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Protokół Nr 44-8/2022 

posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło  się w dniu 27 września 2022 r. o godz. 16:00 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

W posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków komisji Rodziny i Polityki 

Społecznej Rady Miasta Gdańska według załączonej listy obecności,  

która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Pani Beata Dunajewska  

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie komisji i stwierdziła 

quorum. Poinformowała, że projekt porządku został wysłany do radnych 

drogą elektroniczną. 

Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący porządek posiedzenia 

Komisji: 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1399.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1400.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Miasta Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” – druk 

nr 1387.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i trybu 

przyznania jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie  

dla rodzin repatrianckich z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały  

do Gdańska – druk nr 1393.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  
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5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Michałowo – druk nr 1364.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

6. Zapobieganie depresji, w szczególności wśród samotnych osób starszych 

oraz dzieci i młodzieży.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

7. Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna.  

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

Porządek posiedzenia został przyjęty 7 głosami „za” jednogłośnie. 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok – druk nr 1399. 

Pani Agnieszka Rawa  Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku  

W zakresie działania Państwa Komisji dokonuje się korekty dochodów  

i wydatków.  

Korekta dochodów polega na wprowadzeniu kwoty 44 tyś 816zł jest to kwota 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej  na nowy projekt zbudowania  

i przetestowanie modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej oraz korekty 

dochodów na projekcie system aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku – 

komponent usług społecznych. Jest to korekta związana z dostosowaniem 

wysokości planowanych dochodów do realnej możliwej do osiągnięcia kwoty 

dochodów. 

W wydatkach, zwiększa się środki na wspomniane wcześniej nowe 

przedsięwzięcie zbudowania i przetestowania modelu wsparcia rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

Ponadto zwiększa się wydatki na zabezpieczenie środków dla pracowników 

jednostek pomocy społecznej. 
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Głosów w dyskusji nie było. 

OPINIA KOMISJI:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 4 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

  

PUNKT 2    

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1400.  

Pani Agnieszka Rawa  Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku 

W zakresie działania Państwa komisji, w tym druku dokonuje się zmian 

polegających na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy finansowej do zmian, 

które wcześniej omówiłam. 

Głosów w dyskusji nie było. 

OPINIA KOMISJI:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 4 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Miasta Gdańska pn. ‘Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” – druk 

nr 1387. 



4 
 

Pani Aleksandra Madajczyk Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Strategia jest to podstawowy i najważniejszy dokument strategiczny samorządu 

lokalnego, który wyznacza ogólne cele i kierunki rozwoju. 

Projekt dokumentu strategii musiał zostać poddany Zarządowi Województwa 

Pomorskiego, który wydał pozytywną opinię w kontekście spójności ze strategią 

rozwoju Województwa Pomorskiego. 

Dokument zwiera dziesięć rozdziałów oraz załącznik. Część rozdziałów została 

bez zmian, a część nieznacznie została zaktualizowana lub częściowo zmieniona. 

Jest również nowy model „Model struktury funkcjonalno – przestrzennej  

oraz wskaźniki osiągnięcia rezultatu”. 

Nowym celem strategii jest Zielone Miasto, które wynika również ze wskazań 

mieszkańców i dokumentów nadrzędnych. 

Mieszkańcy: 

Kluczowym zasobem miasta jest kapitał społeczny, stanowiący o możliwościach 

jego rozwoju oraz konkurencyjności, tworzony przez wspólnotę  

jego mieszkańców i użytkowników. Mieszkańcy są  najważniejszymi twórcami   

i odbiorcami wszelkich przemian miasta. 

Kluczowym aspektem rozwoju miasta jest dostępność i jakość usług 

edukacyjnych na każdym etapie rozwoju. Gdańszczanie stają się coraz bardziej 

aktywni społecznie. 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju miasta są zdrowie publiczne i system 

opieki zdrowotnej. Gdańsk realizuje szereg programów zdrowotnych, głownie  

w zakresie profilaktyki m.in.  „Gdański program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego” „gdański program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania 

Chorobom Cywilizacyjnym:, „Program profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, „Program 

wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska”. 

Dalszy wzrost liczby mieszkańców wobec postępującego procesu starzenia  

się społeczeństwa będzie uwarunkowany utrzymaniem atrakcyjności 

osiedleńczej, w tym zapewnieniem dostępnych cenowo  mieszkań. 

Ważne wyzwanie stanowi poprawa dostępności  usług społecznych kierowanych 

do dzieci i młodzieży, zwłaszcza na obszarach rozwojowych jak również 

zapewnienie  seniorom jakości życia na odpowiednim poziomie. 

Środowisko: 
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Gdańsk cechuje się zróżnicowaniem warunków środowiskowych, żyjemy  

w mieście o silnie zróżnicowanych systemach. Strategicznym wyzwaniem  

w wymiarze środowiskowym jest adaptacja do zmian klimatu, która obejmuje 

szereg działań związanych z funkcjonowaniem miasta. Do głównych kierunków 

należy zaliczyć zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta, z czym wiążą  

się  zwiększanie retencji miejskiej oraz wzrost powierzchni terenów zieleni  

w mieście. 

 

Cele strategiczne: 

Aby móc w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy Gdańska, konieczne  

są dbałość o środowisko, ustawiczna współpraca i mobilność, kształcenie  

oraz otwartość, wpisujące się w następujące cele strategiczne: 

 

Cel I – Zielone Miasto 

-Wzmocnienie systemu przyrodniczego i odpowiedzialny rozwój zrównoważony 

- ochrona walorów  i zasobów przyrodniczych, zwłaszcza wody, zieleni  

i powietrza 

- adaptacja do zmian klimatu oraz zabezpieczenie przed ich negatywnymi 

skutkami, zwłaszcza powodziami i suszami 

- łagodzenie negatywnego wpływu na środowisko i ograniczenie emisji gazów  

cieplarnianych oraz zanieczyszczeń, w tym hałasu 

Zwiększanie bioróżnorodności, zadrzewianie i zazielenianie 

 

Cel 2- Wspólne Miasto 

- rozwój systemu edukacji na każdym etapie życia, z naciskiem na kompetencje 

przyszłości i cyfryzację oraz rozwój talentów 

- wyrównywanie szans rozwoju dla wszystkich mieszkańców 

- budowanie trwałych partnerstw i wspólnot lokalnych 

- zwiększenie uczestnictwa w kulturze, wspieranie twórczości artystycznej, 

rozwój kultury jako systemu spajającego miasto i budującego tożsamość 

- tworzenie warunków do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwój 

sportu oraz wzrost kompetencji zdrowotnych mieszkańców 

Cel 3 – Dostępne Miasto 

- poprawa warunków codziennej mobilności  przez priorytetyzację  i rozwój 

zrównoważonych i zintegrowanych systemów komunikacji pieszej, rowerowej 

oraz publicznej 

- poprawa bezpieczeństwa, zwłaszcza komunikacyjnego 
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- likwidacja barier w przestrzeni miasta 

- poprawa jakości sieci drogowej oraz uzupełnienie  brakujących  elementów sieci 

- wdrażanie koncepcji rozwoju do wewnątrz oraz kompaktowego miasta krótkich 

odległości 

 

Cel 4 – Innowacyjne Miasto 

- transformacja energetyczna  i modernizacja sieci infrastruktury technicznej 

- wspieranie transformacji cyfrowej oraz cyfryzacja usług publicznych  

- wzmacnianie konkurencyjności portu morskiego i lotniczego oraz poprawa 

zewnętrznej dostępności transportowej 

- wzmacnianie potencjału  turystycznego 

 

Model struktury funkcjonalno – przestrzennej – główne cele, kierunki i działania 

1. Zielone Miasto – wzmocnienie systemu przyrodniczego miasta  

oraz ochrona zasobów przyrody, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

– stworzenie nowego parku w dzielnicy rozwojowej Południe      

- tworzenie i uzupełnianie zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

- wykreowanie sieci błękitno – zielonych pasm ekologicznych wzdłuż 

istniejących ciągów wodnych  

- rozbudowa infrastruktury zabezpieczającej miasto przed powodziami  

oraz rozwój infrastruktury technicznej 

 

2. Wspólne Miasto – rozwój społeczny, zapobieganie depopulacji  

oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i tożsamości: 

- stworzenie nowego centrum dzielnicowego na Południu 

- zapewnienia mieszkańcom wygodnego i bezpiecznego korzystania  

z dostępu do wód Zatoki Gdańskiej 

- podniesienie jakości życia  mieszkańców poprzez wykreowanie 

atrakcyjnych miejsc do rekreacji 

- rozbudowa infrastruktury umożliwiającej  rekreację oraz uprawianie 

sportów wodnych 

 

3. Dostępne Miasto – równoważenie struktur przestrzennych  

oraz kształtowanie  zrównoważonej mobilności: 

- poprawa jakości i atrakcyjności istniejących przestrzeni publicznych  

- rozbudowa systemu transportu zbiorowego m.in. o nowoczesny  

i ekologiczny transport szynowy 
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4. Innowacyjne miasto – rozwój gospodarczy 

- wspieranie inwestycji na terenach rozwojowych wokół portu lotniczego, 

które mogą stać się istotną na mapie lokalizacją nowych miejsc pracy 

- wznowienie potencjału rozwojowego  portu morskiego jako istotnego 

elementu gospodarki miasta 

- utworzenie i wsparcie strefy pod funkcje przemysłowo – produkcyjne  

 

Głosów w dyskusji nie było. 

       

OPINIA KOMISJI:  

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i trybu 

przyznania jednorazowej pomocy finansowej na zagospodarowanie  

dla rodzin repatrianckich z Kazachstanu, zaproszonych na pobyt stały  

do Gdańska – druk nr 1393.  

Pani Hanna Kuligowska Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Ta uchwała jest realizacją uchwał Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 

roku w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy 

repatriantom zaproszonym przez Gminę Miasta Gdańska do osiedlenia  

się na terenie Gdańska. 

Paragraf 2 pkt.5 wspomnianej uchwały stanowi, iż repatriantom zaproszonym 

przez Gminę Miasta Gdańska  do osiedlenia się na terenie  miasta Gdańska udziela 

się pomocy polegającej na udzieleniu jednorazowej pomocy finansowej  

na zagospodarowanie  w wysokości 10. 000zł na każdą  osobę  w rodzinie. 

Środki  na pomoc zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Gdańska na rok 2022.  

Podjęcie uchwały umożliwi repatriację do czterech rodzin polskiego pochodzenia 

na teren Miasta Gdańska, zapewniając im środki finansowe w początkowym 

okresie ich pobytu. 
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Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 7 głosami „za”, jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Michałowo – druk nr 1364. 

Pani Aleksandra Fuchs - Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Uchwała jest efektem porozumienia, które zostało zawarte pomiędzy Gminą 

Michałowo a Gminą Miasta Gdańska. Na jej mocy  ma zostać przekazane   

100 000zł na zakup pojazdu, mobilnego punktu pomocy, który będzie 

wyposażony w podstawowy sprzęt ratowniczy. Na jego wyposażeniu  

będą najpotrzebniejsze rzeczy dla uchodźców. Dodatkowo z samochodu  

będą wydawane posiłki. 

W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe na zakup pojazdu. 

 

Pani Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji 

Po rozmowie z Burmistrzem Gminy Michałowo mam zapewnienie, że nie tylko 

uchodźcy ale również mieszkańcy gminy, osoby potrzebujące będą korzystali  

z tego pojazdu, z czego wszyscy powinniśmy się jako przedstawiciele tej komisji 

cieszyć. 

 

Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Czy posiada Pani wiedzę ilu uchodźców w gminie się znajduje? 

 

Pani Aleksandra Fuchs - Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Nie posiadam takich informacji ale postaram się jak najszybciej uzyskać  

i przekazać Państwu. 
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Pan Piotr Gierszewski Członek Komisji 

Moje pytanie wynika  stąd, iż w  paragrafie 1 widniej zapis, że udziela się pomocy 

finansowej Gminie Michałowo w formie  dotacji celowej z przeznaczeniem  

na wsparcie działań  na rzecz migrantów i migrantek. Nie ma nic na temat 

mieszkańców Michałowa. 

 

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego  w Gdańsku 

Burmistrz Michałowa potwierdzał tę potrzebę, dodatkowo  wskazywał, że pojazd 

będzie w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie obsługiwał 

osoby korzystające z szerokiej pomocy udzielanej przez ten ośrodek. 

 

Pani Teresa Wasilewska członek komisji 

Cieszę się bardzo, że Gdańsk z taką inicjatywą wystąpił. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta 

Gdańska, 5 głosami „za”, przy 2  przeciwnych – pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

PUNKT 6 

Zapobieganie depresji, w szczególności wśród samotnych osób starszych  

oraz dzieci i młodzieży. 

Pani Aleksandra Fuchs - Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Głównym celem jest tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne 

warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę 

jakości życia osób w trudnościach i kryzysach społecznych oraz z zaburzeniami 

psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w  Gdańsku.  

Priorytetem jest wzmocnienie wsparcia w kryzysie oraz prewencji  

w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 
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Adresatami programu są mieszkańcy Gdańska, osoby z różnych grup wiekowych 

zmagające się z trudnościami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi  

oraz osoby znajdujące się w ich otoczeniu, w tym osoby chorujące na depresję  

lub deklarujące wystąpienie objawów mogących świadczyć o tej chorobie. 

W 2021 roku zrealizowano w sumie 28 projektów, obejmując wsparciem około 

47 tysięcy odbiorców. 

Planujemy na kolejne lata aktualizację Gdańskiego Programu Zdrowia 

psychicznego na lata 2023+, aktualizację informatora o Gdańskim Programie 

Zdrowia Psychicznego, kontynuowanie współpracy w zakresie prewencji zdrowia 

psychicznego wśród dzieci i młodzieży. 

 

Niektóre rezultaty: 

- utworzenie bazy instytucji świadczących wsparcie psychiczne  

- Jestem – wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego w Gdańsku,  

jest to projekt realizowany przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, 

koordynowany przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej  dla dzieci  

i młodzieży  

- Kung Fu Senior – kompleksowe działanie wspierające zdrowie psychiczne  

i aktywność fizyczną osób w wieku 55+, realizowane przez Stowarzyszenie 

„Przyjazna Dłoń”. Stwarza możliwość odreagowanie i uporządkowanie emocji, 

uzyskanie przez seniorów bardziej realnego spojrzenia na siebie 

- MSIK – profesjonalny archipelag skupiający specjalistów w swoich 

dziedzinach, łączący ich w jednym systemie koordynacyjnym. 

System który łączy profilaktykę, interwencję. 

 

Pani Emilia Lodzińska Członek Komisji 

Jaki jest średni czas oczekiwania na to wsparcie przez osoby,  

które tego potrzebują? Oraz jaki jest średni czas korzystania z tej opieki?   

 

Pani Maria Maślak Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego  w Gdańsku 

Jeśli chodzi o kwestię pierwszego pytanie, to sytuacja nie jest jednoznaczna, czas 

jest uzależniony od sytuacji. 

Nasze wsparcie jest dodatkowym wsparciem wykraczającym poza środki 

Narodowego Funduszu, jest to wsparcie uzupełniające tą pomoc. 
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Jest uzależnione od diagnozy sytuacji. 

Dlatego  po to został uruchomiony program „Jestem”. 

Pierwsza tzw. linia wsparcie jest właściwie w ciągu dwóch – trzech dni. 

Natomiast kolejne wizyty umawiane są w zależności od kierunku specjalisty. 

Pierwsza diagnoza pokazuje jak szerokie wsparcie będzie niezbędne. 

Są sytuacje kiedy kryzys jest krótki i jest uzależniony chwilową sytuacją, w której 

bardzo szybko można dziecku pomóc ale są również sytuacje, kiedy to wsparcie 

udzielane jest miesiącami, a nawet latami.   

Odpowiedzią na potrzeby są programy wieloletnie, które realizujemy w mieście. 

 

Pani Teresa Wasilewska  Członek Komisji 

Proponuję rozważenie możliwości włączenia do opieki psychologicznej  

w szkołach studentów psychologii,  w ramach praktyk studenckich.   

 

Głosów w dyskusji więcej nie było. 

 

PUNKT 7 

Cukrzyca jako choroba cywilizacyjna.  

Pani Grażyna Cieślak – Koordynator Gdańskiego Programu Profilaktyki 

Cukrzycy 

Realizujemy dla mieszkańców Gdańska program prewencji cukrzycy,  

który ma na celu zapobieganiu zachorowaniom na cukrzycę. Tych osób,  

które już są już przed zdiagnozowaniem choroby. 

Realizujemy ten projekt od 2019 roku i polega on na tym, że próbujemy 

mieszkańców Gdańska przekonać do tego żeby wykonali test, który wykazuje czy 

wystąpi ryzyko zachorowania w ciągu dziesięciu lat. 

Jeżeli takie ryzyko występuje, to zapraszamy taką osobę na badanie z krwi, 

glukozy i wynik badania pokazuje nam czy dana osoba jest zdrowa,  

czy jest w stanie przed cukrzycowym lub chora na cukrzycę. 

Skupiamy swoją interwencję na tych osobach, które są w stanie  

przed cukrzycowym, oferując im roczne wsparcie lekarza, pielęgniarki, 

fizjoterapeutów i dietetyków i indywidualne spotkania, które mają na celu zmianę 

stylu życia.  

Projekt prowadzony będzie do grudnia 2023 roku, który kosztuje 5 mln zł,  

z czego część to środki naszego regionalnego programu operacyjnego czy unijne, 

a część Gminy Gdańsk. 
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Obecnie prawie 20 tysięcy osób  wykonało takie badanie, testy wykazały,  

że cztery tysiące osób najprawdopodobniej  zachoruje na cukrzycę.  

Obecnie mamy w programie 800 osób, które są już w stanie przed cukrzycowym, 

320 osób skończyło ten program i dostało roczne wsparcie. 

 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji 

Jest to program, który miasto od wielu lat realizacji i jest  to program nagradzany.                  

 

PUNKT 8  

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

 

Nie było spraw wniesionych, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności radnych. 

Pani Beata Dunajewska Przewodnicząca Komisji podziękowała za uczestnictwo 

w posiedzeniu komisji i zamknęła obrady. 

 

 

 

Przewodnicząca 

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

 

/-/ Beata Dunajewska 

 

 
 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 
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