJA Z PERSPEKTYWĄ

przypominamy o przedłużeniu karty Głosujemy na gdański wiadukt 
Aby w dalszym ciągu korzystać 
z ulg i zwolnień przysługują-
cych posiadaczom Kart Dużej 
Gdańskiej Rodziny, do końca 
grudnia trzeba przedłużyć ich 
ważność. Aby nie stać w uciąż-
liwych kolejkach, warto to zro-
bić jak najszybciej.
Aby to zrobić, należy wypełnić 
i podpisać wniosek. W przy-
padku wyrobienia nowej kar-
ty trzeba dołączyć aktualne 
zdjęcie. Niezbędne też będą: 
wszystkie wydane dotychczas 
karty, dokumenty tożsamo-
ści rodziców lub opiekunów 
prawnych, aktualne legityma-
cje szkolne (osoby pełnoletnie) 
i studenckie.
 – Przedłużenie kart czy wyro-
bienie duplikatów trwa każdo-
razowo około 30 minut. Planu-
jąc wizytę w Punktach Obsługi 
Klienta ZTM, należy o tym 
pamiętać i przyjść najpóźniej 
pół godziny przed zamknię-
ciem – przypomina Dagmara 
Szajda z Zarządu Transportu 
Miejskiej w Gdańsku.
Ważność Kart Dużej Gdań-
skiej Rodziny przedłużyć moż-
na w Punkcie Obsługi Klienta 
nr 2 przy ul. Stanisława Wy-
spiańskiego 9A. Punkt czyn-
ny w poniedziałki i środy w 
godz. 10.00–17.30, a wtorki, 

Wiadukt Biskupia Górka 
bierze udział w konkursie 
„Inwestycja z perspektywą”. 
Głosowanie internetowe trwa 
do końca roku. Jego organi-
zatorem jest Polska Agencja 
Prasowa, która chce wybrać 
najciekawszą samorządową 
inwestycję współfinansowaną 
z Unii Europejskiej. 
Wybierać można spośród 160 
projektów unijnych. Na stro-
nie www.europapnews.pap.
pl uruchomiony został me-
chanizm, za pośrednictwem 
którego internauci w prosty 
sposób mogą zagłosować na 

czwartki oraz piątki w godz. 
7.00–14.30 (tel. 58 520 57 06). 
Można to też zrobić w siedzibie 
Zarządu  Transportu Miejskiego 
przy ul. Na Stoku 49, parter pok. 
16/17. Wymiana kart prowadzo-
na jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00–14.30 (tel. 58 520-
57-67/68). Trzecim miejscem 
jest Punkt Obsługi Klienta nr 4 
przy ul. Świętokrzyska 15 (pę-
tla tramwajowa) w poniedziałek, 
czwartek, piątek w godz. 7.00–
14.30, ale też wtorek i środę 
10.00–17.30 (tel. 58 520 57 07).
 – Posiadacze Kart Dużej Gdań-
skiej Rodziny, na których nie ma 
już miejsca na naklejenie ho-
logramu na rok 2022, powinni 
zgłosić się wraz ze wszystkimi 
kartami i aktualnymi zdjęcia-
mi do Punktu Reklamacyjnego 
ZTM, gdzie wydane zostaną 
im nowe karty. W przypadku 

najciekawsze ich zdaniem in-
westycje UE w Polsce. Z inwe-
stycjami można zapoznać się, 
zaznaczając odpowiednie woje-
wództwo na mapie – po prawej 
stronie pojawi się wtedy lista 
projektów – lub używając wy-
szukiwarki, która znajduje się 
nad mapą. 
Głosować można za pomocą 
strony https://europapnews.
pap.pl/#maps.
 – Głosowanie potrwa do 
końca roku. Laureaci kon-
kursu zostaną ogłoszeni po 
Nowym Roku. Trzy inwesty-
cje z najwyższą liczbą głosów 

uszkodzenia karty lub zgubie-
nia niezbędna będzie również 
gotówka – 10 zł za każdą wy-
mienioną kartę – informuje 
Dagmara Szajda.
Karta Dużej Gdańskiej Ro-
dziny wydawana jest w ramach 
Programu „Duża Gdańska Ro-
dzina” rodzinom wielodziet-
nym, na podstawie przyjętej 10 
lat temu uchwały Rady Miasta 
Gdańska. Był to jeden z pierw-
szych tego typu programów w 
polskich samorządach, mający 
na celu wsparcie rodzin wielo-
dzietnych. Karta Dużej Gdań-
skiej Rodziny przyznawana jest 
wyłącznie rodzinom mieszka-
jącym w Gdańsku. Otrzyma ją 
każdy członek rodziny, której – 
na podstawie wniosku – zosta-
nie ona przyznana.

(GR)

otrzymają statuetkę „Inwe-
stycja z perspektywą”. Orga-
nizatorzy postanowili nagro-
dzić również te inwestycje, 
które wzbudziły największe 
zainteresowanie internautów. 
Trzem projektom, których 
podstronę z opisem na www.
europapnews.pap.pl odwiedzi 
największa liczba internatów, 
poświęcone zostaną artykuły 
na stronach PAP – informuje 
Izabela Kozicka-Prus z gdań-
skiego ratusza.

(GR)
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ZAPRASZAMY NA CYKL WARSZTATÓW

rodzicu – kochaj, akceptuj, nie krzywdź!
 – gdańskich rodziców i opiekunów zapraszamy do posłuchania wykładów profilaktyczno-edukacyjnych, przeciwdziałających 
przemocy w rodzinie. specjaliści podpowiadają w nich m.in. na czym polega i jak ważna jest odpowiedzialność rodzicielska za 
życie dzieci oraz jak ustrzec się przed niepożądanymi zachowaniami wobec najmłodszych – zaprasza sylwia ressel, rzecznik 
prasowy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w gdańsku.

Cykl specjalistycznych wy-
kładów powstał w  ramach 
realizacji projektu „Kochaj 
– nie krzywdź!”, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w  Gdańsku. Jest on adreso-
wany do rodzin z  dziećmi. 
Projekt przewiduje podję-
cie kompleksowych działań 
prof i l a k t yczno-edu k ac y j-
nych m.in. na rzecz dzieci 
i  rodziców, przeciwdziała-
jących problemowi agresji 
w rodzinie. 
 – Zachęcamy rodziców 
i  opiekunów do posłucha-
nia wykładów specjalistów 
zwłaszcza, jeśli chcą popra-
wić relacje ze swoimi dzieć-
mi i  lepiej odczytywać ich 
potrzeby – mówi Małgorza-
ta Niemkiewicz, dyrektorka 
gdańskiego MOPR.
Filmowe prelekcje do-
stępne są na stronie Fun-
dacji Pomorskie Centrum 

P s y c h o t r a u m a t o l o g i i 
w  Gdańsku. Przygotowali 
je specjaliści tej organizacji 
pozarządowej, na zlecenie 
ośrodka. Eksperci wskazują 
w  nich m.in. jak duże zna-
czenie ma rozwój emocjonal-
ny dziecka w wieku niemow-
lęcym oraz jak istotne jest 
w tym czasie zaangażowanie 
rodziców. Podpowiadają, jak 
właściwie, mądrze wspierać 
rozwój psychiczny malca. 
Wskazują też, jak istotne są: 
miłość, zrozumienie potrzeb 
dziecka oraz akceptowanie 
jego zachowań. To przecież 
czynniki niezbędne, warun-
kujące bezpieczeństwo ma-
lucha w  rodzinie. Wykła-
dy przygotowane w  ramach 
projektu gdańskiego MOPR 
poświęcone są również m.in. 
dialogowi międzypokole-
niowemu. Mówią o  rodzi-
cielskich wyzwaniach, które 

czasem przerastają i  mogą 
prowadzić do sytuacji prze-
mocowych w  rodzinie. Spe-
cjaliści fundacji wskazują 
też, jak radzić sobie z  emo-
cjami, frustracją i problema-
mi opiekuńczymi. 
W  ramach projektu swoje 
umiejętności i  wiedzę w  za-
kresie np. rozpoznawania 
problemu przemocy w rodzi-
nie oraz właściwego i  szyb-
kiego reagowania na wszel-
kie przejawy agresji posze-
rzyli już m.in. gdańscy peda-
godzy, nauczyciele, psycho-
lodzy i  pracownicy ośrodka. 
To osoby, które na co dzień 
wspierają rodziców, dzieci 
oraz młodzież. Wzięli oni 
udział w tematycznych, edu-
kacyjnych warsztatach zor-
ganizowanych przez MOPR 
we współpracy z  Fundacją 
UNA z  Warszawy. W  tych 
spotkaniach uczestniczyło 

ponad sto osób, którym zale-
ży m.in. na jeszcze skutecz-
niejszym przeciwdziałaniu 
problemowi oraz na podnie-
sieniu społecznej świadomo-
ści, w  zakresie rozpoznawa-
nia niepożądanych zacho-
wań pomiędzy rodzicami 

i dziećmi. 
Przypomnijmy, że „Kochaj – 
nie krzywdź!” został wyróż-
niony przez Ministerstwo 
Rodziny i  Polityki Społecz-
nej w konkursie ofert na re-
alizacje w ramach Programu 
Osłonowego „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Tery-
torialnego w Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie”.
 

(SR)
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ŚWIĄTECZNA PACZKA RYWALIZOWALI MŁODZI I SENIORZY

Wspólna akcji Lechii i aWfis tenisowe zmagania w oliwie

Do ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna paczka” włączy-
ła się w  tym roku Akademia 
Wychowania Fizycznego 
i Sportu w Gdańsku, wspiera-
jąc Akademię Piłkarską Le-
chii w pomocy rodzinie Pani 
Katarzyny z Gdańska.
Lechia Gdańsk bierze czynny 
udział w akcjach „Szlachetnej 
Paczki” już od kilku lat. 
 – Zawodnicy i  pracownicy 
klubu chętnie angażują się 
w  jej przygotowanie. Rów-
nież w  tym roku przyłączyli 
się nasi sponsorzy i partnerzy, 

Jak podaje Ryszard Riviera, 
kierownik osiedlowego klubu 
„Ad-Rem” w Oliwie w Szkole 
Podstawowej nr 35 zorganizo-
wano XV Turniej Tenisa Sto-
łowego. Najlepszych w  oliw-
skich mistrzostwach wyło-
niono w  czterech kategoriach 
wiekowych.
Wśród zawodników naj-
młodszych bezkonkurencyjny 
okazał się Andrzej Kosiński, 
który w  finale po zaciętym 
pojedynku 3:2 pokonał Jacka 
Nowickiego. Na najniższym 
stopniu podium stanął Da-
niel Sikorski. Najliczniej re-
prezentowana była kategoria 

roczników 2005–2000.
 – Najlepszym zawodnikiem 
w  tej grupie wiekowej okazał 
się Michał Stefanowski, który 
wygrał wszystkie pojedynki 
w  finale. Michał Bodio zajął 
miejsce 2., a  Krystian Wąsi-
kowski musiał zadowolić się 
3. pozycją – relacjonuje Ry-
szard Riviera. – Wśród teni-
sistów roczników 1999 i starsi 
1. Miejsce bezapelacyjnie za-
jął Dawid Samuś, wygrywając 
w finale 3 pojedynki. 
W  najstarszej grupie wieko-
wej najlepszym zawodnikiem 
okazał się gospodarz turnie-
ju – Ryszard Riviera, który 

w pokonanym polu pozostawił 
Jana Winieckiego i Zbigniewa 
Ciskowskiego.
Organizatorem imprezy 
byli Rada Dzielnicy Oliwa 
oraz  klub „Ad-Tem” , którzy 
ufundowali skromny poczę-
stunek i  nagrody rzeczowe 
dla wszystkich uczestników 
turnieju.
 – Korzystając z  okazji, ser-
decznie dziękujemy dyrekcji 
Szkoły Podstawowej nr 35 za 
udostepnienie placówki na 
potrzeby naszego turnieju – 
dziękują organizatorzy. 

(GR)

a więc Akademia Wychowania 
Fizycznego i  Sportu w  Gdań-
sku, CityMotors, OxyBed, 
a ponadto Selgros. Nasza „Bia-
ło-Zielona” paczka została już 
dostarczona do wybranej przez 
nas rodziny – mówi nam Karo-
lina Zębała, rzecznik prasowy 
Lechii Gdańsk.
W  ramach akcji na boisku 
AWFiS odbył się towarzyski  
„Mikołajkowy mecz” pomię-
dzy trenerami i  zawodniczka-
mi akademii piłkarskiej a kadrą 
dydaktyczną uczelni. 
 – Mimo zimowej aury wszyscy 

mogli liczyć na gorący doping 
zebranych widzów. Cieszę 
się, że mogliśmy przyłączyć 
się do tak szlachetnego przed-
sięwzięcia. Już dziś mogę za-
pewnić, że nasza uczelnia 
będzie aktywnie włączać się 
w  świąteczną akcję – dodaje 
prof. Paweł Cięszczyk, rektor 
AWFiS.  
Dodajmy na koniec, że mecz 
zakończył się zwycięstwem 
reprezentacji akademii pił-
karskiej (5:4).

(GR)
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MIESZKAŃCY WYBIERAJĄ AKTYWNY TRYB ŻYCIA

nagrodzono najlepszych sportowców 
tradycją stały się już nagrody i wyróżnienia przyznawane przez władzę gdańską najlepszych 
sportowcom. wyróżniono ponad 50 trenerów i zawodników. wybrano najlepszą gdańską „10” 
oraz trenera, drużynę, sportowca niepełnosprawnego, nadzieję i imprezę roku. 

W tym roku oficjalna Gdańska 
Gala Sportu odbyła się w formu-
le online. 
 – Jestem bardzo dumna i szczę-
śliwa, że tysiące mieszkańców 
naszego miasta codziennie wy-
biera aktywny tryb życia. Bie-
gają, korzystają z dróg rowero-
wych, choćby dojeżdżając ro-
werami codziennie do pracy. To 
duża radość widzieć, że coraz 
więcej osób w świadomy sposób 
wybiera aktywny styl życia. To, 
co też budzi duże emocje, to po-
czucie dumy. Dumy z naszego 
miasta, dumy z tego, co osiągnę-
liśmy – mówiła podczas uroczy-
stości Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska.
W tegorocznej „10” roku zna-
leźli się: Mikołaj Staniul i Jakub 
Sztorch, Piotr Myszka, Łukasz 
Przybytek, Kinga Łoboda, Pa-
weł Kołodziński (żeglarstwo), 
Karolina Jaszczyszyn i Natalia 
Pamięta (rugby 7), Artur No-
gal (łyżwiarstwo szybkie), Fla-
vio Paixao i Maciej Gajos (pił-
ka nożna), Nikola Mazur (short 
track), Bartłomiej Lipiński 
(siatkówka). 

Tytuł sportowca niepełnospraw-
nego roku przypadł w udziale 
Rafałowi Lisowi, zaś trener roku 
Janusz Urbanowicz. Drużyną 
roku została z kolei ekipa Biało
-Zielone Ladies (Julia Druzga-
ła, Karolina Jaszczyszyn, Anna 
Klichowska, Sandra Kłak, Alek-
sandra Leśniak, Hanna Mali-
szewska, Marta Morus, Natalia 
Pamięta, Klaudia Respondek, 
Sylwia Witkowska, Nela Wój-
cik, Patrycja Zawadzka).
Długa jest list nazwisk, któ-
re rokują nadzieje, a znaleźli się 
na niej: Daniel Gałęza, Mikołaj 
Kulka, Izabela Pawlak i Anna 
Potrzuska (wioślarstwo), Wikto-
ria Wróbel (tenis stołowy), Alek-
sandra Wygonowska (taekwon-
do), Michał Jędrzejewski (judo), 
Kamila Stormowska (short 
track), Michał Polak, Dominik 
Lewiński, Igor Lewiński i Tytus 
Butowski (żeglarstwo), Adrian 
Bogucki, Daniel Gołębiowski 
i Michał Sitnik (koszykówka 
3x3), Karol Urbanowicz, Bar-
tłomiej Potrykus i Marcel Ka-
puściński (siatkówka), Klaudia 
Słowińska (piłka nożna), Marta 

Morus i Julia Druzgała (rug-
by) Mateusz Żukowski, Miłosz 
Kurzydłowski i Daniel Mikoła-
jewski (piłka nożna) oraz Paweł 
Boguszewski (bilard). 

Najlepszą imprezą roku był finał 
piłkarskiej Ligi Europy.

(GR)
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kliknij lubię to 
i bądź na bieżąco!

 zwycięzcy finałów XV turnieju tenisa stołowego w oliwie
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MAJĄ MOTYWACJĘ I ZAPAŁ

ponad 700 uczniów ze stypendium 

Najlepsi maturzyści oraz 
uczniowie od klasy IV pu-
blicznych i niepublicznych 
szkół podstawowych otrzy-
mali finansowe wyróżnienia 
za wyniki i osiągnięcia w na-
uce i sporcie. Łączna kwota 
przyznanych stypendiów wy-
niosła 365 650 zł.
„Znaleźliście się w gronie 
szczególnie uzdolnionych 
gdańskich dzieci i szczególnie 
uzdolnionej gdańskiej mło-
dzieży! Mimo trudnej sytuacji 
związanej z pandemią, czaso-
wym brakiem bezpośrednie-
go kontaktu z rówieśnikami i 
nauczycielami, nie straciliście 
motywacji i zapału. Jestem z 

Was bardzo dumna” – pisze w 
liście do stypendystów Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. 
Stypendium przyznawane jest 
w pięciu kategoriach absolwen-
tom i uczniom spełniającym 
kryteria określone w regulami-
nie. W tym roku stypendium 
otrzymało łącznie 718 uczniów.
„Życzę wszystkim tegorocz-
nym stypendystom odwagi w 
podejmowaniu mądrych decy-
zji oraz konsekwencji w urze-
czywistnianiu ambitnych pla-
nów życiowych. Niech Gdańsk 
ma zawsze szczególne miejsce 
w Waszych sercach, a nasza 
dewiza „Ani tchórzliwie, ani 

zuchwale” pomaga Wam dą-
żyć do realizacji Waszych 
marzeń” – dodaje w liście 
Aleksandra Dulkiewicz.
Szczegóły dotyczące katego-
rii i kryteriów przyznawania 
jednorazowego stypendium 
prezydenta Gdańska dla 
uczniów szczególnie uzdol-
nionych oraz maturzystów 
osiągających najwyższy wy-
nik z egzaminu maturalnego 
dostępne są na stronie inter-
netowej Wydziału Rozwoju 
Społecznego. 

(GR)
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