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Roksana Siwa

W tym roku odbyło się 13 
spotkań z lokalną spo-
łecznością i Radami Dziel-
nic. Rozmawiano o pla-
nowanych i potrzebnych 
inwestycjach, remontach 
dróg i ulic, aktualnych 
problemach i potrzebach 
mieszkańców. Wspólnie 
poszukiwano rozwiązań 
z korzyścią dla lokalnych 
społeczności.

Trzynaście 
spacerów
Spotkania z Radami 
Dzielnic koncertują się 
na wielu lokalnych tema-
tach, takich jak remont 
chodnika, naprawa dro-
gi, poprawa oświetlenia. 
Nierzadko poruszane 
są również tematy spo-
łeczne dotyczące bardzo 

SPACERY PREZYDENT DULKIEWICZ 
W DZIELNICACH GDAŃSKA

indywidualnych sytuacji 
mieszkańców i mieszka-
nek danej dzielnicy.
W tym roku prezydent 
Aleksandra Dulkiewicz 
odbyła 13 spacerów w to-
warzystwie Radnych Dziel-
nic i Radnych Miejskich 
w dzielnicach: Aniołki, 
Brzeźno,Krakowiec – Górki 
Zachodnie, Młyniska, Ko-
koszki, Matarnia, Rudniki, 
Siedlce, Przymorze Wiel-
kie, Zaspa Rozstaje, Śród-
mieście, Wrzeszcz Górny 
i Wyspa Sobieszewska.

Miejsca parkingowe, 
oświetlenie ulic
Podczas odwiedzin 
w dzielnicy Aniołki przed-
stawiciele mieszkańców 
rozmawiali z prezydent 
m.in. o priorytetowej dla 
mieszkańców potrzebie 
uporządkowania miejsc 

do parkowania, które po-
większone zostaną o 153 
miejsca postojowe.
W Brzeźnie poruszono 
m.in. ważny temat mo-
dernizacji i oświetlenia 
chodników i ulic oraz 
budowy drogi rowerowej 
na ul. Gdańskiej, który to 
projekt wygrał w Budże-
cie Obywatelskim 2022.
Z kolei w dzielnicy Krako-
wiec – Górki Zachodnie 
rozmawiano o nurtującej 
mieszkańców kwestii nie-
legalnych wysypisk i ich 
uprzątnięciu oraz termo-
modernizacji budynku 
przy ul. Łowickiej 11.

Utwardzanie 
drogi, poprawa 
bezpieczeństwa
Po spacerze na Młyni-
skach odbyły się konsul-
tacje przedstawicieli rady 

dzielnicy z mieszkańcami 
w sprawie budowy placu 
zabaw.
W Kokoszkach istotny dla 
mieszkańców temat to 
utwardzenie nawierzch-
ni ul. Biologicznej od ul. 
Bysewskiej do wjazdu do 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy, którego re-
alizacja zaplanowana jest 
na 2022 rok, jak również 
nowy plan obsługi ko-
munikacyjnej zakładający 
zwiększenie liczby kursów 
w dzielnicy.
Podczas wizyty w Matarni 
poruszony został wiodący 
dla mieszkańców temat 
poprawy bezpieczeństwa 
wąskiej ul. Telewizyjnej 
przez budowę trzech 
mijanek, która nastąpi 
w 2022 roku.

Dokończenie na stronie 3.

Prezydent Aleksan-
dra Dulkiewicz od 
2019 roku regularnie 
spotyka się z przed-
stawicielami Rad 
Dzielnic. Początkowo 
spotkania odbywały 
się w siedzibach Rad, 
natomiast od 2020 
roku odbywają się 
w formule spacerów 
w dzielnicy na świe-
żym powietrzu.

W październiku spacer odbył się w dzielnicy Śródmieście
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SPIS TREŚCI

Chcąc w 2022 r. korzystać 
z ulg i zwolnień przysługują-
cych posiadaczom Kart Dużej 
Gdańskiej Rodziny, do końca 
grudnia trzeba przedłużyć ich 
ważność. 

Dagmara Szajda

Niezbędne do tego będą:
•  wypełnione i podpisane wnio-
ski, 
•  aktualne zdjęcia (w przypadku 
wyrobienia nowych kart),
•  wszystkie wydane dotychczas 
karty,
•  dokumenty tożsamości rodzi-
ców lub opiekunów prawnych,
•  aktualne legitymacje szkolne 
(osoby pełnoletnie) i studenckie.

Przedłużenie Kart czy wyrobie-
nie duplikatów trwa każdorazowo 
około 30 minut. Planując wizytę 
w Punktach Obsługi Klienta ZTM 
należy o tym pamiętać i przyjść 
najpóźniej pół godziny przed za-
mknięciem!

Przedłuż Kartę Dużej 
Gdańskiej Rodziny

Gdzie przedłużyć  
ważność Kart
Karty można przedłużyć w trzech 
miejscach:
•  Punkt Obsługi Klienta nr 2, 
Gdańsk ul. Stanisława Wyspiań-
skiego 9A. Punkt czynny w po-
niedziałki i środy w godz. 10.00 
-17.30, we wtorki, czwartki oraz 
piątki w godz. 07.00-14.30, tel. (58) 
520-57-06.
•  Zarząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, par-
ter pok. 16/17. Wymiana kart od  
poniedziałku do piątku w godz. 
07.00-14.30, tel. (58) 520-57-67/68.
•  Punkt Obsługi Klienta nr 4, 
Gdańsk ul. Świętokrzyska 15 (pę-
tla tramwajowa). Poniedziałek, 
czwartek, piątek w godz. 07.00-
14.30, wtorek, środa 10.00-17.30, 
tel. (58) 520-57-07.

Gdy brak miejsca  
na hologram
Posiadacze Kart Dużej Gdańskiej 
Rodziny, na których nie ma już 
miejsca na naklejenie hologra-
mu na rok 2022, powinni zgłosić 
się wraz ze wszystkimi kartami 
i aktualnymi zdjęciami do Punktu 
Reklamacyjnego ZTM w Gdańsku 
(ul. Na Stoku 49 pok. 16/17, od 
poniedziałku do piątku w godz. 
07.00-14.30). Wydane zostaną im 
nowe karty.

Karta Dużej Gdańskiej Rodziny 
wydawana jest rodzinom wielo-
dzietnym. Upoważnia do wielu 
ulg i zniżek

Fo
t. 

ZT
M

 1 Spacery prezydent 
Dulkiewicz w dzielnicach 
Gdańska

 2 Przedłuż Kartę Dużej 
Gdańskiej Rodziny

 3 30 lat Związku Miast 
Bałtyckich 

 4 Wyślij zdjęcie i wygraj 
hulajnogę elektryczną

  Za kilka miesięcy połączenie 
Niepołomickiej z Łuczniczą

 5 Można zgłaszać kandydatów 
do „Medalu Św. Wojciecha” 
i „Medalu Księcia Mściwoja II”

 6 Bez drwiny 
o antyszczepionkowcach

 7 Okiem gdańskich radnych
 8 Pomocowy autobus  

na ulicach miasta
 9 Zmiany w ulgach  

za pobyt w żłobku
   Czyste Miasto Gdańsk
 10 Nowa przestrzeń dla 

mieszkańców Dolnego 
Miasta

  Decyzje podatkowe  
na kilka sposobów

 11 Artyści z szansą na 
stypendium

  Gdańsk miastem  
przyjaznym pieszym 

 12 Rząd musi skończyć 
z udawaniem, że walczy 
z pandemią COVID-19

 13 Z Berlina do Gdańska 
– Europejska Stolica 
Wolontariatu 2022

  Najbardziej aktywni 
w mieście nagrodzeni

 14 Pieski i kotki czekają na 
kochających właścicieli

  Schronisko dla zwierząt 
zawiesiło adopcje 
podopiecznych

 15 Wspominamy tych,  
którzy odeszli

 16 Dobre słowa / Słowa złe
  8 KOLĘDOWANIE W ECS
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Anna Dargiewicz

Deklarację założycielską 
podpisały w Gdańsku we 
wrześniu 1991 r. 32 miasta 
bałtyckie. U podstaw ich 
współpracy znalazło się 
przekonanie, że sukces 
regionu zależy od miast 
i mieszkańców, ich zaan-
gażowania, aktywności 
i kreatywności. 
W ciągu 30 lat pracy, 
Związek i jego komisje 
zrealizowały setki pro-
jektów, również finanso-
wanych z funduszy UE. 
W ciągu ostatnich dwóch 
lat, z powodu pandemii, 

Dokończenie ze strony 1.

W dzielnicy Rudniki od-
były się rozmowy m.in. na 
temat rozpoczęcia w 2022 
roku prac dotyczących 
przygotowania doku-
mentacji projektowej dla 
oświetlenia ulic Rzęsnej 
i Gdańskiego Kolejarza 
w ramach programu „Ja-
śniejszy Gdańsk”.
Z kolei w dzielnicy Siedl-
ce omówiono jedną z naj-
bardziej wyczekiwanych 

30 lat Związku Miast Bałtyckich 

inwestycji, którą jest 
modernizacja ulicy Mal-
czewskiego, równoległej 
do ulicy Kartuskiej.
Na Przymorzu Wielkim 
poruszony został ważny 
dla mieszkańców temat 
remontu kładki w parku 
Reagana i urządzeń za-
bawowych, zaś na Zaspie 
Rozstajach dyskutowano 
o rozbiórce kładki pieszej 
nad al. Rzeczypospolitej 
i budowie w jej miejsce 
pięciu kładek poziomych. 

Rewitalizacja, 
stan budynków 
komunalnych
W dzielnicy Śródmieście 
poruszono priorytetowy 
dla mieszkańców temat 
rewitalizacji Biskupiej 
Górki i koncepcji nowych 
Punktów Gromadzenia 
Odpadów.
We Wrzeszczu Górnym naj-
istotniejszym omówionym 
problemem była likwida-
cja podziemnego Punktu 
Gromadzenia Odpadów 

i budowa w jego miejsce 
kilku mniejszych dla zmini-
malizowania podrzucania 
odpadów. W tej sprawie 
odbyło się już spotkanie 
z mieszkańcami, na którym 
ustalono nowe lokalizacje 
wiat śmietnikowych. 
Na Wyspie Sobieszewskiej 
wiodącym tematem był 
stan budynków komunal-
nych oraz opracowanie 
polityki parkingowej i or-
ganizacji ruchu, która zo-
stanie wdrożona w sezonie 
letnim 2022. 

Kolejne spacery  
w przyszłym roku
Na 2022 rok zaplanowa-
nych jest 13 spacerów pre-
zydent z radami dzielnic: 
Jasień, Nowy Port, Chełm, 
Wzgórze Mickiewicza, Sto-
gi, Osowa, Przymorze Małe, 
Zaspa Młyniec, Wrzeszcz 
Dolny, Oliwa, Strzyża, Prze-
róbka oraz Żabianka-Wej-
hera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

znaczna większość ak-
tywności odbywała się 
online. Zorganizowane 
zostały 72 spotkania wir-
tualne. Wśród podejmo-
wanych tematów znalazły 
się m.in. kwestie bezpie-
czeństwa mieszkańców, 
wyzwania dla sektora 
turystyki i biznesu, zagad-
nienia związane z plano-
waniem przestrzennym 
w dobie pandemii, a tak-
że adaptacja do zmian 
klimatu. 
– Związek stał się naj-
większą regionalną siecią 
miast w Europie. Gdańsk 

jest sercem i liderem 
tej współpracy. Jestem 
wdzięczny prezydentom 
Gdańska Tomaszowi Po-
sadzkiemu, Pawłowi Ada-
mowiczowi, Aleksandrze 
Dulkiewicz, którzy zawsze 
wspierali naszą organiza-
cję – podsumowuje Paweł 

Żaboklicki, Sekretarz Ge-
neralny ZMB. 
Związek Miast Bałtyckich 
reprezentuje dziś interesy 
lokalne w regionie i Eu-
ropie. Jest zaangażowany 
w realizację Strategii UE 
dla Regionu Morza Bał-
tyckiego. 

Spotkanie Rady Wykonawczej ZMB, Luleå, Szwecja, 
4-6 marca 2005. Gdańsk reprezentował prezydent 
Paweł Adamowicz.

Ostatni spacer w tym roku miał miejsce na Wyspie Sobieszewskiej.
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BZwiązek Miast Bałtyckich już od trzydziestu 
lat umożliwia miastom regionu bałtyckiego 
współpracę, wymianę doświadczeń i realizację 
projektów. Od początku istnienia organizacji, jej 
Sekretariat mieści się w Gdańsku. 
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Na tę inwestycję czeka 
wielu mieszkańców 
południowych dzielnic 
Gdańska. W poniedzia-
łek, 13 grudnia podpisa-
no umowę na budowę 
łącznika pomiędzy ul. 
Niepołomicką a Łuczni-
czą. Realizacja inwesty-
cji potrwa 8 miesięcy.

Izabela Kozicka-Prus

 – Podpisujemy umowę 
na wydłużenie ul. Łucz-
niczej. Wszyscy, którzy 
znają Gdańsk Południe, 
jedną z najbardziej dyna-
micznie rozwijających się 
dzielnic naszego miasta, 

Za kilka miesięcy połączenie 
Niepołomickiej z Łuczniczą

wiedzą, jak kluczowy 
to odcinek – podkreśla 
Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. – Jest 
to początek jeszcze lep-
szego skomunikowania 
tej części Gdańska. Poza 
tym w pierwszym kwar-
tale 2022 roku ogłosimy 
przetargi na rondo Staro-
gardzka-Czerska-Niepoło-
micka oraz przedłużenie 
ul. Piotrkowskiej do węzła 
przy Szkole Podstawowej 
nr 6.
Łącznik stanowić będzie 
kontynuację istniejącej ul. 
Łuczniczej i powstanie na 
ok. 325 m odcinku. Droga 
usprawni komunikację 

w tym rejonie i odcią-
ży ruch w obszarze ul. 
Wielkopolskiej, ul. Prze-
biśniegowej i ul. Hoke-
jowej. W ramach inwe-
stycji wykonana zostanie 
droga wraz chodnikiem 

i odwodnieniem. Wyko-
nawcą prac została firma 
ASPERGO Maciej Dzie-
chciński. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 2 mln zło-
tych. Prace zakończą się 
w sierpniu 2022 r.

Łącznik stanowić będzie kontynuację istniejącej 
ul. Łuczniczej i powstanie na ok. 325 m odcinku

Jedną z perełek 
architektonicznych 
Gdańska jest budy-
nek Nowego Ratusza. 
Rada Miasta po raz 
drugi zaprasza do 
udziału w Konkur-
sie Fotograficznym 
„Nowy Ratusz 
w obiektywie”.

Dariusz Wołodźko

Na zwycięzców, którzy do 
7 stycznia przyszłego roku 
prześlą współczesne lub 
historyczne zdjęcie sie-
dziby gdańskiej Rady, 
czekają atrakcyjne nagro-
dy. Nagrodą główną jest 
elektryczna hulajnoga.

Wyślij zdjęcie i 
wygraj hulajnogę 
elektryczną

Zaskoczyć 
niebanalnym kadrem
Co istotne, nie chodzi 
o to, by koniecznie było 
to zdjęcie nowe. – Zachę-
camy do podzielenia się 
z nami zdjęciami siedziby 
Rady Miasta Gdańska, jej 
architektury i detali, oto-
czenia czy wydarzeń histo-
rycznych związanych z bu-
dynkiem – mówi Agnieszka 
Owczarczak, przewodni-
cząca Rady Miasta Gdań-
ska. – Czekamy na zdjęcia 
współczesne, jak również 
na te przechowywane 
w domowych archiwach. 
Liczymy na to, że uczest-
nicy zaskoczą nas nieba-
nalnymi kadrami.

Zdjęcie trzeba 
przesłać mailem
Zdjęcia konkursowe nale-
ży przesyłać do 7 stycznia 
przyszłego roku na adres 
e-mail konkurs.rmg@
gdansk.gda.pl, wraz z wy-
pełnioną przez uczestni-
ka Kartą Zgłoszenia. Kartę 
oraz regulamin konkursu 
znajdziemy na stronie 
internetowej Gdańska, 
w zakładce poświęconej 

Radzie Miasta. Szczegó-
łowe informacje zamiesz-
czono także na facebo-
okowym profilu gdańskiej 
Rady. Wyniki konkursu po-
znamy 14 stycznia.

W ubiegłym roku w Konkursie 
zwyciężyło zdjęcie przesłane 
przez Patryka Kośmidra...
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... a jedno z pięciu wyróż-
nień otrzymała fotografia 
Andrzeja Pomirskiego
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Dariusz Wołodźko

Pod koniec listopada 
w Nowym Ratuszu odbyło 
się pierwsze posiedzenie 
Kapituły „Medalu Św. Woj-
ciecha (S. Adalbertusa)” 
i „Medalu Księcia Mściwo-
ja II (Mestwina II)” w nowej 
kadencji, trwającej od 1 
października 2021 r. do 30 
września 2025 r. W trakcie 
spotkania przyjęto har-
monogram prac Kapituły 
w 2022 roku.

Wnioski najpóźniej 
do 31 stycznia 2022
Podczas posiedzenia usta-
lono, że wnioski o uho-
norowanie Medalami na 
przyszły rok mogą być 
składane najpóźniej do 
31 stycznia 2022 r. do Biu-
ra Rady Miasta Gdańska.
Rozpatrzenie wniosków 
odbędzie się na posie-
dzeniu Kapituły 7 lutego 
2022 roku, a uroczysta 
sesja Rady Miasta Gdań-
ska, na której będą wrę-
czane Medale, odbędzie 
się najprawdopodobniej 
w drugiej połowie maja.

Wnioski na 
formularzu
Kapituła ustaliła również 
wzór formularzy o uho-
norowanie Medalem, aby 
miały one jednolitą formę. 
Formularze wniosków są 
do pobrania na stronie 
Rady Miasta Gdańska.

MOŻNA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW 
DO „MEDALU ŚW. WOJCIECHA”  
I „MEDALU KSIĘCIA MŚCIWOJA II”

Kto może wystąpić 
z wnioskiem
Z wnioskiem do Kapituły 
o nadanie Medalu mogą 
występować:
•  zarządy organizacji spo-
łecznych i zawodowych,
• Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska lub grupa 
co najmniej 10 radnych,
• Prezydent Miasta Gdań-
ska,
• członek Kapituły.
Warto przypomnieć, że 
dotychczas nagrodzonych 
zostało medalem św. Woj-
ciecha 79 laureatów, a me-
dalem Księcia Mściwoja II 
– 134.

Medale za 
wyjątkową pracę
Medale, wykonane w sre-
brze, przyznawane są pol-
skim i zagranicznym oby-
watelom, instytucjom 
i organizacjom. Otrzymu-
ją je ci, których działania 
przyczyniły się do rozsła-
wienia imienia Gdańska 
zarówno w regionie, kraju 
jak i na świecie. 
– Kapituła wskazuje osoby, 
które podejmują publicz-
nie pożyteczne inicjatywy. 
Medale przyznawane są za 
wyjątkową pracę bądź za-
interesowania, które wy-
rastają ponad przeciętne 
zaangażowanie i poświę-
cenie dla rozwoju kultu-
ry, nauki, służby zdrowia 
i gospodarki – podkreśla 

Wioletta Krewniak, dy-
rektor Biura Rady Miasta 
Gdańska.
Ponadto Medal św. Woj-
ciecha jest wyróżnieniem 
za pracę na rzecz współ-
pracy i pojednania między 
narodami oraz wyjątkowe 
przedsięwzięcia wobec to-
lerancji i dialogu między 
przedstawicielami różnych 
wyznań i religii. 

Skład kapituły 
nowej kadencji
Podczas pierwszego po-
siedzenia, Kapituła wybra-
ła spośród swojego składu 
Mistrza, kierującego pra-
cami Kapituły oraz Kanc-
lerza, jako sekretarza. Po-
dobnie jak w poprzedniej 
kadencji Mistrzem został 
prof. Edmund Wittbrodt, 
natomiast Kanclerzem – 
doc. Andrzej Januszajtis.
W skład Kapituły wchodzą:
•  prof. dr hab. inż. 
Edmund Wittbrodt – na-
ukowiec, polityk (były se-
nator RP, minister eduka-
cji), działacz społeczny,
•  Agnieszka Owczarczak – 
działaczka samorządowa 

i przedsiębiorczyni, Prze-
wodnicząca Rady Miasta 
Gdańska VIII kadencji,
•  Andrzej Januszajtis – 
docent, fizyk, populary-
zator historii Gdańska, 
autor wielu publikacji 
o Gdańsku,
•  Dorota Kolak – aktorka 
teatralna, filmowa i te-
lewizyjna, nauczycielka 
akademicka,
•  Barbara Szczepuła-Po-
nikowska – dziennikarka, 
reportażystka, felietonist-
ka, pisarka-autorka ksią-
żek związanych z Gdań-
skiem,
•  Jan Zarębski – polityk, 
przedsiębiorca, w latach 
1999-2002 marszałek wo-
jewództwa pomorskiego,
•  Anna Czekanowicz-Drą-
żewska – poetka, proza-
iczka, dramaturżka, tłu-
maczka,
•  prof. dr hab. Cezary 
Obracht-Prondzyński – 
socjolog, antropolog, 
historyk, popularyzator 
kultury kaszubskiej,
•  Bogusław Kaczmarek 
– piłkarz, trener piłkarski, 
komentator telewizyjny.

Pierwsze posiedzenie Kapituły „Medalu Św. Wojciecha 
(S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia Mściwoja II (Mestwi-
na II)” nowej kadencji odbyło się pod koniec listopada 
w Nowym Ratuszu

Od 1996 roku Rada Miasta Gdańska przyznaje me-
dale Księcia Mściwoja II oraz św. Wojciecha. Są to 
najważniejsze, obok tytułu Honorowego Obywa-
tela Miasta Gdańska, odznaczenia dla wybitnych 
osób działających na rzecz naszego miasta. Fo
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Roman Daszczyński 

Tempo jest takie, 
że na koniec roku 
będziemy blisko 
100 tysięcy. To 

przecież horror. Kostucha 
nie kosiła Polaków z takim 
rozmachem od czasów II 
wojny światowej.

Tak żal Anety i jej 
bliskich
Dopiero co moja żona 
ze łzami w oczach opo-
wiedziała historię swojej 
przyjaciółki z pracy. Zna-
ły się od 20 lat, szczerze 
lubiły i szanowały. Aneta 
niedawno przeszła na 
emeryturę. Nadal utrzy-
mywały kontakt. W roz-
mowach unikały jednego 
– koronawirusa. Aneta 
z mężem zaliczali się do 
„antyszczepionkowców”, 
za żadne skarby nie moż-
na było ich przekonać, że 
to błąd, który może bar-
dzo dużo kosztować. Przez 
prawie dwa lata od rozpo-
częcia pandemii w Polsce 
udawało się im zachować 
zdrowie.
Niedawno gruchnęła wia-
domość, że zakaził się mąż 
Anety, jest pod respirato-
rem. Nieco później kolej-
na hiobowa wiadomość: 

Napisz coś optymi-
stycznego na powi-
tanie nowego roku 
– mówią znajomi. Nie 
chcę wyjść na ponura-
ka, ale łatwo nie jest. 
Gdy piszę te słowa, 
liczba ofiar śmiertel-
nych w związku z epi-
demią koronawirusa 
w naszym kraju zaraz 
przekroczy 90 tysięcy.

BEZ DRWINY O ANTYSZCZE-
PIONKOWCACH

Aneta też jest zakażona, 
wzięli ją do szpitala.
Dni pełne niepokoju. „To 
przecież tacy dobrzy lu-
dzie, nie może dojść do 
najgorszego. Mają mło-
dą córkę, muszą dla niej 
żyć. Zaraz Boże Narodze-
nie. Stach myśleć o tym 
wszystkim”.
Najpierw umarł mąż Ane-
ty. Dwa dni później ona. 
Działo się to wszystko 
tutaj, w Gdańsku, w szpi-
talu. Gdy czytają Państwo 
te słowa, oboje leżą we 
wspólnym grobie, we 
Wrzeszczu. Trudno się 
z tego otrząsnąć. Ludzie 
ledwie po sześćdziesiąt-
ce, pełni życia i planów, 
zajęci wspieraniem swojej 
dopiero wchodzącej w do-
rosłość córki.
Rzeczywistość, która prze-
rasta wyobraźnię: córka 
Anety, siedząca przy wigi-
lijnym stole, patrząca na 
dwa puste krzesła.

„Panie, jaka 
tragedia!”
Mój kuzyn zajechał tydzień 
temu do sklepu z narzę-
dziami – było zamknięte. 
Trochę się zdziwił, ale 
sprawa nie była pilna. Po 
weekendzie znowu tam 
zajechał. Nadal było za-
mknięte. Zajrzał do sklepu 
obok, zapytał. Odpowiedź 
była jak ze złego snu. “Pa-
nie, jaka tragedia! Prawie 
cała rodzina umarła na 
tego cholernego korona-
wirusa! Na świecie została 
tylko ich córka”. Do grobu 
poszli: rodzice (oboje po 
siedemdziesiątce), ich syn 
i zięć (obaj około pięć-
dziesiątki). Wszyscy nie-
zaszczepieni.
Na kuzyna padł blady 
strach ze względu na 
matkę. Każda i każdy 
z nas ma antyszczepion-
kowców w rodzinie. Mniej 
więcej co trzeci z naszych 
współobywateli uważa, że 

ta cała pandemia to jakiś 
spisek, a szczepionki są 
po to, by wstrzyknąć nam 
jakąś substancję i ode-
brać “wolność”. Niektórzy 
twierdzą nawet, że przyję-
cie szczepionki to “wielki 
grzech wobec Jezusa”. 
Uzasadnić nie potrafią, 
po prostu wierzą, że tak 
jest – i kropka.
– Mamo, posłuchaj, co się 
wydarzyło – powiedział 
kuzyn do matki.
Wysłuchała.
– Niech im ziemia lekką 
będzie – usłyszał w odpo-
wiedzi. – Nie próbuj więcej 
mnie przekonywać, za ja-
kiś czas wszyscy zrozumie-
cie, że miałam rację. To ja 
się martwię o ciebie, bo 
się zaszczepiłeś i nic do-
brego z tego nie wyniknie.

Kto milczał,  
kto wołał
Łatwo drwić z antysz-
czepionkowców. Lepiej 
zastanowić się, dlaczego 
tak jest. Dlaczego co trze-
cia dorosła osoba nie chce 
przyjąć do wiadomości, że 
lepiej się zaszczepić niż 
narażać życie. Powstanie 
jeszcze na ten temat nie-
jeden doktorat. Autorzy 
będą musieli zauważyć, że 
tysięcy ofiar można było 
uniknąć, ale ani Kościół, 
ani rząd, ani prezydent RP 
– wszystkie te autorytety 
polskiego życia publiczne-
go nie zdobyły się na ja-
sny, jednoznaczny przekaz.
Walkę z ludzką dezorien-
tacją co do szczepionek 
wzięli na siebie lekarze, 
samorządowcy, naukow-
cy. Ich głos zbyt często 
był głosem wołającego 
na puszczy.

W Gdańsku władze miasta dbają, by oprócz stacjo-
narnych punktów szczepień regularnie dostępne były 
punkty mobilne. Można z nich było korzystać m.in. przy 
szkołach (nz. szczepienie przy Szkole Podstawowej 
nr 86, ul. Wielkopolska). Gdańszczanie szczepią się 
chętniej niż mieszkańcy większości miast i regionów 
w kraju, ale wciąż jest to za mało, żeby osiągnąć poziom 
bezpieczny dla całej społeczności
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OKIEM GDAŃSKICH 
RADNYCH

Przełom roku to jak zwy-
kle okazja do podsumo-
wań i planów. Karuzelin 

Kazimierz Koralewski 
Przewodniczący Klubu Radnych  
Prawa i Sprawiedliwości

Wszystkie sesje Rady Miasta Gdańska można oglądać na żywo na www.gdansk.pl. Porządek sesji dostępny jest w BIP. 

Zbliżają się Święta, w tym 
roku wyjątkowo koszto-
wne.

Beata Dunajewska 
Przewodnicząca Klubu Radnych  
Wszystko dla Gdańska

Grudniowa sesja Rady 
Miasta Gdańska to dzień, 
w którym jako radni 

uchwalamy budżet Gdań-
ska na 2022 rok. Dzięki 
rozsądnej polityce finan-
sowej prowadzonej przez 
nas wspólnie z prezydent 
Aleksandrą Dulkiewicz, 
spośród największych 
miast jesteśmy w czołów-
ce tych, które mają najniż-
szą relację zadłużenia do 
dochodów.
Rząd i obecna większość 
sejmowa nie ułatwia nam 
zadania – po raz kolejny 

centralizuje wpływy, osła-
biając samorządy. Na 
programie „Polski Ład” 
Gdańsk straci wedle sza-
cunków ponad 270 milio-
nów złotych. Przyznanie 
przez rząd 80 milionów 
złotych na gdańskie 
przedsięwzięcia w ramach 
„Polskiego Ładu” jest tyl-
ko nieudolną próbą my-
dlenia oczu mieszkańcom 
Gdańska. Już gołym okiem 
widać, że daje to saldo 

ujemne na poziomie 190 
milionów złotych.
W tym niełatwym czasie 
w służbie Mieszkankom 
i Mieszkańcom Gdańska 
staramy się dbać o utrzy-
manie jakości usług pu-
blicznych. A na nadcho-
dzące Święta i nowy 2022 
rok, jako radni Koalicji 
Obywatelskiej, życzymy 
Państwu dużo zdrowia, 
spokoju i radości przy 
świątecznym stole.

zwężono pod parking dla 
aut, mimo iż każdy metr 
kwadratowy jezdni jest 
niezwykle cenny w za-
korkowanym Gdańsku. 
Nadal realizowano poli-
tykę budowy przejść dla 
pieszych tam, gdzie ist-
nieją dla nich tunele pod 
jezdniami. Ówcześni wło-
darze miasta mieli widać 
taką fanaberię, by upłyn-
niać ruch samochodowy 
na głównych arteriach 

i zwiększać jednocześnie 
bezpieczeństwo pieszych. 
Czy w Nowym Roku nie 
przydałaby się odrobina 
pokory współczesnym 
włodarzom miasta? Odro-
bina odpowiedzialności 
za konsultacje z Radami 
Dzielnic w istotnych dla 
mieszkańców sprawach? 
Pozostaję z wiarą, że to 
się jednak zmieni w przy-
szłym roku, czego Pań-
stwu i sobie życzę. 

wyznaczył nowy trend 
cenowy na zagospoda-
rowanie terenów pod 
budowle wypoczynkowo-
-rozrywkowe. Koszt pro-
stej ławki z dwóch desek 
szokował, ale zastana-
wialiśmy się również nad 
sensem stawiania wiato-
-ścianek na przystankach 
komunikacji miejskiej. Nie 
opodal nowego osiedla 
deweloperskiego, szero-
ką aleję generała Hallera 

Drożeje wszystko od ben-
zyny, prądu, przez usługi, 
koszty pracy po masło 
i mleko. Inflacja najwyż-
sza od 20 lat. W 2001 było 
5,5%, a na koniec 2021 ma 
być ponad 7%. Magiczny 
szklany sufit został prze-
bity, a to czym straszył 
PiS przez lata rządów 
koalicji PO-PSL czyli litr 
ropy za 6 zł, ziściło się te-
raz – w drugiej kadencji 
rządów PiS.
Coraz trudniej jest dopiąć 
budżety domowe, ale też 
Gdańsk odczuwa boleśnie 

nowe regulacje finanso-
we. 2022 rok nie zapowia-
da się lepiej, głównie za 
sprawą wejścia w życie 
tzw. „Polskiego Ładu”. 
Jego skutki to radykalne 
obniżenie dochodu i brak 
rekompensaty z budżetu 
państwa, co będzie kosz-
towało Gdańsk 270 mln 
złotych.
Dla porównania: na Nową 
Warszawską miasto wyda 
w 2022 roku 41 mln zło-
tych, na rewitalizację 
dzielnic ponad 90 mln 
zł, na projekty w budżecie 

obywatelskim 20,8 mln 
złotych. Za 270 mln zło-
tych można by więc zre-
alizować 13 edycji BO, nie 
mówiąc o kilometrach 
nowych chodników czy 
setkach miejsc w szko-
łach i żłobkach.
„Polski ład” przyniesie 
tyle dobrego, co „deforma 
edukcji” czy „Lex Szyszko”. 
Z jego skutkami borykać 
się będziemy przez kolej-
ne lata, a długi zaciągnię-
te przez koalicję rządzącą 
będą spłacały pokolenia 
naszych prawnuków.

RADA MIASTA GDAŃSKA

Cezary Śpiewak-Dowbór 
Przewodniczący Klubu Radnych 
Koalicji Obywatelskiej
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8 SAMORZĄD POMAGA

Kilkadziesiąt osób 
codziennie korzysta 
z pomocy „Autobusu 
SOS – pomoc”, który 
kursuje ponownie po 
ulicach Gdańska, by 
wspierać osoby bez-
domne i potrzebujące.

Dariusz Wołodźko

Mobilne wsparcie dla 
osób w kryzysie bezdom-
ności uruchamiane jest 
co roku w trosce o zdro-
wie i bezpieczeństwo osób 
w kryzysie bezdomności, 
które z różnych przyczyn 
pozostają w miejscach 
niemieszkalnych. Załoga 
pojazdu wspiera potrze-
bujących w najtrudniej-
szym, jesienno-zimowym 
i pandemicznym czasie.

Wsparcie podczas 
trzech przystanków 
Załoga autobusu to m.in. 
pracownik socjalny i ra-
townik medyczny. Udziela-
ją oni wsparcia codziennie, 
w czasie postojów pojaz-
du, które trwają 45 minut: 
ok. godz. 20.15 na pętli au-
tobusowej przy stacji SKM 
na Przymorzu, ok. godz. 
21.15 na parkingu między 
rynkiem a komisariatem 
przy ul. Białej we Wrzesz-
czu i ok. godz. 22.15 w zato-
ce autobusowej przy kinie 
„Krewetka” w centrum.
Pomoc dla potrzebujących 
to m.in. wydawanie gorącej 
zupy na wynos oraz cie-
płej odzieży, czyli np. cza-
pek, rękawiczek, swetrów 
i szali. Na miejscu osoby 
w kryzysie bezdomności 
otrzymają również peł-
ną informację o dostęp-
nym wsparciu w mieście. 

POMOCOWY AUTOBUS 
NA ULICACH MIASTA

W razie potrzeby mogą też 
skonsultować się z ratow-
nikiem medycznym, dy-
żurującym w autobusie. 
Pomoc jest świadczona 
z zachowaniem reżimu 
sanitarnego w epidemii.

Zawsze się sprawdza
– Ta forma mobilnego 
wsparcia działa w mieście 
od 2017 roku, w najtrud-
niejszych dla osób do-
świadczających bezdom-
ności okresach: jesiennym 

i zimowym – mówi Małgo-
rzata Niemkiewicz, dyrek-
torka Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdań-
sku. – Z powodu epidemii, 
usługa „Autobusu SOS 
– pomoc” była nawet 
przedłużana, obejmując 
także wiosnę. Zawsze się 
sprawdza. Stanowi dobre 
uzupełnienie oferty po-
mocowej miasta dla osób 
w kryzysie bezdomności, 
która obejmuje mię-
dzy innymi schronienie, 

wsparcie finansowe, żyw-
nościowe, rzeczowe oraz 
specjalistyczne i aktywizu-
jące życiowo.
Środki na działanie mobil-
nego wsparcia zabezpie-
czył gdański MOPR, a usłu-
gę realizuje Towarzystwo 
Wspierania Potrzebują-
cych „Przystań”. Pojazdu 
użycza spółka Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje.

Widzisz osobę 
bezdomną? Zadzwoń 
lub skorzystaj 
z aplikacji
Każdy z nas może przeka-
zać informację, gdy zoba-
czy osoby potrzebujące 
i przebywające w miej-
scach niemieszkalnych. In-
formacje należy kierować 
do MOPR: tel.: 58 522 38 20 
(pon., wt. i czw. w godz. 7.30 
do 15.30, śr. w godz. 8.00 
do 17.00, pt. w godz. 7.30 
do 14.30), do Straży Miej-
skiej w Gdańsku tel.: 986 
lub Policji tel.: 112 (w przy-
padkach interwencyjnych).
O lokalizacji potrzebują-
cych można też powia-
domić streetworkerów 
Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta Koło 
Gdańskie. W tym celu 
trzeba zastosować bez-
płatną aplikację Arrels. 
Wystarczy ją pobrać np. 
„ze sklepu” w smartfonie 
i zastosować. Dzięki temu 
streetworker dostanie 
wiadomość m.in. o miej-
scu przebywania i liczbie 
osób w kryzysie bezdom-
ności. Szybciej do nich 
dotrze z ofertą wsparcia.
Każde zgłoszenie jest 
sprawdzane. Każde może 
uratować zdrowie i życie 
potrzebującego.

Rozkład jazdy 
Autobusu SOS: 
• godz. 20.15 – pętla 
autobusowa przy sta-
cji SKM Przymorze

• godz. 21.15 – parking 
między rynkiem a ko-
misariatem przy ul. 
Białej we Wrzeszczu

• godz. 22.15 – zato-
ka autobusowa przy 
kinie „Krewetka” 
w centrum.

Autobus SOS kursuje codziennie, także niedziele i święta
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Z pomocy korzysta kilka-
dziesiąt osób dziennie



9WARTO WIEDZIEĆ

Już ponad 32 000 
użytkowników korzy-
sta z aplikacji Czyste 
Miasto Gdańsk, czyli 
kompendium wiedzy 
dotyczącej usług gospo-
darki odpadami. Teraz 
aplikacja będzie wska-
zywała nie tylko jak 
segregować odpady, ale 
gdzie można produkty 
naprawić i gdzie się 
nimi podzielić.

Joanna Bieganowska

– We współczesnych re-
aliach ważne jest, aby po-
móc mieszkankom i miesz-
kańcom produkować 
mniej odpadów. Wchodząc 
w odpowiednią zakładkę, 

Patryk Rosiński

Pobyt dziecka kosztu-
je obecnie 517 zł. Jest to 
10% przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce 
narodowej za poprzedni 
rok kalendarzowy i po-
zostanie ona w tej samej 
wysokości do momentu 
jego zmiany. Dodatkowo 
wnoszona jest opłata za 
wyżywienie w wysokości 
7 zł za dzień.

Zmiany w opłatach  
za pobyt
Przyjęta uchwała ujed-
noliciła zniżki w opłatach 
za pobyt dziecka w żłob-
ku. Rodzice będą mogli 
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Zmiany w ulgach za pobyt w żłobku

Czyste Miasto Gdańsk

korzystać ze zniżek, które 
wynosić będą 50% opłaty 
za pobyt dziecka w żłobku 
na dziecko:

 ⦁ na które pobierany jest 
zasiłek rodzinny,

 ⦁ z rodziny wielodzietnej,
 ⦁ którego rodzeństwo 

uczęszcza do żłobka 
wchodzącego w skład 
Gdańskiego Zespołu Żłob-
ków.

Możliwe będzie także cał-
kowite zwolnienie z opłaty 
za pobyt w żłobku dzieci:

 ⦁ z niepełnosprawnością,
 ⦁ wychowywanych przez 

rodzica skierowanego 
przez Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Gdań-
sku do domu samotnej 
matki lub do innej spe-
cjalistycznej placówki, 
który w okresie pozosta-
wania bez pracy zdobywa 
kwalifikacje zawodowe 
umożliwiające podjęcie 
zatrudnienia,

 ⦁ objętych opieką przez 
rodzinny dom dziecka, 
placówkę opiekuńczo-wy-
chowawczą lub rodzinę 
zastępczą.

Kwota za wyżywienie
Dodatkowo określona zo-
stała maksymalna kwota 
za wyżywienie dziecka 
w żłobku w wysokości 
0,4% przeciętnego wyna-
grodzenia w gospodarce 
narodowej za poprzedni 
rok kalendarzowy. Opłata 
będzie ulegała sukcesyw-
nemu wzrostowi do kwoty 
nieprzekraczającej 9 zł za 
dzień, co wiąże się z postę-
pującym procesem inflacji. 

dowiemy się na czym po-
lega idea współdzielenia, 
bo nie zawsze musimy 
kupować rzeczy nowe, cza-
sem można się czymś po-
dzielić lub wymienić. Wiele 
rzeczy można też naprawić 
i w ramach aplikacji chce-
my pokazać, że tych usług 
jest dużo – podkreśla za-
stępca prezydent Gdańska 
Piotr Grzelak.
W pierwszej kolejności 
miasto postawiło na od-
budowywanie popytu na 
usługi rzemieślnicze i na-
prawcze. Przygotowana 
została specjalna baza 
i mapa, gdzie szybko moż-
na znaleźć w swojej oko-
licy szewca, tapicera czy 
punkt naprawy RTV/AGD.

– Pracujemy nad kolejny-
mi innowacjami – wyjaśnia 
Olga Goitowska, zastępca 
dyrektora Wydziału Go-
spodarki Komunalnej 
w Gdańsku. – Z początkiem 
roku dostępna w ramach 
aplikacji będzie platfor-
ma ogłoszeniowa, która 
pozwoli skojarzyć ze sobą 
mieszkańców, którzy chcą 
przekazać lub przyjąć ja-
kieś przedmioty użytkowe, 
jak choćby zbędny mebel. 
Wielkim problemem bywa 
też rozstrzygnięcie, gdzie 
wyrzucić dane opakowa-
nie. Gdańsk uczestniczy 
w testach skanera etykiet, 
który poprzez aplikację 
rozpoznawać będzie kody 
przedmiotów.

Wszyscy, którzy chcieli-
by wspólnie z Urzędem 
Miejskim tworzyć mapę 
w aplikacji Czyste Miasto 
Gdańsk mogą zgłaszać się 
pod adresem: dorota.mi-
chalka-urbaniak@gdansk.
gda.pl.

Zmiany dotyczyć będą dzieci, przyjętych do żłobka 
od stycznia

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Gdań-
ska przegłosowano uchwałę określającą wy-
sokość opłat za pobyt i wyżywienie dziecka 
w placówce Gdańskiego Zespołu Żłobków. 
Zmiany dotyczyć będą dzieci, przyjętych do 
placówki od stycznia 2022 roku.
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Budynek przy ulicy 
Królikarnia 13 – w tym 
miejscu funkcjonować 
będzie Towarzystwo 
Profilaktyki Środowi-
skowej „Mrowisko”. Na 
parterze obiektu będzie 
działała Placówka 
Wsparcia Dziennego, 
na piętrze gabinety 
terapeutyczne.

Joanna Bieganowska

Budynek jest dostoso-
wany na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami. 
Na parterze przygotowane 
zostały sale głównie z my-
ślą o uczestnikach Placów-
ki Wsparcia Dziennego, m. 
in. pracownia muzyczna, 
pracownia plastyczna, 
sala nauki, sala relaksu, 

Nowa przestrzeń dla 
mieszkańców Dolnego Miasta

kuchnia, jadalnia oraz 
duża sala wielozadaniowa. 

Działania społeczne
Nowy budynek to nie tylko 
wzmocnienie aktualnych 
działań stowarzyszenia, 
ale również zwiększe-
nie nowych możliwości 
i dostępności oferty dla 
mieszkańców i mieszka-
nek Gdańska. Dlatego na 

piętrze znajdują się dwa 
gabinety terapeutyczne. 
Dla komfortu osób ko-
rzystających z tej formy 
wsparcia, gabinety znajdu-
ją się z dala od pomiesz-
czeń do zajęć grupowych.

To nie koniec
Wartość dotychczasowych 
prac wyniosła 2,5 mln zł. 
W kolejnych etapach 

zaplanowane jest zago-
spodarowanie terenu 
zielonego przy styku ulic 
Królikarnia oraz Reduta 
Dzik.
Obiekt jest jednym z sze-
ściu zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach 
szerszego projektu Rewi-
talizacji Dolnego Miasta 
i Placu Wałowego wraz 
ze Starym Przedmieściem. 

Początek roku to okres, 
kiedy do mieszkańców 
dostarczane są decyzje 
podatkowe. Większość 
przesyłek dostarczą 
podatnikom pracowni-
cy Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. Po wypeł-
nieniu odpowiedniej 
deklaracji, decyzje moż-
na otrzymać również 
drogą elektroniczną.

Jędrzej Sieliwończyk

Podatek zobowiązani są 
opłacać m.in. właścicie-
le nieruchomości lub 
obiektów budowlanych, 
użytkownicy wieczyści 
gruntów, a także posiada-
cze nieruchomości stano-
wiących własność Skarbu 
Państwa lub jednostki 

Decyzje podatkowe na kilka sposobów
samorządu terytorialne-
go. Osoby fizyczne skła-
dają deklarację jedno-
razowo, tuż po nabyciu 
nieruchomości i każdego 
roku otrzymują decyzję 
o wysokości naliczonego 
im podatku.

Urzędnicy  
zapukają do drzwi 
O kilkunastu już lat decy-
zje podatkowe mieszkań-
com dostarczają pracow-
nicy Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. To skuteczny 
i tani sposób dystrybucji 
tych dokumentów, dlatego 
również w tym roku zdecy-
dowano się skorzystać z tej 
metody. Tegoroczna akcja 
potrwa od 7 stycznia do 8 
lutego 2022 roku. W tym 
czasie 130 urzędników 

przekaże mieszkańcom 
prawie 130 tys. pism in-
formujących o wysokości 
stawki podatkowej.

Można też 
elektronicznie
Każdy, kto chciałby otrzy-
mywać decyzję drogą elek-
troniczną, może skorzystać 
z takiej możliwości. Warto 
z niej skorzystać, ponie-
waż to szybki, bezpieczny 
i tani sposób na pozyska-
nie informacji o stawkach 
podatkowych. Dodatkowo 
można posłużyć się narzę-
dziem Przyjazne Deklaracje 
(więcej w ramce).
Zainteresowani powinni 
po zarejestrowaniu się 
na platformie ePUAP, wy-
słać pismo ogólne o tre-
ści: „Wyrażam zgodę na 

doręczanie pism w postę-
powaniu podatkowym, 
w tym decyzji w sprawie 
podatku od nieruchomo-
ści, za pomocą środków 
komunikacji elektronicz-
nej”. Co istotne, w każdej 
chwili można wrócić do 
postaci papierowej. 
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Tak wygląda pokój odpoczynku A tak sala muzyczna

Przyjazne Deklaracje 
to platforma, która 
oprócz przejrzystego 
i łatwego w obsłudze 
formularza, udo-
stępnia też szereg 
przydatnych infor-
macji dotyczących 
kwestii podatkowych. 
Znajdziemy ją pod 
adresem: https://
przyjazne-deklaracje.
pl/gdansk/podatek-
-od-nieruchomosci/
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Trwa nabór do pierw-
szej edycji Stypen-
dium Kulturalnego 
Miasta Gdańska 2022 
dla osób fizycznych. 
Artystki i artyści 
mogą uzyskać wspar-
cie na działania z za-
kresu m.in. literatury, 
sztuk wizualnych, 
muzyki, tańca, teatru 
i filmu.

Marta Formella

Łączna pula na pierwszą 
edycję programu wynosi 
800 tys. zł. Program kie-
rowany jest do twórczyń 
i twórców jako wsparcie 
w procesie powstania 
dzieła.
 

W trosce o zagospo-
darowanie przestrze-
ni publicznej i orga-
nizację ruchu tak, by 
były one jak najlepiej 
przystosowane do 
poruszania się po 
nich na piechotę, 
powołany został Peł-
nomocnik Prezydenta 
Miasta Gdańska ds. 
Pieszych.

Joanna Bieganowska

Funkcję tę pełni Grzegorz 
Krajewski, który dotych-
czas pracował w Refera-
cie Mobilności Aktywnej, 
gdzie zajmował się m.in. 
opiniowaniem projektów 
infrastrukturalnych w za-
kresie pieszo-rowerowym, 
koordynował projekty 
dofinansowane ze środ-
ków UE promujące prze-
mieszczanie się pieszo 
i rowerem (Central Meet-
Bike, Switch, BSR Electric). 

Artyści z szansą na stypendium

Gdańsk miastem przyjaznym pieszym 

Dla gdańskich 
twórców
Stypendium nie jest przy-
znawane na wykonanie 
konkretnego dzieła (ta-
kiego jak np. wydanie 
książki, płyty, na działania 
związane z postprodukcją 
czy pracę osób trzecich). 
O wsparcie mogą ubiegać 
się osoby zajmujące się 
twórczością artystyczną 
oraz upowszechnianiem 
kultury, mieszkające i pła-
cące podatki w Gdańsku. 
Stypendium wypłacane 
jest w miesięcznych tran-
szach i może być przyzna-
ne na okres nie dłuższy 
niż sześć miesięcy. Jego 
wartość w 2022 roku to 
3010 zł brutto.
 

Wnioski za pomocą 
portalu
Wnioski za pomocą por-
talu Witkac.pl należy 
składać do 10 stycznia. 
Powinny się w nich zna-
leźć opisane działania 
potwierdzające rozwój 
twórczy autora projektu. 
Ważne, aby dokładnie 
określić dziedziny i tech-
niki, w jakich realizowane 
będzie przedsięwzięcie. 
Najwyżej oceniane będą 
projekty gwarantujące 
wysoki poziom artystycz-
ny i wykraczające ponad 
dotychczasowe działania 
wnioskodawców.
Szczegóły dotyczące skła-
dania wniosków i do-
starczania potwierdzeń 

można znaleźć na portalu 
www.gdansk.pl. 

Grzegorz Krajewski (pierwszy z prawej) – Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Gdańska ds. Pieszych – powołany 
został przez Aleksandrę Dulkiewicz w grudniu

W latach 2017-2019 koor-
dynował organizację Kon-
gresu Mobilności Aktywnej, 
największej w tej części Eu-
ropy konferencji poświę-
conej niezmotoryzowanym 
formom przemieszczana 
się. Jest współautorem 
gdańskich strategicznych 
programów operacyjnych 
Mobilny Gdańsk oraz Mo-
bilność i Transport.
Rozpoczynając swoją pra-
cę, pełnomocnik skupi się 
na działaniach przygoto-
wujących poprawę po-
łączeń ciągów pieszych 
z przystankami komunika-
cji miejskiej i polepszeniu 
warunków sprzyjających 
docieraniu pieszo do szkół.

Zakres obowiązków 
pełnomocnika

 ⦁ koordynowanie i mo-
nitorowanie działalności 
jednostek organizacyjnych 
Gdańska w zakresie pla-
nowania, przygotowania 

i realizacji inwestycji oraz 
podejmowania innych 
przedsięwzięć, projektów 
i działań, mających wpływ 
na warunki poruszania się 
pieszo i kształtowanie 
zrównoważonej mobil-
ności miejskiej

 ⦁ nadzór nad progra-
mami inwestycyjnymi 
poprawy warunków ru-
chu pieszego, w tym nad 

„Programem budowy 
i modernizacji chodników”

 ⦁ opiniowanie dokumen-
tacji projektowych mają-
cych wpływ na warunki 
poruszania się pieszo

 ⦁ koordynowanie, inicjo-
wanie i inspirowanie dzia-
łań Gminy zmierzających 
do wzmocnienia wizerun-
ku Gdańska jako miasta 
przyjaznego pieszym
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12 UNIA METROPOLII POLSKICH

Prezydenci Miast Unii 
Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza 
żądają, aby rząd podjął 
natychmiastowe prace 
legislacyjne umożli-
wiające pracodawcom 
weryfikację posiadania 
pracowników Unijnego 
Certyfikatu COVID 
(UCC). 

Rafał Szczepkowski

Prezydenci dwunastu 
miast zrzeszonych w Unii 
Metropolii Polskich po-
pierają Apel i List otwar-
ty Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa 
Epidemiologów i Leka-
rzy Chorób Zakaźnych 
w sprawie podjęcia przez 
Rząd RP pilnych działań 
w związku z COVID-19 
z dnia 28 listopada 2021 r.

Konieczne 
radykalne działania
Stale rosnąca liczba za-
chorowań na COVID-19 
oraz wysoka liczba zgo-
nów spowodowanych tą 
chorobą wymaga podję-
cia radykalnych działań 
zmierzających do ochrony 
zdrowia i życia wszystkich 
mieszkańców naszego 
kraju. Działania te są ko-
nieczne także ze względu 
na wpływ, jaki trwająca 
od blisko dwóch lat pan-
demia ma na funkcjo-
nowanie służby zdrowia. 
Konieczność zapewnienia 
właściwej opieki pacjen-
tom zarażonym korona-
wirusem powoduje m.in. 
ograniczenie dostępu do 

RZĄD MUSI SKOŃCZYĆ  
Z UDAWANIEM, ŻE WALCZY  
Z PANDEMIĄ COVID-19

opieki zdrowotnej pacjen-
tom z innymi chorobami. 
Konieczne jest także ogra-
niczenie dostępu do za-
mkniętych przestrzeni pu-
blicznych dla osób, które 
nie posiadają certyfikatu 
UCC albo aktualnego testu 
na COVID-19.

Czas na skuteczne 
działania
W chwili obecnej jedy-
ną skuteczną metodą 
ochrony ludności przed 
COVID-19 są szczepienia. 
A najprostszym sposo-
bem zwiększenia liczby 
zaszczepionych w społe-
czeństwie jest egzekwo-
wanie ograniczeń dla 

osób, które nie legitymują 
się ważnym certyfikatem 
UCC. Takie działania zo-
stały już podjęte w wielu 
krajach Unii Europejskich. 
Polski Rząd konsekwent-
nie ich unika. Czas to 
zmienić. Dlatego Prezy-
denci Miast Unii Metro-
polii Polskich popierają 
zawarte w Apelu Polskiego 
Towarzystwa Epidemiolo-
gów i Lekarzy Chorób Za-
kaźnych żądania:
podjęcia w trybie pilnym 
prac nad aktami prawny-
mi umożliwiającymi kon-
trolowanie przez praco-
dawców posiadania przez 
pracowników Unijnego 
Certyfikatu COVID (UCC);

podjęcia w trybie pilnym 
prac nad aktami praw-
nymi ograniczającymi 
dostęp osób nie posia-
dających UCC do miejsc 
publicznych w zamknię-
tych przestrzeniach lub 
gdy niemożliwe jest za-
chowanie dystansu;
podjęcia działań elimi-
nujących i penalizujących 
wysokimi karami proceder 
oszustw związanych ze 
szczepieniami;
zmobilizowania służb po-
rządkowych do egzekwo-
wania już obowiązujących 
przepisów dotyczących 
noszenia masek w pu-
blicznych przestrzeniach 
zamkniętych.
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Rząd jest kompletnie nieprzygotowany do zmierzenia się z czwartą falą pande-
mii COVID-19 – mówili podczas briefingu prasowego pod koniec listopada prezy-
denci miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. W briefingu uczest-
niczyli: Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego, Aleksandra 
Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku, 
Rafał Bruski – prezydent Bydgoszczy, Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania oraz 
Piotr Krzystek – prezydent Szczecina.
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Patryk Rosiński

Wydarzenia zorganizowa-
no już po raz szósty. Start 
parady odbył się przy Zło-
tej Bramie, gdzie wszyscy 
zebrani przeszli ulica-
mi miasta aż do napisu 
„Gdańsk” na Ołowiance, 
na który nałożona zosta-
ła koszulka wolontariatu.
– To już gdańska tradycja, 
która wpisała się na stałe 
do kalendarza mieszkań-
ców i przede wszystkim 

Gdańsk zostanie gospo-
darzem Europejskiej 
Stolicy Wolontariatu 
2022. Symboliczne 
przekazanie tytułu od 
tegorocznego gospoda-
rza odbyło się w Czer-
wonym Ratuszu w Ber-
linie, podczas obchodów 
Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza.

Patryk Rosiński

Gala, poza przekazaniem 
tytuły Gdańskowi, była 
także czasem podsumo-
wań tegorocznych dzia-
łań podejmowanych na 
terenie całego Berlina. 
Zaprezentowane zostały 
wydarzenia, które miały 
miejsce w ostatnim roku, 
dotyczące szeroko rozu-
mianego wolontariatu.
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Najbardziej aktywni 
w mieście nagrodzeni

Z Berlina do Gdańska – Europejska 
Stolica Wolontariatu 2022

wolontariuszy – mówi 
Dawid Jastrzębski, prezes 
Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Gdańsku. 
– Nieprzypadkowo Gdańsk 
otrzymał tytuł Europej-
skiej Stolicy Wolontaria-
tu 2022. To nagroda nie na 
zachętę, a za konkretne 
zasługi na tym polu.
Podczas gali nagrodzo-
no laureatów i laureatki 
gry międzyszkolnej Ter-
mosfera, wolontariuszy 

Gdańsk Pomaga oraz 
konkursu Aktywni w Mie-
ście. Organizowany jest 
on przez Regionalne 
Centrum Wolontariatu 
w Gdańsku oraz Urząd 
Miejski w Gdańsku. 
W trakcie gali wyróżnio-
no koordynatorów i or-
ganizacje pozarządowe, 
które na co dzień dbają 
o wolontariuszy, a także 
doceniono najbardziej 
zaangażowane inicjatywy.

Lista zwycięzców 
konkursu Aktywni 
w Mieście 2021:
• Daria i Robert 
Pomirscy – Rodzina 
Wolontariacka  
Roku 2021

• Pomagamy Nie 
Ziewamy – Grupa 
Wolontariacka  
Roku 2021

• Grzegorz Kwiat-
kowski – Koordy-
nator Wolontariatu 
Roku 2021

• Leszek Janek –  
Wolontariusz Roku 
2021

• Fundacja Hospi-
cyjna – Organizacja 
Przyjazna Wolonta-
riuszom Roku 2021

– Bycie Europejską Stolicą 
Wolontariatu stało się dla 
Berlina niezwykle rozwija-
jącą możliwością, ale także 
wielkim wyzwaniem, jeśli 
chodzi o trwającą pan-
demię – mówiła Sawsan 
Chebli, sekretarz Miasta 
Berlina ds. inicjatyw oby-
watelskich i współpracy 
międzynarodowej. 
W berlińskiej gali uczest-
niczyła Monika Chabior, 
zastępczyni prezydent 
Gdańska ds. rozwoju spo-
łecznego i równego trak-
towania. Odebrała ona 
tytuł Europejskiej Stolicy 
Wolontariatu z rąk Sawsan 
Chebli, która przekazała 
także białą porcelanową 
figurkę niedźwiadka, sym-
bol Berlina. 
– Chciałabym, aby Gdańsk 
stał się w przyszłym roku 

stolicą wszystkich wolon-
tariuszy, nie tylko samego 
wolontariatu. Z pewnością 
będzie to rok prodemo-
kratyczny, proobywatelski 
i proklimatyczny – mówi-
ła Monika Chabior. –Przy-
szłoroczny program doty-
czyć będzie demokracji, 
praw człowieka i ochrony 
klimatu.

Podczas gali wyłoniono 
także gospodarza Euro-
pejskiej Stolicy Wolon-
tariatu 2023. Spośród 
czterech kandydatów: 
Asti (Włochy), Birgu (Mal-
ta), Oeiras (Portugalia) 
i Trondheim (Norwegia), 
jury uznało, że na tytuł 
najbardziej zasłużyli Nor-
wegowie.

Tytuł odebrała Monika Chabior (w środku), zastępczyni 
prezydent Gdańska z rąk sekretarz Miasta Berlina Saw-
san Chebli (z lewej). Z prawej Gabriella Civico, dyrektor 
Europejskiego Centrum Wolontariatu.

Parada Wolontariuszy zakończyła obchody Gdańskiego Tygodnia Wolonta-
riatu. 5 grudnia obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli 
tych, którzy na co dzień pomagają innym. Podczas Gali w Europejskim Cen-
trum Solidarności, przyznano nagrody w konkursie „Aktywni w mieście”.
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PIESKI I KOTKI  
czekają na kochających 
właścicieli
Adopcje w schronisku „Promyk” odbywają się od ponie-
działku do niedzieli w godz. 11.00–16.00. Zwierzęta mogą 
być adoptowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Obo-
wiązuje wcześniejsze umawianie wizyt adopcyjnych pod 
nr tel. 58 522 37 80. Interwencje dotyczące błąkających się 
zwierząt na terenie gdańska realizowane są przez całą dobę. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” Gdańsk 
Kokoszki, ul. Przyrodników 14, tel. 58 522 37 27 www.schro-
niskopromyk.pl 

Warto wiedzieć: Adoptując psa z „Promyka”, masz prawo 
do jednorazowej darmowej konsultacji behawioralnej ze 
specjalistą.

Kocur Diego 
WIEK OK. 5 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK 

Cześć, jestem Diego. Kiedy pojawiłem się w wolierze 
pokazałem się jako kot nieśmiały, wycofany. A jestem 
całkiem ogarniętym kotem. Nie mam problemów z do-
tykiem, jestem nazywany wręcz Przemiziakiem. Nie 
mam też miejsc niedotykalskich. Nie przepadam tylko 
za braniem na ręce. Jestem typem dominującym, a z 
nudów potrafię pogonić inne koty. Jestem też strasz-
nym łakomczuchem. Jestem kotem całkiem prostym 
w obsłudze i z chęcią przedstawię koci świat rodzinie, 
która chciałaby go poznać! 

Kocur Leon 
WIEK OK. 9 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK

Dzień dobry, tu Leon. Jestem sporawym kocurkiem, 
chociaż ogon mam zawinięty jak u prosiaczka. Lubię 
człowieka, ale trzymam zawsze delikatny dystans. Jak 
mam ochotę na mizianki to wtedy podchodzę i głową 
ocierając się o rękę zachęcam do głaskania i drapa-
nia. Bardzo lubię zabawę. Jak zobaczę gdzieś latające 
piórko to jestem zawsze pierwszy, żeby je złapać! W re-
lacjach z innymi kotami jestem tym uległym typem. 
Mam nadzieję, że dzięki sesji zdjęciowej ktoś mnie 
wypatrzy i pokocha. 

Suczka Roxy
WIEK OK. 8 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / STERYLIZACJA: TAK

Dzień dobry, jestem Roxy. Mówią, że jestem zgryźliwa 
i opryskliwa, ale są też tacy, co mówią, że ci pierwsi to 
się po prostu na szlachectwie nie znają. I że osobo-
wość mam szlachetną. Względem tych drugich jestem 
otwarta i przyjacielska, pozwalam im właściwie na 
wszystko: czesanko, mizianko, przytulanie, głaskanie 
czy kaganiec. Szukam Domu, który uszanuje moje po-
trzeby. I który cierpliwie poczeka jakiś czas na moją 
miłość. Bo wiecie – ja dopiero uczę się relacji. 

Piesek Rumcajs
WIEK OK. 12 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK

Cześć, jestem Rumcajs. Choć lat za mną już wiele i choć 
tylne łapy nie do końca już ze mną współpracować 
chcą (ale chodzę na rehabilitację), to wciąż zachowuję 
wigor i zapał młodzika. Jestem aktywny i uwielbiam 
spacerki. Kocham wpychać się Człowiekowi na kolana 
w celu rozdania setki buziaków. Za to za innymi psami 
to nie przepadam. Sprawdzę się właściwie w każdej 
Rodzinie, która będzie miała odpowiednio dużo energii 
i zapału, żeby prześcigiwać tę starość wraz ze mną.

Zwierzę to nie zabaw-
ka. Pomimo powtarza-
nia tego komunikatu, 
nadal zbyt często po 
świętach zwierzaki 
stają się ponownie 
bezdomne. Aby chronić 
podopiecznych przed 
chybionymi decyzjami, 
Promyk zawiesił adop-
cje do 3 stycznia 2022 r.

Grzegorz Zaleski

– Każdego roku w okresie 
świątecznym zauważamy 
wzmożone zainteresowa-
nie błyskawiczną adopcją, 
w szczególności szczeniąt 
i kociaków – mówi Emilia 
Salach, zastępca dyrektora 
gdańskiego ZOO, nadzo-
rującego funkcjonowanie 
Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierzat Promyk. 
– Adopcja zwierzęcia „pod 
choinkę” niestety często 
bywa co najmniej nietra-
fionym pomysłem, dlatego 
od 17 grudnia zawiesiliśmy 
adopcje, licząc na zrozu-
mienie przyszłych, odpo-
wiedzialnych rodzin adop-
cyjnych – dodaje Salach.

Dlaczego adopcje 
zostały zawieszone?
Aklimatyzacja adoptowa-
nego zwierzęcia w nowym 
środowisku trwa nawet 

Schronisko dla zwierząt 
zawiesiło adopcje 
podopiecznych

Opieka nad zwierzęciem wymaga uwagi i czasu
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do 3 miesięcy, a przed-
świąteczne przygotowa-
nia czy wyjazdy nie uła-
twiają tego procesu ani 
nowym właścicielom, 
ani zwierzakowi. Często 
przedświąteczna adopcja 
wynika z ulegania presji 
najmłodszych członków 
rodziny. Dorośli uważa-
ją, że pies czy kot pod 
choinką jest prezentem 
wyjątkowo rozczulają-
cym, nie kalkulując na 
chłodno dalszych, stałych 
konsekwencji jak np. wy-
chodzenia na regularne 
spacery i zmniejszenia 
czasu przeznaczonego 
tylko dla siebie, bo opie-
ka nad zwierzęciem wy-
maga uwagi i czasu.
Utrzymanie kota czy psa 
jest także kosztowne. Poza 
karmieniem, zwierzęta 
trzeba regularnie szczepić, 
a kiedy chorują – leczyć. 

Można umówić  
się na wizytę
Wizyty adopcyjne oraz 
praca przedadopcyjna 
z wybranym wcześniej 
zwierzakiem trwają przez 
cały czas – bez zmian. Na 
wizyty w schronisku nale-
ży umawiać się telefonicz-
nie pod numerem 58 522 
37 80 w godz. 8.00-16.00, 
siedem dni w tygodniu.
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TYCH, KTÓRZY ODESZLI
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Na wieczną wartę, 16 
grudnia, odeszła Ja-
dwiga Kuśmierek, żoł-
nierz Armii Krajowej 
ps. „Czarna Hańcza”, 
porucznik Wojska Pol-
skiego. W czasie wojny 
łączniczka m.in. Ośrod-
ka Żyrardów „Żaba”. 
W czasie Akcji „Burza” 
kierowała łączniczkami 
Komendy Obwodu „Ba-
żant”. Po wojnie związa-
na z Gdańskiem. Prezes 
Koła Gdańsk Światowe-
go Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej. Bohaterka 
zaangażowana w pielę-
gnowanie i szerzenie 
historii. Wielokrotnie 
odznaczana za swoje 
zasługi. Uhonorowana 
m.in. Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Związana 
z PTTK miłośniczka przy-
rody i pieszej turystyki.

Odszedł Jerzy Zając, 
wieloletni sekretarz 
i dyrektor Urzędu Miasta 
Gdyni. Związany z gdyń-
skim samorządem przez 
prawie trzy dekady, 
prawdziwy pasjonat 
tego miasta. W pracy 
skupiał się na działa-
niach podnoszących 
jakość obsługi miesz-
kańców, m.in. poprzez 
poprawę infrastruktury 
i wdrażania rozwiązań 
elektronicznych. Współ-
pracownicy zapamiętali 
go jako wymagającego 
szefa, ale i dobrego, 
wrażliwego człowieka. 
Miał talent gawędzia-
rza, poczucie humoru 
i był duszą towarzystwa. 
Z wykształcenia był 
ekonomistą, ale z za-
miłowania etnografem 
– miłośnikiem regional-
nej tradycji i kultury.

W piątek, 17 grudnia 
zmarł Tomasz Rozwa-
dowski, gdański dzien-
nikarz muzyczny, baczny 
obserwator życia kul-
turalnego Trójmiasta 
i okolic. Przez wiele lat 
był związany z Dzien-
nikiem Bałtyckim. Po-
stać doskonale znana 
wszystkim bywalcom sal 
koncertowych. Wnikliwy, 
a przy tym niebywale 
kompetentny recen-
zent muzyczny i filmo-
wy. Osoba o szczególnej 
wrażliwości, prawdziwa 
skarbnica wiedzy o mu-
zyce i kulturze. Człowiek 
powszechnie lubiany, 
ceniony przez artystów 
i twórców kultury. Zna-
jomi wspominają go 
jako zawsze przyjaznego 
i pełnego szacunku dla 
innych, choć nieco wy-
cofanego ekscentryka.  

18 grudnia zmarła Kry-
styna Gozdawa-Nocoń, 
inżynier i urzędniczka 
państwowa, w latach 
2003–2006 wicewoje-
woda pomorski. Po-
chodziła z Gdańska, 
gdzie ukończyła II LO 
im. dr. Władysława 
Pniewskiego oraz stu-
dia z inżynierii i orga-
nizacji przemysłu na 
Wydziale Mechanicz-
no-Technologicznym 
Politechniki Gdańskiej. 
Przez wiele lat (do 
przejścia na emerytu-
rę w 2009) zatrudniona 
na macierzystej uczel-
ni. W latach 1979-1992 
pełnomocnik ministra 
pracy, płacy i polityki 
socjalnej ds. zatrudnia-
nia absolwentów szkół 
wyższych. W 1996 toku 
odznaczona Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

20 grudnia zmarł prof. 
Wiesław Makarewicz, 
rektor Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego 
w latach 1999-2005, 
w latach 1987-1993 pro-
rektor ds. nauki. Współ-
twórca i pierwszy dzie-
kan Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed. Profesor 
zwyczajny w Katedrze 
i Zakładzie Biochemii, 
były kierownik Katedry 
Biotechnologii Medycz-
nej. Przewodniczący 
Rady Rektorów Woje-
wództwa Pomorskiego 
w latach 2002-2005. Spe-
cjalista w zakresie enzy-
mologii, amoniogenezy 
i metabolizmu związków 
purynowych. Pierwszy 
Profesor Honorowy 
GUMed, wyróżniony 
godnością Aesculapius 
Gedanensis w 2018 r.



Pod lupę weźmiemy 
dobre i złe słowa. 
Będzie można na 
samym sobie wykonać 
eksperyment, jak 
bardzo destrukcyjne 
potrafi być złe słowo 
i jak dobre – dobre. 
Wydarzenie odbędzie 
się w połowie stycznia, 
wstęp bezpłatny.

Katarzyna Żelazek

Projekt to kontynuacja 
namysłu nad przyczyna-
mi i skutkami tragicznej 
śmierci prezydenta Pawła 
Adamowicza. 
W tym roku przyjrzymy się 
DOBRYM SŁOWOM / SŁO-
WOM ZŁYM. 
– Słowa mają ogromną 
moc, dodają sił i podno-
szą na duchu, ale i potra-
fią zabić. Trzeba o nich 
rozmawiać, bo w strefie 
prywatnej i publicznej to 
sfera bardzo nieuporząd-
kowana. Złe słowo było 
jedną z przesłanek za-
bójstwa prezydenta Pawła 
Adamowicza – mówi Mag-
dalena Mistat, zastępca 
dyrektora ECS.
Prezentowane będą m.in. 
instalacje artystyczne do-
brych i złych słów, dzieła 
gdańskiej artystki Mag-
daleny Peli. Złego słowa, 
jego siły oddziaływa-
nia i wpływu na ludzkie 
samopoczucie będzie 

można doświadczyć 
wprost materialnie. Od-
będzie się performatyw-
ne dzielenie się poezją – 1 
aktor, 1 wiersz, 1 słuchacz. 
– Przeprowadziliśmy testy 
na samych sobie w zespo-
le ECS z aktorką Małgo-
rzatą Brajner, która jest 
opiekunką tego projektu. 
Uwierzcie Państwo, wra-
żenia są wyjątkowe, moc-
ne i oczyszczające, trudno 
porównać je z czymkol-
wiek – mówi Magdalena 
Mistat.
Zaplanowano również 
warsztaty dla rodziców 
i rodzin oraz finałowy Wie-
czór dla Przyjaciela. Za-
proszenie przyjął między 
innymi Michał Rusinek, 
literaturoznawca, tłumacz 
i pisarz, prezes Fundacji 
Wisławy Szymborskiej.

• Wieczór dla Przyja-
ciela odbędzie się  
15 stycznia 2022 roku

• Bezpłatne wej-
ściówki będzie można 
zdobyć w drugim 
tygodniu stycznia na 
stronie: ecs.gda.pl

Już 20 grudnia w sieci 
premiera nowej kolę-
dy ECS. A 8 stycznia 
Kolędowanie w ECS 
i pierwsze jej publiczne 
wykonanie. Liczba go-
ści uzależniona będzie 
od sytuacji pandemicz-
nej, ale trzeba mieć na-
dzieję – bo kiedy, jeśli 
nie w Boże Narodzenie.

Katarzyna Żelazek

„Niechaj ci się wyśni” – 
nosi tytuł nowa kolęda. 
To dzieło Anny Czekano-
wicz (słowa) i Witosławy 
Frankowskiej (muzyka). 
Utwór powstał wczesną 
wiosną 2021 roku, gdy 
nie było jeszcze mowy 
o kryzysie na granicy pol-
sko-białoruskiej. Czas do-
wiódł, jak kolęda okazała 
się aktualna. To znajdzie 
również wyraz w spocie, 
który stworzył Mirosław 
Miłogrodzki, cytując ma-
larstwo gdańskiej artystki 
Beaty Polak-Peli i… niech 
to zostanie tymczasem 
tajemnicą.
Ekipa wykonawców we-
szła do studia w czerw-
cu, gdy z nieba lał się 
33-stopniowy żar: Julia 
Léa Sophia Nowikowska 

(mezzosopran), Maja Mi-
ro-Wiśniewska (flet po-
przeczny barokowy), To-
masz Mrowiński (altówka), 
Patryk Purzycki (altówka) 
i Weronika Kinga Cycylia 
Kulpa (wiolonczela). 
Premiera spotu odbę-
dzie się online 20 grud-
nia, a pierwsze publiczne 
wykonanie – 8 stycznia 
podczas 8 Kolędowania 
w ECS.
– Europejskie Centrum 
Solidarności powsta-
ło nie tylko po to, aby 
upamiętniać pokojową 
rewolucję Solidarności, 
ale też po to, żeby odna-
wiać wielki kapitał spo-
łeczny, jaki narodził się 
w Polakach w Sierpniu 
’80 – mówi Basil Ker-
ski, dyrektor ECS. – Do-
brze, że w duchu Boże-
go Narodzenia ożywają 
w ludziach tamte dobre 
energie.

• Kolędowanie w ECS 
odbędzie się 8 stycz-
nia 2022 roku

• Bezpłatne wej-
ściówki będzie można 
zdobyć w drugim 
tygodniu stycznia na 
stronie: ecs.gda.pl

8 KOLĘDOWANIE 
W ECS

DOBRE SŁOWA 
SŁOWA ZŁE

Z powodu pandemii w 2021 roku kolędowanie możliwe 
było tylko na świeżym powietrzu, tradycyjnie odbywa 
się w ogrodzie zimowym ECS. Na zdjęciu aktorzy: Marta 
Jankowska i Jacek Labijak
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Dobre słowa goście ECS 
zostawiali w specjalnej 
skrzynce w ogrodzie zi-
mowym przez ponad rok, 
artystka Magdalena Pela 
stworzyła z nich… stół


