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Rekreacyjna Kołobrzeska  
Ruszyło głosowanie na projekty Budżetu 
Obywatelskiego. Do 2 października będzie 
okazja, by oddać głos m.in. na projekt związany z 
zagospodarowaniem terenu przy Kołobrzeskiej.

ponad 110 mln zł kosztować będzie rozbudowa 
nabrzeży i modernizacja toru wodnego w porcie Gdańsk. 
zdecydowana większość środków na ten cel pochodzi  
z Unii europejskiej. w sierpniu podpisano zaś umowę  
z firmą doraco, która zajmie się realizacją projektu. 

realizacja tego projektu na pewno 
przybliży Gdańsk do pierwszej ligi 
portów europejskich – marcin osowski, 
wiceprezes ds. infrastruktury portu 
Gdańsk

Szpital przechodzi metamorfozę 
Szpital na Zaspie sukcesywnie zostaje moder-
nizowany. Tylko w ostatnim czasie wydano na 
ten cel blisko 5 mln zł. Na początku września 
położniczo-ginekologiczny. 

Nowe przedszkola w Gdańsku
W nowo wybudowanym Przedszkolu nr 83 
przy ul. S. Dąbka 35 przedszkolaków wraz z 
rodzicami przywitał prezydent Gdańska Pa-
weł Adamowicz.

Opieka dzienna dla starszych    
W Górnym Sopocie mieści się niezwykły dom 
otoczony ogrodem. To miejsce, w którym wspólnie 
spędzają czas osoby starsze z zaburzeniami 
pamięci, w tym z chorobą Alzheimera.
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Gdańsk bliżej ligi mistrzów 
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INWESTYCJE W GDAŃSKIM PORCIE
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• informacja o zagubionych zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• informacja o zagubionych zwierzętach sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański telefon zaufania     92 88

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• apteka dyżurna sopot, tadeusza kościuszki 7  (58) 551 32 89

• apteka dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• apteka dyżurna Gdańsk, kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NuMERY ALARMOWE

uRzęDY I INSTYTuCJE

TELEfONY INfORMACYJNE

zDROWIE

Nasze kalendarium

• 18 – 23 września, 42. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni

• 21 września (czwartek), Azealia Banks, 
godz. 19.00, klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków

• 28 września (czwartek), Immolation i 
Azarath, godz. 19.00, klub Ucho w Gdyni,  
ul. Św. Piotra 2

• 29 września (piątek), Nocny Kochanek, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków 

• 7 października (sobota), Mitch@Mitch, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Tomasz Stańko, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 8 października (niedziela), Irena Santor, 
godz. 19.30, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 14 października (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Scena Sopot, al. Mamuszki 2

• 15 października (niedziela), Gregory Porter, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8

• 21 – 22 października (sobota – niedziela), 
II Festiwal Masażu, godz. 8.00, Dom Kultury 
Młyniec w Gdańsku, ul. Pilotów 3

• 27 października (piątek), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena

• 27 października (piątek), Łąki Łan,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 3 listopada (piątek), The Stubs, godz. 20.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 5 listopada (niedziela), AmberExpo 
Półmaraton Gdańsk, godz. 9.00, Gdańsk,  
ul. Żaglowa 

• 11 listopada (sobota), Coma, godz. 19.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków

• 18 listopada (sobota), Supercross –  
King of Poland, godz. 18.00, Ergo Arena

• 22 listopada (środa), Harlem Gospel Choir, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1

• 24 – 25 listopada (piątek – sobota), 
Gdańska Ska Jamboree, godz. 19.00, 
Protokultura w Gdańsku, ul. Niterów 29B

• 25 listopada (sobota), Luxtorpeda, godz. 
20.00, klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2

• 1 grudnia (piątek), Scorpions, Ergo Arena 

• 11 lutego, Depeche Mode, Ergo Arena

• 14 lutego, Narodowy Balet Gruzji 
„Sukhishvili”, godz. 19.00, Ergo Arena
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TELEOPIEKA TO NIE WSzYSTKO

opiekunki wciąż 
poszukiwane!
Łącznie trzydzieścioro gdań-
skich seniorów, głównie osób 
niepełnosprawnych, zostało 
objętych usługą „Halo, jak 
się czujesz” – telefonicznym, 
cyklicznym kontaktem opie-
kuna z podopiecznym oraz 
całodobowym dyżurem opie-
kuńczym. Piętnaścioro z tej 
grupy korzysta także z tele-
opieki. Wszystko
w ramach innowacji społecz-
nej „Dzięki nam nie jesteś 
sam – całodobowe centrum 
wsparcia dla osób niesamo-
dzielnych na terenie miasta 
Gdańsk”, realizowanej pilo-
tażowo przez Gdańską Spół-
dzielnię Socjalną. 
Osoby zakwalifikowane 
do udziału w projekcie to 
w większości podopiecz-
ni Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Gdańsku. 
Ich sytuacja została dokład-
nie zdiagnozowana, by jak 
najtrafniej dopasować usłu-
gę do potrzeb. Są to miesz-
kańcy samotni lub z różnych 
przyczyn pozbawieni opieki 
ze strony rodziny czy znajo-
mych, w satysfakcjonującym 
zakresie. Wprowadzenie do-
datkowych usług wspiera-
jących, przede wszystkim 
podnosi ich bezpieczeństwo 
życiowe. Pozwala bowiem 
na błyskawiczną reakcję, gdy 
np. niepełnosprawny senior 
znajdzie się w sytuacji zagra-
żającej jego życiu. 
W ramach „Halo, jak się czu-
jesz?”, specjaliści GSS kil-
ka razy w tygodniu dzwonią 
do podopiecznych, by m.in. 
zapytać o stan zdrowia, sa-
mopoczucie, przypomnieć o 
konieczności odbycia wizyty 
lekarskiej czy zażycia leków. 
Sprawdzają, czy na pewno 
wszystko jest w porządku. 
Uczestnicy objęci są także 
tzw. całodobowym dyżurem 
opiekuńczym – w ramach tej 
usługi przez całą dobę senior 
może zadzwonić do specja-
listy w trybie interwencyj-
nym, by uzyskać niezbędną 
pomoc. Pracownik GSS, w 
razie potrzeby, natychmiast 
zawiadomi lekarza lub są-
siadów – w ten sposób wes-
prze podopiecznego. Trzecią 
usługą jest teleopieka. Zo-
stało nią objętych na razie 
piętnaścioro seniorów z gru-
py projektowej. To głównie 
osoby leżące, mające poważ-
ne trudności z poruszaniem 
się ze względu na schorzenia, 
niepełnosprawność. Zosta-
li oni wyposażeni w telefo-
ny wysyłające sygnał SOS 
do centrali w centrum (mie-
ści się ono w siedzibie spół-
dzielni), poprzez wciśnię-
cie przycisku umieszczone-
go w opasce na nadgarstku 

seniora. Specjalista natych-
miast ocenia sytuację, np. 
dzwoni do seniora, powiada-
mia sąsiadów, by sprawdzili 
co się dzieje. W sytuacji za-
grożenia życia zawiadamia 
pogotowie, lekarza. Może 
także zorganizować inter-
wencyjną usługę opiekuńczą. 
Wszystko po to, by potrze-
bujący gdańszczanie, którzy 
z różnych przyczyn nie mogą 
liczyć na wsparcie bliskich, 
mieli jak najlepszą opiekę i 
poczucie bezpieczeństwa.
– Staramy się, by jakość usług 
świadczonych w mieście na 
rzecz sędziwych mieszkań-
ców była jak najwyższa i 
wszechstronna – podkreśla 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. poli-
tyki społecznej. – Temu służą 
między innymi wprowadza-
ne innowacje społeczne. Ale 
ogromny nacisk kładziemy 
również na czynnik ludzki, 
czyli profesjonalizm, wyso-
kie kompetencje, serce
opiekunek i opiekunów śro-
dowiskowych. Codziennie 
wykonują niełatwą przecież 
pracę, która ma charakter 
misji. Zależy nam, by ta-
kich odpowiedzialnych, em-
patycznych osób było jak 
najwięcej. Aby byli dosko-
nale przeszkoleni i czuli, że 
to co robią, jest naprawdę 
wspaniałe.
Dodajmy, że innowacja spo-
łeczna „Dzięki nam nie jesteś 
sam”, prowadzona jest w ra-
mach projektu grantowego 
finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego i będzie testo-
wana do końca listopada. 
Gdańska Spółdzielnia So-
cjalna zaprasza do współ-
pracy osoby, które mogą i 
chcą podjąć pracę opiekunów 
środowiskowych i pomagać 
przede wszystkim mniej sa-
modzielnym seniorom oraz 
osobom niepełnosprawnym 
w codziennych, życiowych 
czynnościach. Oferta skie-
rowana jest między innymi 
do osób o niższych kwali-
fikacjach – GSS prowadzi 
bowiem bezpłatne, specjali-
styczne szkolenia przygoto-
wawcze do pełnienia funkcji 
opiekuna. Kolejne warszta-
ty zawodowe w tym zakre-
sie ruszają już we wrześniu. 
Osoby zainteresowane win-
ny kontaktować się z GSS 
przy ul. Solec 4, tel. 58 341 
33 78. Zgłoszenia przyjmują 
też pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
przy ul. Dyrekcyjnej 5, tel. 
58 320 53 61. 

Sylwia Ressel

reklama

Nabór do klas:

dzieci i młodzież 
w wieku 6 - 8 lat oraz 9 - 16 lat

ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY!

NA ZAPISY CZEKAMY DO  
KOŃCA WRZEŚNIA

Rok szkolny 
2017/2018

fortepianu
skrzypiec

perkusji
gitary
klarnetu

trąbki

fletu
saksofonu

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gdańsku 
budynek Szkoły Podstawowej nr 20

ul. Wczasy 3                         tel. 728 388 465

     N I E P U B L I CZ N A  SZ KO L A
  M UZ YCZ N A  I  STO P N I A 
W  G DA N S KU

     N I E P U B L I CZ N A  SZ KO L A
  M UZ YCZ N A  I  STO P N I A 
W  G DA N S KU

GDAŃSK

Nowe, niższe ceny 
Trwa sprzedaż karnetów na 
pływalnie Chełm oraz Oso-
wa. Co ważne, nie trzeba 
będzie nawet wychodzić z 
domu, ponieważ urucho-
miona została sprzedaż, 
również wejść jednorazo-
wych, przez internet.
Nowe korzyści odczują 
przede wszystkim osoby ko-
rzystające z pływalni regu-
larnie. Ceny karnetów będą 
wyraźnie niższe od biletów 
jednorazowych. Według 
nowego cennika, obowiązu-
jącego od 14 września, zniż-
ki dotyczą już karnetów na 4 
wejścia i są tym większe, im 
dłuższy okres korzystania. 
Przy karnetach rocznych 
(40 wejść) cena jednostkowa 
wejścia to już tylko 13 zł.
Na jeszcze większe ulgi 
mogą liczyć rodziny, 
uczniowie, studenci, osoby 
niepełnosprawne, emeryci, 
renciści i weterani. W przy-
padku rocznego karnetu, 
pojedyncze wejście kosztuje 
zaledwie 10,50 zł.
Do zakupu biletów jednora-
zowych oraz karnetów słu-
żyć będzie dedykowany pa-
nel sprzedażowy, dostępny 
na stronie plywalniegdansk.
pl. Tam też można znaleźć 
szczegółowy cennik wejść.

(GP)

SKAzANI NA SuKCES

Nowe przedszkola w Gdańsku
1 września w nowo wybudowanym przedszkolu nr 83 przy ul. s. dąbka 35 przedszkolaków 
wraz z rodzicami przywitał prezydent Gdańska paweł adamowicz, uroczyście otwierając 
nową placówkę.

– Życzę wam, abyście czuli 
się współgospodarzami tego 
przedszkola, a konsumentami 
w sklepie. Wasze zaangażo-
wanie w życie tej placówki jest 
bardzo ważne – mówił podczas 
uroczystości otwarcia prezy-
dent Adamowicz. – Przedszko-
le to jest najważniejszy okres 
wychowania dzieci. To właśnie 
tu będą one odkrywać swoje 
talenty, które rozwijane będą 
później. Mając tak wspaniałych 
rodziców i dzieci, przedszkole 
skazane jest na sukces.
Jak podaje Olimpia Schneider 
z gdańskiego magistratu w 
nowym roku przedszkolnym 
2017/2018, w Gdańsku, w pu-
blicznych przedszkolach samo-
rządowych będzie 5700 dzieci, 
w tym 1065 w oddziałach ze-
rowych. W placówkach nie-
samorządowych publicznych 
i niepublicznych będzie 7484 
przedszkolaków, z czego 908 w 
zerówkach.
– 1 września rozpoczęły dzia-
łalność dwa nowe przedszkola 
samorządowe: przy ul. S. Dąb-
ka 35, Przedszkole nr 83 oraz 

przy ul. Damroki 137 – Przed-
szkole nr 82. Dodatkowo na 
przedszkolnej mapie pojawiły 
się cztery nowe placówki pro-
wadzone w partnerstwie trój-
stronnym: Fundacji Pozytyw-
ne Inicjatywy, Miasta Gdańsk, 

Uniwersytetu Gdańskiego. 
Cztery nowe placówki zlo-
kalizowane są przy ul. Kiliń-
skiego 5a, ul. Trakt Św. Woj-
ciecha 143, Łąkowej 60B oraz 
ul. Świętokrzyskiej 23. Ostat-
nie z wymienionych, to jedno 

z największych przedszkoli w 
Polsce. Łącznie z projektu sko-
rzysta 840 dzieci – informuje 
Olimpia Schneider. 

(lubek)

  w nowym przedszkolu odwiedził maluchy prezydent Gdańska paweł adamowicz
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STANDARD W EuROPIE

DLA OSÓB z zABuRzENIAMI PAMIęCI

sopot z nowymi wiatami

opieka dzienna dla osób starszych 

do końca przyszłego roku w sopocie staną 64 wiaty przystankowe miejskiej komunikacji. 
pierwsza pojawiła się pod koniec sierpnia na ul. kościuszki (róg ul. chopina) przy dworcu pkp. 

w malowniczej części Górnego sopotu mieści się niezwykły dom otoczony ogrodem. to 
miejsce, w którym wspólnie spędzają czas osoby starsze z zaburzeniami pamięci, w tym  
z chorobą alzheimera.

Jak tłumaczy nam Aneta Kono-
packa z sopockiego magistratu, 
na podstawie umowy Clear 
Channel postawi 64 nowe wia-
ty w Sopocie w dwóch fazach: 
30 wiat do końca 2017 roku, a 
następnie 34 w ciągu kolejnych 
12 miesięcy. 
– Dla potrzeb realizacji umo-
wy zostały opracowane przez 
Clear Channel trzy modele 
wiat – dostosowane do po-
szczególnych lokalizacji i cha-
rakteru przestrzeni publicznej, 
wszystkie wyposażone w ga-
blotę z rozkładem jazdy oraz 
ławkę. Projekt i konstrukcja 
wiat pochodzi z katalogu mebli 
miejskich Clear Channel i jest 
indywidualnym rozwiązaniem 
zaprojektowanym i uzgodnio-
nym z naszym urzędem – wy-
jaśnia Aneta Konopacka.
Wiaty łączą w sobie funkcję es-
tetyczną, użytkową i reklamo-
wą. Łącznie znajdą się na nich 
182 powierzchnie reklamowe 
typu citylight.
Kalina Janicka, prezes Cle-
ar Channel Poland zauważa, 
że budowa systemu nowo-
czesnych, funkcjonalnych i 

Uczestnicy objęci są cało-
dzienną opieką od poniedział-
ku do piątku przez wykwali-
fikowany personel, który pro-
wadzi zajęcia terapeutyczne 
według planu wspierająco-ak-
tywizującego opracowanego 
indywidualnie dla każdego 
uczestnika, w tym m.in. za-
jęcia terapeutyczne, trening 
pamięci i koncentracji, za-
jęcia plastyczne, kulinarne i 
kulturalne.
Każdy dzień rozpoczyna się od 
wspólnego śniadania i rozmo-
wy na ważne dla uczestników 
sprawy. Jest gimnastyka całe-
go ciała i spacery po ogrodzie. 
Stałym i ważnym punktem jest 
trening pamięci oraz codzien-
nych czynności, gdyż osoby z 
demencją zapominają, jak się 
je wykonuje. Jest też wspól-
ne śpiewanie i gotowanie. W 
ogrodzie pachnie ciastem i cy-
namonem, słychać gwar. To 
panie w ramach treningu ku-
linarnego pieką ulubione cia-
steczka cynamonowe. Panowie 
w tym czasie ćwiczą pamięć, 
układając scrabble. 

estetycznych wiat w Sopocie 
to kolejny krok w rozwoju me-
bli miejskich w Polsce, któ-
re są standardem na rynkach 
europejskich. 
– Jest to również właściwy krok 
w kierunku porządkowania 

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy, działający w Sopocie, 
zapewnia całodzienną profe-
sjonalną opiekę oraz zajęcia, 
które wspierają, aktywizują i 
usprawniają osoby cierpiące 
na demencję. Uczestnicy mają 
zapewniony ciepły posiłek. 
Możliwy jest również dowóz 
osób, które mają problemy z 
poruszaniem się i dotarciem 

przestrzeni miasta, poprzez 
dostępność nowoczesnych 
i bardzo dobrej jakości po-
wierzchni reklamowych – do-
daje Kalina Janicka.
Podobnego zdania jest Marcin 
Skwierawski, wiceprezydent 

do ośrodka. Koszt pobytu 
uzależniony jest od dochodu 
uczestnika i jego rodziny. 
Nadzór merytoryczny nad 
Środowiskowym Domem Sa-
mopomocy (ŚDS) dla osób z 
zaburzeniami pamięci spra-
wuje Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Sopocie, który 
kieruje osoby wymagające ta-
kiej formy wsparcia do ŚDS. 

Sopotu, który dodaje przy tym, 
że sopocianie zyskują funkcjo-
nalne i ciekawe wiaty, a miasto 
nie ponosi żadnych kosztów tej 
inwestycji.

(KL)

Prowadzenie placówki Miasto 
Sopot powierzyło Fundacji 
„Niesiemy Pomoc”.
Osoby zainteresowane udzia-
łem w zajęciach zapraszamy 
do kontaktu z Działem Pracy 
Socjalnej MOPS Sopot, al. 
Niepodległości 759 a, 81-835 
Sopot, tel. 58 550 31 89, 550 
04 23, kom. 609 680 828.

(AN)

  pierwsza nowa wiata przy ulicy kościuszki w sopocie
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JuBILEuSzOWY ROK

SOPOCIANIE NIE zAWIEDLI

sopot pod żaglami

podziękowania za pomoc

W miniony piątek w sopockiej 
Marinie odbyło się 10., jubile-
uszowe rozpoczęcie szkolnego 
sezonu żeglarskiego.
– Tradycje żeglarskie pielęgno-
wane w Sopocie od wielu lat 
procentują sukcesami naszych 
olimpijczyków – Piotra Ole-
wińskiego, Anny Gałeckiej, 
Macieja Grabowskiego czy 
Przemysława Miarczyńskiego. 
Znakomite wyniki osiągają że-
glarze pływający na katamara-
nach – Tymoteusz Bendyk i Ja-
kub Surowiec. W niedawnych 
mistrzostwach świata rozgry-
wanych w Sopocie zdobyli 
medale, srebrny i brązowy. So-
pocka marina i rozbudowane 
Centrum Windsurfingu i Że-
glarstwa tworzą infrastrukturę, 
dzięki której te morskie pasje i 
zainteresowania mogą być roz-
wijane. Temu rozwojowi służy 
także innowacyjny w skali kra-
ju program morskiej eduka-
cji najmłodszych – podkreśla 
Marek Niziołek z sopockiego 
magistratu.
„Sopot pod żaglami” to miej-
ski program szkolenia żeglar-
skiego, realizowany już od 10 

– Po sierpniowej wichurze 
mieszkańcy Sopotu niezwłocz-
nie pospieszyli z pomocą. Po-
magali zwykli ludzie przyno-
sząc dary, pomagali również 
przedstawiciele służb i in-
stytucji miejskich. W rejony 
Czerska, Lipusza i Brus udały 
się w sumie 34 osoby z sopoc-
kiego MOPS, Straży Pożarnej 
państwowej i ochotniczej oraz 
ZDiZ – mówi Anna Dyksiń-
ska z Urzędu Miasta Sopotu. 
Podczas sesji, która odbyła 
się w połowie września, uho-
norowano osoby, które po-
magały poszkodowanym na 
Kaszubach.
Prezydent miasta Jacek Kar-
nowski powiedział na sesji, że 
natychmiastowa pomoc Sopo-
tu była tym kamieniem, który 
uruchomił lawinę pomocy z 
całego kraju. 
– Sopockie służby szybko zor-
ganizowały pomoc i ludzi, nie 
bacząc, że jest weekend, wol-
ne. To była ogromna pomoc 34 
osób. Mamy wspaniałą armię 
ludzi, którzy gotowi są nieść 
pomoc. W swoim imieniu, ale 
również włodarzy Czerska, 
Brus i Lipusza bardzo serdecz-
nie za nią dziękuję – dziękował 
Jacek Karnowski.
Prócz podziękowań i dyplo-
mów, osoby te otrzymały na-
grody pieniężne. Prezydent 
Karnowski podziękował tak-
że wolontariuszom, którzy dla 
poszkodowanych w nawałnicy, 
zbierali pieniądze do puszek 
podczas dwóch koncertów: 

lat. Początkowo były to klasy 
sportowe, teraz – w ramach 
zajęć wychowania fizyczne-
go – żeglarstwo jest również 
przedmiotem fakultatyw-
nym we wszystkich sopoc-
kich gimnazjach i szkołach 
podstawowych. 
– Realizowany i finansowany 
przez miasto program to ca-
łoroczna edukacja żeglarska, 
obejmująca zajęcia praktycz-
ne na wodzie – rejsy jachtem 
szkoleniowym, zajęcia na ka-
tamaranach, łódkach Optimist 
i szkolenia windsurfingowe na 
deskach, a także zajęcia teo-
retyczne, na których omawia-
ne są m.in. zasady żeglugi czy 
bezpieczeństwo na wodzie. 
Szkolenia prowadzone są we 
współpracy z sopockimi klu-
bami – dodaje Marek Niziołek.
W 2014 roku miejscowi samo-
rządowcy zdecydowali o zaku-
pie na potrzeby tego programu 
jednostki szkoleniowej. Wy-
brano używany, stalowy, dwu-
masztowy jacht polskiej kon-
strukcji typu J-80 – S/Y „Alf”.

(GR)

„Top of The Top” oraz corocz-
nego „Koncertu dla Mieszkań-
ców”. To właśnie podczas tego 
drugiego mieszkańcy trójmiej-
skiego kurortu pokazali, że po-
trafią dzielić się z innymi.
– Sopocianie po raz kolejny 
pokazali solidarność i hojność. 
Podczas „Koncertu dla Miesz-
kańców”, wolontariusze zbiera-
li datki do puszek. Uzbierane 
5463,30 zł zostały przekazane 
na pomoc mieszkańcom Brus. 
Dla porównania, podczas 3 
festiwalowych dni pod ko-
niec sierpnia, uzbierano ponad 
7 tysięcy złotych. Wówczas 
pieniądze zostały przekaza-
ne do Czerska – dodaje Anna 
Dyksińska.
Jacek Karnowski słusz-
nie zauważył, że sopocia-
nie zawsze hojnie pomagają 
potrzebującym. 
– Nie ma to znaczenia czy 
zbierane są fundusze na po-
moc dla konkretnej osoby, czy 
tak jak w ostatnich tygodniach 
dla mieszkańców poszkodo-
wanych w wyniku wichury. 
Mieszkańcy przynosili dary, 
wpłacali pieniądze, zbierali do 
puszek. Ta wielka akcja pomo-
cy to odruch serca, bo przecież 
nieszczęście może dotknąć 
każdego. Bardzo dziękuje za 
tą pomoc, wsparcie, wykonaną 
pracę. To duma być prezyden-
tem w tak wspaniałym, solidar-
nym mieście – podkreśla Jacek 
Karnowski.

(GR)
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„MACIuŚ I” zAPRASzA

Zajęcia dla każdego
Klub „Maciuś I” na wrzesień 
przygotował wiele atrakcji 
dla młodych i nieco starszych 
mieszkańców osiedla. Zde-
cydowanie najważniejszą im-
prezą będzie 40. Uliczny Bieg 
Przymorski, który odbędzie 
się 23 września (godz. 10.00).
– Biegacze rywalizować będą 
o puchar przewodniczącego 
Rady Osiedla nr 1 „Przymo-
rze-Śląska”. Impreza dedy-
kowana jest dzieciom i mło-
dzieży ze szkół podstawo-
wych, a celem naszej imprezy 
jest upowszechnianie biegów 
wśród najmłodszych – mówi 
nam Urszula Lisowska, kie-
rownik klubu „Maciuś I”.
W tym samym dniu o godz. 
13.30 Gdański Klub Fanta-
styki zaprasza miłośników 
fantastycznych gier planszo-
wych na „Planszówkarium”. 
29 września, w piątek, o go-
dzinie 10.00 odbędzie się za-
bawa integracyjna dla dzieci. 
– Korzystając z okazji przy-
pominam, że wznowiliśmy 
zajęcia w Maciusiowym Klu-
bie Malucha dla dzieci od 2,5 
do 5 lat. Prowadzone są za-
jęcia edukacyjne, plastyczne, 
rytmiczne i zabawy rucho-
we, korekcyjne i integracyj-
ne. Swoje spotkania wzno-
wili członkowie Koła Senio-
ra „Pogodna Jesień” i sekcji 
brydżowej. Rozpoczną się 

zajęcia gimnastyki dla senio-
rów, usprawniającej zdrowy 
kręgosłup, Wing Tsun Kuen 
Kung Fu, Yoga, Wystartuje 
także Szkoła Gitarowa, ryt-
mika dla maluchów „Dobry 
Start”, warsztaty naukowe, 
nauka języka angielskiego 
dla dzieci, młodzieży, doro-
słych i seniorów oraz spotka-
nia Gdańskiego Klubu Fan-
tastyki – informuje Urszula 
Lisowska. 
Prowadzone są zapisy dzie-
ci od 5 do 10 lat do zespołu 
tańca no woczesnego, cheerle-
aderek – „MINI MIX”, pro-
wadzonego przez Joannę Cie-
cholewską. Natomiast do sek-
cji plastycznej, prowadzonej 
przez Elżbietę Petrykowską, 
zapisywać się mogą dzieci w 
wieku od 5 do 12 lat.
– Z kolei na naukę gry na pia-
ninie dla dzieci oraz do Stu-
dia Piosenki prowadzonego 
przez Małgorzatę Szczepań-
ską-Stankiewicz zapisywać 
się mogą dzieci. Od wrze-
śnia wprowadzamy zajęcia 
kreatywne dla wszystkich 
pokoleń – zachęca Urszula 
Lisowska.
Szczegółowe informacje uzy-
skać można telefonicznie (58 
556 51 41) lub drogą mailową 
(klub.macius1@go2.pl) i na 
Facebooku klubu „Maciuś I”.

(GR)

  zapraszamy na zajęcia do klubu “maciuś i”

MIESzKAŃCY zADOWOLENI z POMYSŁu

spółdzielnia udostępnia rowerownie
Gdańsk szczyci się mianem 
rowerowej stolicy Polski i chy-
ba faktycznie tak jest, bo nie-
mal na każdym kroku spotkać 
można cyklistów. Niektóre ro-
dziny mają nawet po kilka po-
jazdów i wtedy pojawia się pro-
blem z ich przechowywaniem.
Najgęstszą sieć ścieżek rowe-
rowych zauważyć możemy 
na gdańskim Przymorzu. Tu 
również – w falowcu przy uli-
cy Obrońców Wybrzeża – uru-
chomione zostały rowerownie.
– Nie wiedzieliśmy – jak za-
wsze z nowym pomysłem – czy 
rowerownie zostaną zaakcep-
towane przez mieszkańców. 
Okazało się, że był to strzał w 
„dziesiątkę”. Miejsca do prze-
chowywania rowerów znajdują 
się w dawnych pomieszcze-
niach zsypowych. Tylko na 
ten rok zaplanowaliśmy oddać 
dla mieszkańców trzy takie 
pomieszczenia – mówi nam 

POMOGLI POSzKODOWANYM W SIERPNIOWEJ NAWAŁNICY

Mieszkańcy przymorza okazali wielkie serce
sierpniowa wichura, która przeszła nad pomorzem kolejny raz pokazała, że na polaków można liczyć. w domu kultury 
przy ulicy Śląskiej 66b przeprowadzono zbiórkę dla osób, które zostały poszkodowane w sierpniu. mieszkańcy przymorza 
celująco zdali egzamin. do poszkodowanych pojechały dwa transporty darów.

Sierpniowa wichura wyrządziła 
na Pomorzu wiele szkód. Lu-
dzie potracili domy, które były 
dla nich całym majątkiem. Z 
pomocą ruszył cały kraj – rów-
nież mieszkańcy Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” oraz sąsiednich 
osiedli.

– Mam przyjaciół w Brusach, 
którzy na szczęście nie ucier-
pieli w czasie sierpniowej na-
wałnicy. Dowiedziałam się od 
nich, że potrzebnych jest wie-
le rzeczy dla sąsiadów, którzy 
nie mieli aż tyle szczęścia i 
często potracili swój cały do-
robek życia. W krótkim czasie 

przeprowadziliśmy zbiórkę 
darów. 
Odzew mieszkańców Przymo-
rza był natychmiastowy. Byli 
też i tacy, którzy                      z 
powodów zdrowotnych nie 
mieli możliwości przyniesie-
nia darów do Domu Kultury, 
dlatego też Grażyna Oleksik, 
pracownik placówki poma-
gała odbierać je z mieszkań 
darczyńców. 
– Zawieźliśmy bardzo dużo 
ubrań i to w bardzo dobrym 
stanie. Nie brakowało ręczni-
ków, kołder, śpiworów pościeli 
czy środków czystości. Sytu-
acji, jaką zastaliśmy na miejscu 
nie da się opisać. Mieszkańcy 
opowiadali nam, jak schodzi-
li do piwnicy i modlili się o 
przetrwanie. Nikt z nich nie 
widział czegoś podobnego i 
każdy sądził, że jest to po pro-
stu koniec świata – opowiada 
Barbara Imianowska, która za 
naszym pośrednictwem bardzo 
serdecznie dziękuje wszyst-
kim osobom, które przyłączyły 
się do akcji zbiórki darów dla 
potrzebujących.
Dodajmy w tym miejscu, że 
nie jest to pierwsza akcja cha-
rytatywna organizowana przez 
przymorski Dom Kultury. 
Wcześniej mieszkańcy PSM 
„Przymorze” włączyli się do 
akcji „Daj Misiaka dla dzie-
ciaka”. Maskotki trafiły wtedy 
do straży pożarnej i do pogo-
towia, a ratownicy przekazy-
wali je dzieciom, które były 

poszkodowane w wypadkach. 
– W takich sytuacjach  pokazu-
jemy , że Polacy są bardzo soli-
darni i w razie potrzeby potra-
fią  pomagać sobie nawzajem. 
Mogliśmy to też zaobserwować 
na miejscu tragedii. Kto mógł, 
ten pomagał – zauważa Barba-
ra Imianowska.
Prezydent Ronald Reagan po-
wiedział – „Nie możemy po-
móc każdemu, ale każdy może 
pomóc komuś”.

(lubek)

  mieszkańcy przymorza pokazali wielkie serce

  szkody spowodowane sierpniową nawałnicą

Andrzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”.
Rowerowni nie można urucho-
mić w niskich budynkach, bo 
tam nie ma po prostu wolnych 
pomieszczeń.
– W naszych niskich budynkach 
mieszkańcy przechowują rowery 
w wózkarniach albo w piwni-
cach. W zsypach zlokalizowa-
nych w falowcach w dalszym 

ciągu składowane są odpady 
komunalne, dlatego nie mamy 
możliwości, aby uruchomić tam 
rowerownie – tłumaczy nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla nr 
2 PSM „Przymorze”.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 1 funkcjonuje już 6 rowe-
rowni – po dwie w falowcu przy 
Kołobrzeskiej 42 i Rzeczypospo-
litej 1.

– Z kolei przy Śląskiej 41 i Rze-
czypospolitej 11 w pomiesz-
czeniach tych znajdują się rów-
nież stojaki na rowery. Kolejne 
pomieszczenie dla właścicieli 
rowerów zamierzamy oddać w 
przyszłym roku – mówi nam 
Elżbieta Bohdziewicz, zastęp-
ca kierownika ds. technicznych 
Administracji Osiedla nr 1.

(KL)
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GOSPODARNY SAMORzĄD

Gdańsk pierwszy w rankingu

Jak podaje Michał Piotrowski 
z Biura Prasowego gdańskie-
go magistratu, Gdańsk zajął 
pierwsze miejsce w Rankin-
gu Gospodarny Samorząd w 
kategorii miasta na prawach 
powiatu.
– Nasze miasto zostało doce-
nione m.in. za politykę doty-
czącą integracji migrantów. 
Wyniki rankingu zaprezento-
wano podczas XXVII Forum 
Ekonomicznego w Krynicy-
-Zdroju. Ranking opraco-
wało Centrum Gospodarcze 
im. Mikołaja Kopernika. Jego 
twórcy brali pod uwagę wie-
le czynników świadczących 

o gospodarności samorządów 
– m.in. inwestycje, strategię 
rozwoju, programy wsparcia 
dla przedsiębiorców – wyjaśnia 
Michał Piotrowski.
Warto zauważyć, że nie jest to 
jedyna nagroda, która w tym 
roku przyznana została Gdań-
skowi. W maju Gdańsk zajął 
drugie miejsce w prestiżowym 
plebiscycie Perły Samorządu 
„Dziennika Gazety Prawnej”. 
– Rok wcześniej nasze mia-
sto również zdobyło laur Pe-
reł Samorządu – Gdańsk zajął 
pierwsze miejsce w najbardziej 
wymagającej kategorii – naj-
lepszych samorządów wśród 

miast na prawach powiatu. 
W tym samym plebiscycie 1. 
miejsce dla prezydenta miasta 
powyżej 100000 mieszkań-
ców, w tym i ubiegłym roku, 
zajął prezydent Paweł Ada-
mowicz. To nie wszystko, bo 
dobrą pozycję Gdańska po-
twierdzają też kolejne oceny 
agencji Fitch, która przyznaje 
naszemu miastu ocenę „A -” 
dla ratingów międzynarodo-
wych i ocenę „AA +(pol)” w 
ratingu krajowym – dodaje 
Michał Piotrowski.

(GR)

  doceniono gospodarność Gdańska
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reklama

INWESTYCJE W GDAŃSKIM PORCIE

Gdańsk bliżej ligi mistrzów 
ponad 110 mln zł kosztować będzie rozbudowa nabrzeży i modernizacja toru wodnego w porcie Gdańsk. 
zdecydowana większość środków na ten cel pochodzi z Unii europejskiej. w sierpniu podpisano zaś umowę z 
firmą doraco, która zajmie się realizacją projektu. 

Prace, którymi zajmować się 
będą budowlańcy z Doraco są 
tylko częścią dużego projektu, 
którego celem jest pogłębienie 
toru i przebudowa nabrzeży 
w Porcie Wewnętrznym. Aż 
85 proc. kosztów inwesty-
cji pokryją środki z funduszy 
unijnych. 
– Tak naprawdę powstanie 5 
kilometrów infrastruktury w 
nowym standardzie. Dzięki 
temu nasz port będzie coraz 
bardziej konkurencyjny. Ta 
inwestycja nie miałaby sen-
su, gdyby nie nasi strategiczni 
partnerzy, a więc o zarządcy 
infrastruktury drogowej, ko-
lejowej czy rzecznej – Łukasz 
Greinke, prezes Portu Gdańsk.
Witold Słowik, wiceminister 
rozwoju podliczył, że ponad 
800 mln zł otrzyma nasz kraj 
na rozwój portu w Gdańsku. 
Pieniądze mają być przezna-
czone nie tylko na inwestycje 
w samym porcie, ale również 
działania realizowane przez 

PKP. Dodajmy, że inwesty-
cje te mają kosztować ponad 1 
mld zł.
– Przyczyni się to na pewno 
do zwiększenia możliwości 
przeładunkowych w gdańskim 
porcie. Wspólnie z zarządem 
portu pracujemy nad dalszy-
mi planami rozwojowymi tego 
miejsca. Chcemy, aby cały im-
port i eksport morski odbywał 
się przez polskie porty – mówi 
wiceminister Słowik.
– Nikogo nie muszę przeko-
nywać jak ważna dla arma-
torów, przewoźników, ale i 
mieszkańców Trójmiasta jest 
rozbudowa infrastruktury 
wewnątrz portu i dobry do 
niego. Myślimy też nad tym, 
aby polskie rzeki stały się do-
stępne do żeglugi. Nadwiślań-
skie miasta, by wspomnieć 
chociażby o Tczewie, Toru-
niu, Włocławku, czy Płocku, 
czekają na możliwość trans-
portu kontenerowego dro-
gą rzeczną – mówi Grzegorz 

Witkowski z Ministerstwa 
Gospodarki Wodnej i Żeglugi 
Śródlądowej. 
Marcin Osowski, wicepre-
zes ds. infrastruktury Portu 

Gdańsk podkreśla, że realiza-
cja inwestycji nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie wykonawca 
zadania – firma Doraco, któ-
ra znana jest z realizacji wielu 

inwestycji hydrotechnicznych. 
Inwestycja musi zakończyć się 
do końca 2020 roku.
– Realizacja tego projektu na 
pewno przybliży Gdańsk do 

pierwszej ligi portów euro-
pejskich – dodaje wiceprezes 
Osowski.

(lubek)
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CHIRuRGIA I POŁOŻNICzY JAK NOWE

szpital na Zaspie przechodzi 
metamorfozę
szpital na zaspie sukcesywnie zostaje modernizowany. tylko w ostatnim czasie wydano na ten cel blisko 5 mln 
zł. Jeszcze w sierpniu otwarto oddział chirurgiczny, a na początku września położniczo-ginekologiczny. 

Jak informuje nas Sławomir Le-
wandowski z Biura Prasowe-
go Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku trwająca pół roku 
modernizacja (I etap, prawe 
skrzydło), obejmowała 10 pokoi 
2-osobowych, w tym trzy sale 
pooperacyjne.
– Na oddziale wymieniono drzwi 
i posadzki, pomalowano ściany 
i sufity. W pomieszczeniach są 
nowe łóżka i szafki dla pacjentów. 
Pokoje mają wspólne łazienki dla 
dwóch pomieszczeń. Sale chorych 
także wyposażono w niewielkie 
umywalki. Wyremontowano też 
trzy pokoje 2-łóżkowe, które mają 
własne łazienki. Wymieniona 
została m.in. instalacja elektrycz-
na, komputerowa, hydrauliczna i 
kanalizacyjna. Wyremontowano 
także pokój socjalny dla pacjen-
tów, punkt pielęgniarski z poko-
jem przygotowawczym i pokojem 

socjalnym dla pielęgniarek oraz 
gabinet zabiegowo-opatrunkowy, 
który wyposażono w nowy stół 
zabiegowy. Po remoncie na od-
dziale jest 26 łóżek – kontynuuje 
Sławomir Lewandowski.
Piotr Orłowski, członek Zarzą-
du Województwa Pomorskiego 
podkreśla, że od wielu lat pomor-
ski samorząd stara się podnosić 
standardy w tzw. marszałkow-
skich szpitalach.
– Szpital na Zaspie jest syste-
matycznie modernizowany i 
rozwijany. W ostatnich latach 
wyremontowano m.in. oddzia-
ły: okulistyczny, neonatologii i 
intensywnej terapii noworodka 
oraz jedno ze skrzydeł interny. 
Inwestycja związana z oddzia-
łem chirurgii jest kolejnym eta-
pem zmian, jakie przeprowa-
dzamy, i która będzie stanowiła 
całość z nowoczesnym blokiem 

operacyjnym, którego budowa 
jest już przesądzona. Dzięki niej 
pacjenci oddziału chirurgicznego 
ogólnego będą mieli lepsze wa-
runki powrotu do zdrowia – do-
daje Piotr Orłowski.
Najwięcej, bo 2,3 mln zł 

pochłonęły roboty budowlane, a 
na wyposażenie niemal 230 tys. 
zł. 
Z kolei modernizacja oddzia-
łu położniczo-ginekologicznego 
pochłonęła ponad 2,2 mln zł, z 
czego 1,85 mln zł pochodzi ze 

środków samorządu wojewódz-
twa pomorskiego.
– Zmodernizowany oddział skła-
da się z 16 łóżek – 8 jednooso-
bowych dla matki z dzieckiem 
i 4 dwuosobowych dla mat-
ki z dzieckiem oraz z gabinetu 

diagnostyczno-zabiegowego, po-
koju przygotowawczego, pokoju 
oddziałowej oddziału położnic-
twa, pokoju oddziałowej oddzia-
łu neontologii, pokoju laktacyj-
nego, pokoju ordynatora, pokoju 
lekarzy, punktu pielęgniarskiego. 
Przy każdej sali położnic zlokali-
zowane są pomieszczenia higie-
niczno-sanitarne dostępne bez-
pośrednio z pokoju pacjentek – 
dodaje Sławomir Lewandowski.
Dzięki tej inwestycji wzrośnie 
dostęp do usług z zakresu ochro-
ny zdrowia, poprawi się jakość i 
efektywność usług medycznych 
oraz bezpieczeństwo usług z za-
kresu opieki zdrowotnej. Wzro-
śnie również komfort pacjentów 
i kadry medycznej (m.in. mniej 
liczne sale, swobodny dostęp do 
łóżek pacjentów).

(GR)
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WYŻSzE KARY DLA DŁuŻNIKÓW 
Od początku września Gdańskie Centrum Świadczeń wy-
syła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
niealimentacji. Szacuje się, że działania te docelowo mogą 
dotyczyć od 2,5 do 3 tys. dłużników alimentacyjnych. Ak-
cja pracowników centrum jest efektem nowelizacji Kodeksu 
Karnego, zwiększającej odpowiedzialność karną dłużników 
alimentacyjnych.

RODzIC W TEATRzE
– Jesteś rodzicem? Chcesz wybrać się do teatru, ale nie masz z 
kim zostawić dziecka? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie! 
„Rodzic w Teatrze” zapewni Tobie i Twojemu dziecku nie-
zapomniane wrażenia. Na teatralnym placu zabaw na Twoje 
dziecko czeka szereg gier ruchowych, zadań plastycznych, a 
nawet mała charakteryzacja... – zachęca Grzegorz Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Teatru Wybrzeże.
Najbliższy spektakl prezentowany w ramach „Rodzica w 
Teatrze” to „Wiśniowy sad”, który zaprezentowany będzie 
22 października. Czas opieki obliczony jest na pół godziny 
przed spektaklem do pół godziny po spektaklu. Wejście od 
ul. Teatralnej przez portiernię. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy dzieci (od 3. roku życia) oraz rezerwacja miejsc na wy-
brane spektakle prowadzone są pod numerem telefonu 58 301 
13 28. 

zŁOŻYLI PONAD 22 TYS. WNIOSKÓW 
31 tys. przyjętych wniosków o świadczenia, ponad 10 ty-
sięcy zweryfikowanych spraw oraz ok. 14 tys. osób, które 
skorzystały z usług Punktu Informacyjnego – tak wyglądał 
pierwszy miesiąc akcji przyjmowania wniosków o świad-
czenie 500+, zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego.

W skrÓCiE
SERCE SIę RADuJE

Gdańsk bogatszy o trzy boiska
Jak grzyby po deszczu powsta-
ją w Gdańsku nowe obiek-
ty sportowe. Tylko w samym 
wrześniu oddano do użytku 
boiska na Chełmie, More-
nie, a już w najbliższy piątek 
uroczyste otwarcie sportowe-
go obiektu zaplanowano na 
Żabiance.
Od początku września z no-
wego, wielofunkcyjnego bo-
iska cieszyć mogą się ucznio-
wie szkoły przy ulicy Cha-
łubińskiego 13 na Chełmie. 
Przy boisku powstała rów-
nież bieżnia lekkoatletycz-
na. Inwestycja była jednym z 
projektów w Budżecie Oby-
watelskim 2016, na który za-
głosowało 2572 mieszkańców. 
W ramach Budżetu Obywa-
telskiego przeznaczono na 
inwestycję blisko 600 tys. zł, 
pozostałe środki pochodzą z 
budżetu miasta (z miejskie-
go programu budowy boisk). 
Łączny koszt inwestycji to ok. 
2 mln zł.
W minionym tygodniu do-
konano uroczystego otwarcia 
bliźniaczo podobnego obiek-
tu przy Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 21 przy ulicy Maru-
sarzówny na Morenie. Obiekt 
wyposażony jest w trybuny 
i piłkochwyty. Przy okazji 

wykonano również nowe wej-
ście na pobliski basen, nowe 
szlabany, dojazdy, dojścia i 
chodniki, a także drogę poża-
rową i parkingi.
– Nic, tylko się cieszyć. Gdańsk 
sportem stoi i to niekoniecznie 
tym przez duże „S”. Powstają 
piękne, nowoczesne obiekty do 
trenowania dla naszych naj-
młodszych. To już nie tylko or-
liki i boiska piłkarskie, ale no-
woczesna infrastruktura do tre-
nowania siatkówki, szczypior-
niaka czy lekkoatletyki. Tego 
typu obiektów było za mało i 
serce się raduje, gdy media do-
noszą, że nasze miasto realizuje 

tak wspaniałe inwestycje – 
mówi nam Andrzej Kowalczys, 
radny miasta Gdańska.
Na tym nie koniec dobrych 
wiadomości dla miłośników 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu. W najbliższy piątek 
otwarte zostanie kolejne boisko 
wielofunkcyjne z bieżnią, rzut-
nią i skocznią. Inwestycja reali-
zowana była przy Szkole Pod-
stawowej nr 77 na Żabiance.
– Postawiliśmy na lekkoatle-
tykę. Mam nadzieję, że nasi 
uczniowie nawiążą do polskich 
tradycji i również będą zdoby-
wać medale na mistrzostwach 
Europy czy świata. W związku 
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z tym chcielibyśmy nawiązać 
współpracę z AZS AWFiS – 
mówi nam Bogdan Derkow-
ski, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 77. – Myślę, że bazę i 
zaplecze sportowe mamy bar-
dzo dobre. Doceniają to chyba 
rodzice naszych uczniów, bo 
aż 60 procent z nich mieszka 
poza naszym rejonem.
Na uroczystości otwarcia 
obiektu obecny będzie m.in. 
Marian Kolasa, olimpijczyk z 
Seulu, medalista Mistrzostw 
Europy w skoku o tyczce.

(lubek)

  w piątek nowe boisko otwarte zostanie przy szkole podstawowej nr 77 na Żabiance
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OSKARŻAJĄ O MOBBING

inspekcja pracy w spółdzielni na Zaspie
część pracowników spółdzielni mieszkaniowej „rozstaje” oskarża prezes zarządu o mobbing. przedstawiciele 
okręgowej inspekcji pracy w Gdańsku przeprowadzili kontrolę w spółdzielni, które wykazała nieprawidłowości w 
zakresie przestrzegania prawa pracy.

Od kilku miesięcy sytuacja w 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Rozstaje” jest bardzo napię-
ta, a momentami wręcz nie 
do zniesienia. Jej pracownicy 
oskarżają prezes zarządu o nę-
kanie, a nawet próbę zastrasze-
nia. W związku z tym jedna z 
pracownic wymagała nawet in-
terwencji lekarskiej. Całą sytu-
acją zainteresowała się Okręgo-
wa Inspekcja Pracy w Gdańsku, 
która w czasie wakacji przepro-
wadziła kontrolę w spółdzielni. 
Inspekcja wykazała m.in. uchy-
bienia dotyczące wypłacania 
pracownikom ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy w związ-
ku z rozwiązaniem umowy o 
pracę po dniu jej rozwiązania. 
– Poza tym inspektor stwier-
dził, iż w obowiązującym re-
gulaminie pracy nie zawarto 
zapisów dotyczących polityki 
antymobbingowej oraz żad-
nych informacji dotyczących 
mobbingu, w tym rozpozna-
wania i przeciwdziałania temu 
zjawisku. Ustalono również, że 

nie przeprowadzono żadnych 
szkoleń w tym zakresie. In-
spektor pracy wystąpił również 
o zapewnienie przestrzegania 
zasad współżycia społecznego 
w spółdzielni. Należy jednak 
wskazać, iż w kwestii badania 
zagadnienia mobbingu inspek-
tor pracy posiada ograniczone 
kompetencje i w czasie kontro-
li bada jedynie, w jaki sposób 
pracodawca realizuje nałożony 
obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi. Należy zazna-
czyć, że ostatecznie o tym, czy 
w zakładzie pracy ma miejsce 
mobbing, może orzec jedynie 
Sąd Pracy, w przypadku skie-
rowania przez pracownika po-
wództwa w tym zakresie. Usta-
lenia inspektora pracy w cza-
sie kontroli nie są wiążące dla 
sądu, mogą jedynie stanowić 
jeden z dowodów w sprawie – 
informuje nas Piotr Prokopo-
wicz, zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy w Gdańsku.
Z zarzutami pracowników nie 
zgadza się Mariola Kijewska, 
prezes zarządu SM „Rozstaje”.

– Inspektor przeprowadzają-
ca kontrolę nie miała żadnych 
zastrzeżeń do mojej osoby. 
Otrzymaliśmy również proto-
kół pokontrolny, w którym za-
warto pewne zalecenia, a mają 
one jedynie charakter formalny. 
O stosowaniu mobbingu wobec 
pracowników również nie było 
tu mowy. Staramy się wyelimi-
nować pewne praktyki, aby sto-
sunki międzykoleżeńskie w na-
szej spółdzielni były jak najlep-
sze, i aby warunki do pracy były 
odpowiednie – tłumaczy nam 
prezes gdańskiej spółdzielni. 
Piotr Prokopowicz tłuma-
czy, że przepisy kodeksu pracy 
określają, iż pracownik, u któ-
rego mobbing wywołał rozstrój 
zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy 
tytułem zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzyw-
dę. Pracownik, który wskutek 
mobbingu rozwiązał umowę o 
pracę, ma prawo dochodzić od 
pracodawcy odszkodowania w 
wysokości nie niższej niż mini-
malne wynagrodzenie za pracę. 

– Natomiast w stosunku do 
bezpośredniego sprawcy mob-
bingu pracodawca, jeżeli oce-
nia zachowania pracownika 
jako naganne, może podjąć de-
cyzję o zastosowaniu kary po-
rządkowej, a w ostateczności 
nawet o rozwiązaniu z tą osobą 
umowy o pracę. Nadto, jeżeli 

zachowania sprawcy mobbingu 
mogą być kwalifikowane jako 
naruszenie dóbr osobistych, 
pracownik ma możliwość wy-
stąpienia z roszczeniem o za-
dośćuczynienie do właściwego 
sądu cywilnego na podstawie 
kodeksu cywilnego – dodaje 
Piotr Prokopowicz.

Z tegorocznych danych staty-
stycznych wynika, iż do Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w 
Gdańsku, wpłynęło 66 skarg 
związanych z zagadnieniem 
mobbingu w środowisku pracy, 
w tym 6 dotyczyło spółdzielni 
mieszkaniowych.
 

Grzegorz Rudnicki

  czy w spółdzielni mieszkaniowej „rozstaje” stosuje się mobbing wobec pracowników?
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NAGRODA DLA HELENY SADŁEK
Podczas inauguracji wystawy „Natura bursztynowych drzew” 
Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultu-
ry otrzymała Helena Sadłek – graficzka, malarka, rysownicz-
ka. Dodajmy przy okazji, że wystawa czynna będzie w Galerii 
Punkt przy ul. Chlebnickiej 2 do 25 września.

CENTRuM AKTYWNOŚCI SPOŁECzNEJ 
W jednym miejscu można uzyskać poradę prawnika, psychote-
rapeuty i psychiatry. Tutaj wsparcie można otrzymać również od 
asystenta i doradcy zawodowego. Otwarto Centrum Aktywno-
ści Społecznej na Dolnym Mieście przy ul. Łąkowej 34/4.

IRLANDzKI INWESTOR
Irlandzka firma Benetel otworzyła swoje pierwsze międzyna-
rodowe biuro oraz centrum działalności badawczo-rozwojowej, 
wybierając lokalizację w Pomorskim Parku Naukowo-Techno-
logicznym w Gdyni.

WKRęć SIę I POMAGAJ!
Pracownicy Centrum Pracy Socjalnej nr 7 MOPR w Gdańsku 
zachęcają mieszkańców do włączenia się w zbiórkę nakrętek 
od plastikowych butelek. Zamiast wyrzucać je do śmieci, lepiej 
umieścić je w koszu wystawionym w tym celu w siedzibie CPS 
7, przy ul. Marynarki Polskiej 134 A. Wszystkie nakrętki trafią 
potem do skupu, a pieniądze z ich sprzedaży wspomogą działa-
nia Fundacji Hospicyjnej i Funduszu Dzieci Osieroconych.

KONfERENCJE SzKOLENIOWE DLA NAuCzYCIELI 
W wyniku reformy edukacji w szkołach podstawowych zosta-
li uczniowie klas VII. Aby wesprzeć kompetencje nauczycieli 
podstawówek, którzy będą na co dzień pracować z nastolatkami 
przygotowano cykl konferencji „Jak pracować profilaktycznie z 
dzieckiem w wieku 13 – 15 lat?”. Docelowo w konferencjach, 
które odbywać się będą do listopada, weźmie udział około 560 
nauczycieli z gdańskich szkół podstawowych.

(GR)

W skrÓCiE
PRzEBuDuJĄ DWA zABYTKI

Wypięknieje stare przedmieście
Podpisano umowę na rewita-
lizację budynków położonych 
przy Targu Maślanym, a więc 
dawnego Gimnazjum Miej-
skiego przy ul. Lastadia 2 oraz 
bursy przy ul. Lastadia 41. 
Prace będą trwać prawie dwa 
lata.
Michał Piotrowski z gdańskie-
go magistratu przypomina, że 
historia Starego Przedmieścia 
sięga co najmniej lat 30. XIV 
wieku i wiąże się z przemy-
słem stoczniowym, rozwija-
jącym się dzięki wodom Mo-
tławy w okolicach dzisiejszej 
ulicy Lastadia. 
– Teraz ta część Gdańska na-
zywana jest Starym Przedmie-
ściem, a pas terenu nad Motła-
wą wraz z przebiegającą jego 
skrajem ulicą – Lastadia. Po-
nad 367 lat temu w okolicach 
powstał Targ Maślany – jako 
miejsce hurtowego handlu 
masłem, które było dostarcza-
ne przede wszystkim drogą 
wodną przez Motławę – doda-
je Michał Piotrowski.
Zadanie inwestycyjne bę-
dzie polegało na przebudowie 
dwóch zabytkowych budyn-
ków, zagospodarowania terenu 
w postaci dróg dojazdowych, 
parkingu dla samochodów 
osobowych oraz rozbiórki bu-
dynku przy ul. Lastadia 1.

– W obu budynkach powstaną 
windy, wymieniona zostanie 
stolarka okienna i przeprowa-
dzona izolacja fundamentów. 
Wszystkie ściany nośne zosta-
ną wzmocnione za pomocą mi-
kropali. Dzięki unijnej dotacji 
możliwa będzie kompleksowa 
termomodernizacja i podnie-
sienie efektywności energetycz-
nej, co pozwoli w przyszłości 
zmniejszyć koszty eksploatacji 
obiektów. Ocieplenie zostanie 
wykonane od wewnątrz, a ce-
glana elewacja odrestaurowana 
– wylicza zakres prac Michał 
Piotrowski. 
W budynku dawnego gimna-
zjum przywrócony zostanie 

historyczny płaski dach. W 
miejsce poddasza użytkowego 
zostanie utworzona dodatkowa 
kondygnacja. Wnętrze zostanie 
w większości przebudowane. 
– W budynku przy Lastadia 
41 stropy zostaną zachowane i 
wzmocnione. Odrestaurowane 
zostaną elementy historycznej 
klatki schodowej i balustrady. 
Zakres prac obejmie wykona-
nie sieci i przyłączy sanitar-
nych, elektrycznych i teletech-
nicznych, usuniecie kolizji sieci 
i przyłączy, zagospodarowanie 
terenu oraz przebudowę chod-
ników i budowę oświetlenia 
ulicznego. Wszystkie prace będą 
prowadzone z uwzględnieniem 

historycznej wartości budyn-
ków, pod nadzorem konser-
watorskim – kontynuuje Mi-
chał Piotrowski.
Inwestycja kosztować będzie 
39 mln zł, z czego 7,8 mln zł 
pochodzi ze środków unij-
nych. Budynki zostaną prze-
znaczone na cele biurowe. 
– Wspólnie ze spółką Gdań-
skie Wody już teraz staramy 
się o pozyskanie kolejnych 
funduszy unijnych na rewitali-
zacje Targu Maślanego, sąsia-
dującego z budynkami – doda-
je Michał Piotrowski.

(GR)
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椀 猀琀愀爀愀渀渀椀攀 稀 洀愀琀攀爀椀愀䈁眀 渀愀樀眀礀簁猀稀攀樀 樀愀欀漀嬁挀椀⸀
 

匀娀䄀吀夀 䰀䤀吀唀刀䜀䤀䌀娀一䔀

匀吀刀伀䨀䔀 䐀伀 䤀 䬀伀䴀唀一䤀䤀 威圀䤀᠁吀䔀䨀

䐀䔀圀伀䌀䨀伀一䄀䰀䤀䄀

䄀氀戀礀 渀愀 甀爀漀挀稀礀猀琀漀嬁܁ 䤀 䬀漀洀甀渀椀椀 威眀椀ᤁ琀攀樀⸀

䐀氀愀 挀栀䈁漀瀀挀眀㨀 最愀爀渀椀琀甀爀礀 ㈀ 椀 ㌀ⴀ挀稀ᤁ嬁挀椀漀眀攀⸀ 
䐀氀愀 搀稀椀攀眀挀稀礀渀攀欀㨀 猀甀欀椀攀渀欀椀 ⴀ  猀欀爀漀洀渀攀 氀甀戀 漀稀搀漀戀渀攀⸀ 

 

䐀漀搀愀琀欀椀㨀 稀愀瀀爀漀猀稀攀渀椀愀Ⰰ 猀攀爀眀攀琀欀椀Ⰰ 欀猀椀ԁ簁攀挀稀欀椀 椀 爀簁愀䐁挀攀 
欀漀洀甀渀椀樀渀攀Ⰰ 瀀甀搀攀䈁攀挀稀欀愀 搀漀 爀簁愀䐁挀愀Ⰰ 猀爀攀戀爀渀攀 䈁愀䐁挀甀猀稀欀椀 稀 洀攀搀愀氀椀欀椀攀洀Ⰰ

嬁眀椀攀挀攀Ⰰ 嬁眀椀攀挀稀渀椀欀椀Ⰰ 漀稀搀漀戀礀 椀 漀欀愀瀀渀椀欀椀 搀漀 嬁眀椀攀挀Ⰰ 瀀愀洀椀ԁ琀欀椀⸀

圀 猀瀀爀稀攀搀愀簁礀 瀀漀猀椀愀搀愀洀礀㨀 瀀攀氀攀爀礀渀欀椀Ⰰ 戀漀氀攀爀欀愀Ⰰ 猀眀攀琀爀礀Ⰰ 眀椀愀渀欀椀Ⰰ
漀稀搀漀戀礀 搀漀 眀䈁漀猀眀Ⰰ 琀漀爀攀戀欀椀Ⰰ 爀ᤁ欀愀眀椀挀稀欀椀Ⰰ 欀漀猀稀甀氀攀 戀椀愀䈁攀 椀 欀漀氀漀爀漀眀攀Ⰰ 猀瀀漀搀渀椀攀Ⰰ
欀愀洀椀稀攀氀欀椀Ⰰ 欀爀愀眀愀琀礀Ⰰ 洀甀挀栀礀Ⰰ 欀愀猀欀愀搀礀Ⰰ 爀愀樀猀琀漀瀀礀Ⰰ 猀欀愀爀瀀攀琀欀椀Ⰰ 戀椀攀氀椀稀渀ᤁⰀ 漀戀甀眀椀攀⸀
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BuDŻET OBYWATELSKI 2018

rekreacyjna kołobrzeska 
18 września ruszyło głoso-
wanie na projekty Budżetu 
Obywatelskiego 2018. Do 2 
października będzie okazja, 
by oddać głos m.in. na projekt 
związany z zagospodarowa-
niem terenu przy hali sporto-
wej przy ulicy Kołobrzeskiej 
na Przymorzu.

Inicjatorem zagospoda-
rowania tego terenu jest 
Rada Dzielnicy Przymorze 
Wielkie.
– Zrobiłem mały rekonesans 
po Przymorzu i okazało się, 
że teren przy hali sportowej 
przy ulicy Kołobrzeskiej jest 
największym miejskim pla-
cem, który nie jest jeszcze za-
gospodarowany. Owszem, są 
jeszcze mniejsze tereny, które 
warto zagospodarować. Ten 
przy hali sportowej  jest jed-
nak największy – mówi „Pa-
noramie” Krzysztof Skrzyp-
ski, przewodniczący dzielni-
cy Przymorze Wielkie. – Stan 
obecny terenu, który obejmu-
je zadanie „Rekreacyjna Ko-
łobrzeska” jak widać jest mało 
atrakcyjny: ubogi plac zabaw, 
wydeptane ścieżki, nieatrak-
cyjny trawnik... słowem nic 
dla mieszkańców. Chcemy to 
zmienić, aranżując teren tak, 
by każdy coś dla siebie zna-
lazł, by chciało się nam tam 
spotykać.
Zadanie „Rekreacyjna Koło-
brzeska” zakłada zagospoda-
rowanie terenu przyległego 
do Miejskiej Hali Sporto-
wej znajdującej się przy ul. 

Kołobrzeskiej 63. Projekt za-
kłada generalny remont ist-
niejącego placu zabaw (nowe 
urządzenia, takie jak huśtaw-
ka, zjeżdżalnia, piaskownica, 
trampoliny), budowę siłowni 
zewnętrznej dla dzieci i do-
rosłych oraz placu sportów 
miejskich Street Workout.
– Dodatkowo w przestrzeni 
zostanie wygospodarowana 
część na odpoczynek, gdzie 
zamontowane zostaną spe-
cjalne meble wypoczynko-
we oraz przestrzeń, która w 
przyszłości będzie mogła słu-
żyć na spotkania dla społecz-
ności lokalnej, np. kino letnie 
pod chmurką, czy festyn są-
siedzki. Na terenie planowa-
nej inwestycji zostaną zamon-
towane nowe ławki, kosze na 
śmieci, gablota informacyjna 
oraz plenerowa biblioteczka, 
z której każdy będzie mógł 
korzystać na zasadzie book-
crossingu-wymiany. Całość 
terenu zyska nowe, ciekawie 
zaaranżowane chodniki oraz 
zieleń – informuje Krzysztof 
Skrzypski.
Realizacja tego projektu za-
leży tylko i wyłącznie od 
mieszkańców. 
– Rada dzielnicy nie ma ta-
kich środków, aby zrealizo-
wać tę inwestycję. Jedynym 
źródłem pozyskania środków 
na ten cel są fundusze z Bu-
dżetu Obywatelskiego – do-
daje Krzysztof Skrzypski.

(KL)

GDAŃSK

Bus dla domu korczaka
– 9-osobowy bus, o wartości 
176 tysięcy złotych jest już 
do dyspozycji pracowników 
i podopiecznych Domu im. 
Janusza Korczaka w Gdań-
sku. Zakup pojazdu został 
w całości sfinansowany ze 
środków samorządu woje-
wództwa pomorskiego – in-
formuje nas Sławomir Le-
wandowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
W Domu im. Janusza Kor-
czaka, Regionalnej Placówce 

Opiekuńczo-Terapeutycznej 
w Gdańsku przebywa obecnie 
45 dzieci z różnym stopniem 
niepełnosprawności, część z 
nich porusza się na wózkach. 
Samochód spełniający wymogi 
techniczne jest niezbędny pla-
cówce, ponieważ służy do co-
dziennego przewożenia dzieci 
do i z przedszkoli oraz na liczne 
konsultacje medyczne w całym 
kraju. Jest też środkiem trans-
portu dzieci podczas wakacji i 
ferii szkolnych.
– Stary i wysłużony samochód 

nie odpowiadał potrzebom 
ośrodka – auto było bardzo 
awaryjne i nieprzystosowane do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych, np. poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Nowy 
samochód to dziewięciooso-
bowy bus marki Ford Transit, 
który wyposażony jest w windę 
do wózków inwalidzkich – do-
daje Sławomir Lewandowski.

(GR)
 w przekazaniu busa uczestniczył mieczysław struk, 

marszałek województwa pomorskiego

 skład książek i gazet
 foldery reklamowe

 ulotki
 kalendarze

 papier firmowy
 wizytówki

 projektujemy logo firmy
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AMBER fEST NA ENERGA STADION

Gdańskie święto piwa
W miniony weekend odby-
ła się przy stadionie Energa 
Gdańsk piwna biesiada Am-
ber Fest. Jest to kontynuacja 
imprezy, która wcześniej or-
ganizowana była w Bielków-
ku. Ci, którzy z rozrzewnie-
niem wspominają Bielkow-
skie Koźlaki, teraz odwie-
dzają Gdańsk, gdzie impreza 
została przeniesiona dwa lata 
temu.
Podczas biesiady nie tylko do-
minowało piwo. Atrakcji nie 
brakowało dla rodzin z dzieć-
mi. Dostępna była bezpłatna 
strefa gier i zabaw z dmu-
chańcami, przeprowadzono 
konkursy z nagrodami. Nie 
brakowało też stoisk z regio-
nalnymi wyrobami. Chętni 
mogli obejrzeć pokazy goto-
wania na żywo oraz warze-
nia piwa przez browarników 
domowych.

Piwną biesiadę prowadził zna-
ny kabareciarz Wojciech Tre-
miszewski. Ostatnim akordem 
tegorocznego Amber Fest była 
impreza didżejska. Wcześniej 

na scenie wystąpili: Layo, 
Mitra i Deadly Plants.

(KL)

 odszpuntowanie beczki ze specjalnym, festiwalowym 
trunkiem

 rada nadzorcza robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”

 edyta szweda-Jankowska, przewodnicząca rady nadzorczej

GDAŃSK
Milion dla 
poszkodowanych 
Gdańsk przekazał milion 
złotych dla gmin poszko-
dowanych w sierpniowej 
nawałnicy. Pieniądze 
traf ią do gmin: Brusy, 
Chojnice, Czersk, Linia, 
Parchowo, Studzienice i 
Sulęczyno.
– Gdańsk od samego 
początku angażuje się w 
pomoc po sierpniowych 
wichurach. Przypomnę, 
że wysyłaliśmy na tere-
ny dotknięte nawałnicą 
specjalną brygadę po-
rządkową. Natomiast 31 
sierpnia zdecydowałem 
się przekazać 1 mln zł na 
rzecz poszkodowanych 
gmin – powiedział pre-
zydent Gdańska, Paweł 
Adamowicz. 

(GR)

WYKORzYSTuJE zAWODOWE DOŚWIADCzENIE

podtrzymać spadek zadłużenia
w czerwcu mieszkańcy robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” wybrali nową radę nadzorczą. Jej 
przewodniczącą została edyta szweda-Jankowska, a rozmawia z nią krzysztof lubański.

– Może na początek powie 
nam pani od jak dawna 
jest związana z robotniczą 
spółdzielnią Mieszkaniową 
„Budowlani”? 
– Członkiem tej spółdzielni 
mieszkaniowej jestem chyba 
już pół wieku. Z wykształ-
cenia jestem budowlańcem, 
dlatego podobnie jak moi ko-
ledzy po fachu, zapisałam się 
w wówczas do Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”. Nie żałuję pod-
jętej wtedy decyzji. Spółdziel-
nia rozwijała i w dalszym cią-
gu rozwija się. Od dawna nie 
inwestuje w nowe budynki, 
ponieważ nie ma już na nie 
miejsca. Zachwyca nas jednak 

to, co mamy. Warunki życia 
poprawiają się i otoczeniu, w 
którym mieszkamy, też nie 
mamy wiele do zarzucenia. 
– dlaczego postanowiła 
pani pracować w organach 
samorządowych spółdziel-
ni?
– Od samego początku chcia-
łam coś zrobić dla spółdzielni, 
w której mieszkam. Szczegól-
nie interesowałam się spra-
wami, które były bliskie mo-
jej pracy, a więc wszelkimi 
działaniami związanymi z 
remontami. Jest to moja druga 
kadencja w radzie nadzorczej. 
Do startowania w ostatnich 
wyborach namówili mnie 
sami mieszkańcy, ponieważ 

znali moje doświadczenie. 
– przewodniczącą rady 
Nadzorczej rsM „Budow-
lani” jest pani od 1 lipca. 
Udało się już wdrożyć w 
nowe obowiązki?
– Ależ tak. Dużą pomocą słu-
ży mi również moja poprzed-
niczka, Ewa Mackiewicz. 
Jest kilka nowych osób, któ-
rym pomagamy w stawianiu 
pierwszych kroków w pracy 
rady. Chętni są do pracy, więc 
nowe wyzwania nie sprawiają 
im problemu. W gronie rady 
jest dwoje stosunkowo mło-
dych ludzi. Cieszę się, że i 
takie osoby, które mają nowe, 
świeże spojrzenie, pracują w 
radzie nadzorczej. 

– a mieszkańcy interesują 
się życiem spółdzielni?
– Już niebawem będą mogli 
to pokazać. Organizować bę-
dziemy – jak co roku zresztą 
– spotkania z mieszkańca-
mi, podczas których będzie-
my oczekiwać od członków 
spółdzielni informacji na te-
mat remontów. Każdy będzie 
mógł powiedzieć o swoich 
oczekiwaniach związanych 
z ewentualnymi pracami re-
montowymi w swojej nieru-
chomości. Ich realizacja za-
leżeć będzie oczywiście od 
możliwości finansowych spół-
dzielni. Organizujemy spo-
tkania z mieszkańcami, aby 
oni sami decydowali o swojej 
spółdzielni i mieli świado-
mość, że nic poza ich wolą się 
nie dzieje. 
– Jaki postawiła pani sobie 
cel, obejmując stanowi-
sko przewodniczącej rady 
nadzorczej?
– Przede wszystkim pod-
trzymać spadek zadłużenia 
mieszkańców wobec spół-
dzielni. Taki wyraźny spa-
dek zadłużeń odnotowaliśmy 
chociażby w roku ubiegłym. 
Mam nadzieję, że podtrzy-
mamy tę tendencję. Drugim 
celem jest utrzymanie na tym 
samym poziomie opłat eks-
ploatacyjnych. Bardzo ważna 
jest również umiejętność do-
chodzenia do porozumienia 
z właścicielami firm, którzy 

chcą wynajmować nasze lo-
kale handlowo-usługowe, bo 
jak głosi przysłowie „lepszy 

wróbel w garści, niż gołąb na 
dachu”.
– dziękuję za rozmowę.
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Zapraszamy  
na śląską 66B

Gepardy w 
oliwie

Bardzo ciekawie zapowiada 
się końcówka września w 
Domu Kultury przy ul. Ślą-
skiej 66B. 
Już w czwartek, 21 wrze-
śnia, o godz. 17.30 rozpocz-
nie się autorskie przedsta-
wienie absolwentów Gim-
nazjum nr 20 „Nasza Inka”. 
Jest to historia życia i śmier-
ci Danuty Siedzikówny, wi-
dziana oczami młodzieży, 
w reżyserii Joanny Trzepa-
nowskiej i Mateusza Kulis. 
Wstęp jest darmowy.
– Dzień później, 22 wrze-
śnia, również o godzinie 
17.30 zapraszamy na spo-
tkanie z cyklu „Spotkania 
z historią”. Tym razem au-
torem prelekcji „Droga do 
sierpnia” będzie Arkadiusz 
Kazański – mówi Barba-
ra Imianowska, kierownik 
Domu Kultury.
Z kolei 29 września (pią-
tek) o godz.18.00 odbędzie 
się koncert Teatru Otwar-
tego „Na cześć młodości”, 
podczas którego usłyszymy 
piosenki Henryka Warsa i 
jemu współczesnych. Wstęp 
również jest bezpłatny.

(GR)

– Są krytycznie narażone na 
wyginięcie. Każdy osobnik 
to indywidualista, mogą-
cy osiągać prędkość ponad 
100 kilometrów na godzi-
nę. Gepard. To najszyb-
szy ssak lądowy, a Gdański 
Ogród Zoologiczny właśnie 
wzbogacił się o dwa młode 
osobniki – informuje Emi-
lia Salach, rzecznik prasowy 
gdańskiego zoo.
Młode gepardy Aki i Tabu 
pokazane zostały szerszej 
publiczności przed tygo-
dniem. Dwa młode koty 
przyjechały do gdańskiego 
zoo z Rostocka i mają zapo-
czątkować nowe stado. 
Michał Targowski, dy-
rektor Gdańskiego Ogro-
du Zoologicznego mówi, 
że gepardy zamieszkują w 
przestronnym wybiegu i pa-
wilonie przebudowanym ze 
starego budynku stajni.
– Mamy nadzieję, że te ele-
ganckie koty poczują się 
u nas dobrze i wkrótce po 
uzupełnieniu stada w ko-
lejne osobniki i samicę, 
będziemy cieszyć się przy-
chówkiem – dodaje Michał 
Targowski.

(GR)
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WYPOŻYCzALNIA NA DWORCu

książka w podróży

Podróże z książką to, jak 
wiadomo, najszybsze i naj-
przyjemniejsze wyprawy. 
Dlatego PKP S.A. wspólnie 
z Wydawnictwem Nauko-
wym PWN, w ramach akcji 
„Książka w podróży”, zachę-
cają do wymiany książek na 
dworcach. Z myślą o tych, 
którzy w pośpiechu zapomną 
spakować coś do czytania w 
pociągu, PKP S.A. umożli-
wia bezpłatne wypożyczenie 
książek w 11 lokalizacjach. 
Półki bookcrossingowe 
znajdują się w punktach 

informacyjnych InfoDworzec 
na stacjach: Bydgoszcz Głów-
na, Gdańsk Główny, Gdynia 
Główna, Kraków Główny, Ka-
towice, Łódź Fabryczna, Po-
znań Główny, Warszawa Cen-
tralna, Warszawa Wschodnia, 
Warszawa Zachodnia, Wro-
cław Główny. Wypożyczanie 
książek jest bezpłatne.
Ruch bookcrossingowy w Pol-
sce jest niezwykle popularny. 
W 2013 roku do tej niezwy-
kłej idei dołączyła także Grupa 
PKP, otwierając dla uwolnio-
nych książek nową przestrzeń 

– dworce kolejowe. Pierwsza 
półka „Książki w podróży” 
pojawiła się na warszaw-
skim Dworcu Centralnym. 
Warto zaznaczyć, że w akcję 
zbierania książek regularnie 
włączają się pracownicy PKP 
S.A. Kolejnej odsłonie akcji 
partneruje PWN, zachęcając 
podróżnych do pogłębiania 
wiedzy, edukacji oraz dosko-
nalenia przez całe życie. 

(AN)

  książkę na podróż można wypożyczyć również na dworach w Gdyni oraz Gdańsku 

NIECODzIENNI ARTYŚCI

Letnia akademia sztuki
w miesiącach wakacyjnych na sopockich placach, skwerkach i 
parkach można było spotkać niezwykłych artystów ze sztalugami. 
to uczestnicy Środowiskowego domu samopomocy – ośrodka 
adaptacyjnego mops sopot. 

W ramach wakacyjnego cyklu 
„Letniej Akademii Sztuki” 
malowali wybrane przez  siebie 
elementy sopockiego krajobra-
zu. Plenerowe zajęcia wzbu-
dzały duże zainteresowanie 
oraz pozytywną reakcję prze-
chodniów, którzy z zaciekawie-
niem przyglądali się powstają-
cym obrazom. 
Pomysł zorganizowania „Let-
niej Akademii Sztuki” zrodził 
się podczas zajęć plastycznych 
prowadzonych w  Środowi-
skowym Domu Samopomo-
cy – Ośrodku Adaptacyjnym 
MOPS Sopot, które cieszą 
się dużym zainteresowaniem 
wśród  uczestników. Zajęcia 
„Letniej Akademii Sztuki” od-
bywają się w  plenerze, w  róż-
nych zakątkach Sopotu pod 
kierunkiem terapeutów zaję-
ciowych z sopockiego Środowi-
skowego Domu Samopomocy.
Uczestnicy ośrodka chętnie 
biorą udział w „Letniej Aka-
demii Sztuki”. To  dla nich 
ważne doświadczenie emocjo-
nalne, mające również walor 

edukacyjny – pokazanie miesz-
kańcom Sopotu oraz  turystom, 
że  osoby z  niepełnosprawno-
ścią intelektualną żyją wśród 
nas, mają takie same prawa 

jak osoby pełnosprawne i  jest 
dla nich miejsce w  przestrzeni 
publicznej.

(AN)
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NIE DAJ SIę OSzuKAć!!!

Energetyczni oszuści 
W związku z napływającymi 
do Energi Obrót sygnałami 
o nieuczciwych praktykach 
niektórych sprzedawców 
energii elektrycznej, zachęca-
my do zapoznania się z kilko-
ma zasadami, które pozwolą 
ustrzec się przed oszustwem.
Tożsamość sprzedawcy prą-
du można łatwo zweryfiko-
wać, a od umowy podpisanej 
w domu można odstąpić w 
ciągu 14 dni. Co ważne, pra-
cownicy Energi Obrót, ofe-
rujący klientom produkty czy 
usługi, nie odwiedzają klien-
tów w domach i nie wyma-
gają podpisania umów, anek-
sów czy innych dokumentów. 
Akwizytorzy podający się za 
przedstawicieli Energa Obrót 
stosują nieuczciwe
praktyki sprzedażowe i wpro-
wadzają klientów w błąd. 
Energetyczny koncern apeluje 
o ostrożność i dokładne zapo-
znanie się z przedstawianymi 
do podpisu dokumentami. 
– Apelujemy o szczególną 
ostrożność i niepodpisywanie 
umów, co do których mamy 
wątpliwości. Przypomina-
my, że każdy klient, zgodnie 
z obowiązującym prawem, w 
przypadku podpisania nie-
chcianej umowy we własnym 
domu, czyli poza siedzibą 
sprzedawcy, może w ciągu 
czternastu dni odstąpić od tej 
umowy bez podania przyczy-
ny –  mówi Adam Kasprzyk, 
rzecznik prasowy Grupy 
Energa. 
Każdy klient, który ma wąt-
pliwości co do wiarygodno-
ści przedstawianej mu oferty 
bądź uczciwości przedstawi-
ciela handlowego, może skon-
taktować się z infolinią Ener-
gi pod numerem 555 555 555. 
Konsultanci podczas pierw-
szej rozmowy potwierdzą, czy 
osoba podająca się za pracow-
nika Energi w rzeczywistości 
nim jest. Infolinia czynna jest 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7:00 –22:00. 

JAK uSTRzEC SIę PRzED 
NIEuCzCIWYM SPRzE-
DAWCĄ ENERGII? 
W trosce o swoich klientów, 
Energa po raz kolejny przy-
pomina kilka elementarnych 
zasad pomagających uchro-
nić się przed działaniami 
nieuczciwych sprzedawców 
energii elektrycznej: 
* sprawdź nazwę firmy i toż-
samość przedstawiciela, który 

pojawił się w Twoim domu. 
Informacje zweryfikuj w fir-
mie, którą ma reprezentować,
* dowiedz się, jakie dokładnie 
warunki oferuje sprzedawca. 
Dopytuj o wszystkie szczegó-
ły budzące wątpliwości,
* nie podpisuj umowy bez do-
kładnego przeczytania jej tre-
ści. Umów się na podpis póź-
niej, aby spokojnie przeczytać 
dokument,
* podpisując umowę, powi-
nieneś otrzymać swój egzem-
plarz dokumentu oraz wzór 
odstąpienia od umowy,
* masz 14 dni na odstąpienie 
od umowy podpisanej poza 
lokalem sprzedawcy – bez 
podawania przyczyn i bez 
ponoszenia jakichkolwiek 
konsekwencji,
* w przypadku, gdy minął 
14-dniowy termin, nadal mo-
żesz się uchylić od skutków 
umowy, jeśli podczas jej pod-
pisywania zostałeś wprowa-
dzony w błąd.

JAK DzIAŁAJĄ NIEuCzCIWI 
SPRzEDAWCY 
Nieuczciwi sprzedawcy ener-
gii stosują wiele metod nakło-
nienia do podpisania nowej 
umowy, m.in.: 
* przedstawiają się jako pan 
„z elektrowni” czy „zakła-
du energetycznego”, co wielu 
osobom – zwłaszcza starszym 
– kojarzy się z wiarygodnym 
sprzedawcą energii,
* posługują się nazwą łudzą-
co podobną do nazwy innej 
firmy,
* informują o konieczności 
podpisania nowej umowy z 
powodu np. zmiany danych 
na fakturze, siedziby fir-
my, systemu obsługi klienta, 
okresu rozliczeniowego czy 
wymiany liczników, 
* porównują swoją ofertę z 
kosztami uwzględniającymi 
zarówno energię, jak i opłaty 
dystrybucyjne (nie informują 
klienta, że po zmianie sprze-
dawcy będzie ponosił koszty 
dystrybucji),
* oferują nieznacznie niższą 
cenę energii, ale nie informu-
ją o dodatkowych, mniej wi-
docznych w umowie opłatach, 
np. wysokiej opłacie abona-
mentowej, czy obowiązko-
wym ubezpieczeniu zdro-
wotnym, co znacząco podnosi 
całkowite koszty ponoszone 
przez klienta.

(AK)

NaJtańsZa rEkLaMa W MiEśCiE

kontakt: news@panoramapomorza.pl
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BADANIA PRzY TWIERDzY

W poszukiwaniu „żółtego Lwa”
Na przełomie sierpnia i wrze-
śnia prowadzono badania 
podwodne przy Twierdzy 
Wisłoujście. Płetwonurkowie 
odnaleźli wrak, który ma być 
zbadany w przyszłym roku. 
Śladów „Żółtego Lwa” nie-
stety nie odnaleziono.
Głównym celem projektu 
jest rozpoznanie wód wo-
kół zabytkowej fortyfikacji. 
Pracownicy Instytutu Mor-
skiego w Gdańsku dokonali 
prospekcji sonarowej. Spo-
rządzone na jej bazie mapy 
zawierały 22 potencjalne sta-
nowiska archeologiczne, któ-
re przebadali pracownicy z 
firmy Archcom.
Waldemar Ossowski, dyrek-
tor Muzeum Historyczne-
go Miasta Gdańsk mówi, że 
dzięki badaniom poszerzony 
został zakres wiedzy o Twier-
dzy Wisłoujście.
– Przeprowadzone prace w 
istocie są akcjami ratunkowy-
mi ze względu na ruch jedno-
stek o różnych gabarytach na 
kanale portowym oraz ewen-
tualną możliwość pogłębie-
nia toru wodnego. Te ostat-
nie, prowadzone po wojnie, 
zniszczyły wszystkie artefak-
ty, które mogły się znajdować 
w środkowej części koryta. Z 
tego względu prowadziliśmy 
prace w pobliżu fortyfikacji 

reklama

Novo Kredyt
Centrum Handlowe Lotnia
ul. Żwirki i Wigury 12 lok.40 
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NIE MA zGODY NA AGRESJę

punkt przeciwko przemocy już działa
w Gdańsku ruszył punkt rozwoju dla rodziny, w którym krótkoterminową pomoc i terapię, 
socjoterapię oraz diagnostykę uzyskają rodziny z problemem przemocy. 

To jeden z elementów projek-
tu „Gdańsk blisko rodziny”, 
realizowanego przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
na rzecz poprawy jakości i do-
stępności do usług dla osób 
zagrożonych przemocą lub jej 
doświadczających. 
Punkt prowadzi, na mocy 
umowy z MOPR, Instytut 
Psychoterapii i Psychotrauma-
tologii Triada, przy ulicy Kar-
tuskiej 119/4. Tam właśnie 
rodziny potrzebujące, boryka-
jące się z problemem przemocy 
lub zagrożone nią, otrzymają 
bezpłatnie, niezbędne wspar-
cie m.in. psychologiczne, 
poradnicze.
Pomoc dotyczy zarówno ro-
dziców, jak i dzieci, w tym 
maluchów. Socjoterapia dzieci 
i młodzieży odbywać się bę-
dzie w grupach. Na miejscu 
specjaliści udzielać też będą 
porad, zdiagnozują problem 
lub też przeprowadzą krótko-
terminową terapię. Specjaliści 
pomagać tam będą rodzinom z 
małymi
dziećmi, które nie przebywają 
w żłobkach czy przedszkolach 

– stąd rozpoznanie zjawiska 
przemocy może być w takich 
wypadkach trudniejsze. Pra-
ca z rodziną, jeśli zajdzie po-
trzeba, może się odbywać tak-
że w domu zainteresowanych. 
Ważne: ze wsparcia punktu 
może skorzystać każda gdań-
ska rodzina z problemem, jed-
nak po wcześniejszej konsul-
tacji i kwalifikacji. Konieczny 
jest jednak wcześniejszy kon-
takt z Magdaleną Szerszyń-
ską, koordynatorem projek-
tu MOPR (tel. 58 342 31 79, 
od poniedziałku do piątku. w 
godz. 7.30 – 15.30). 
– Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie, w pracy czy szko-
le, agresji w jej każdej postaci, 
jest priorytetem wśród działań 
pomocowych miasta – pod-
kreślał Piotr Kowalczuk, za-
stępca prezydenta Gdańska ds. 
polityki społecznej. – Będzie-
my konsekwentnie wdrażać 
projekty, programy i działa-
nia, które pozwolą ograniczyć 
i niwelować to niekorzystne 
zjawisko. W Gdańsku nie ma 
zgody na agresję, na przemoc 
psychiczną czy fizyczną wobec 

kogokolwiek. 
Dodajmy, że w ramach „Gdań-
ska blisko rodziny” m.in. 34 
osoby, głównie matki z dzieć-
mi, dotknięte problemem, 
wzięły udział w sierpniowym 
wyjeździe integracyjno-tera-
peutycznym do Lubania. Pro-
jekt zakłada także organizację 
specjalistycznych, tematycz-
nych szkoleń dla przedsta-
wicieli instytucji w obszarze 
pomocy oraz przeprowadze-
nie akcji informacyjnych dla 
mieszkańców, w tym senio-
rów, narażonych na różne for-
my przemocy. 
Całkowity koszt projektu to 
127 tysięcy złotych (wkład 
MOPR – 32 tys. zł, pozostałe 
95 tys. zł to dofinansowanie z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej). Realiza-
cja założeń dokumentu potrwa 
do końca bieżącego roku. 

(SR)

– dodaje Waldemar Ossowski.
Jak informuje Andrzej Gier-
szewski, rzecznik prasowy 
gdańskiego muzeum, badania 
objęły odcinek o długości 650 
metrów i szerokości ok. 5-10 m. 
– Nurkowie schodzili na mak-
symalną głębokość 11 metrów, 
gdzie widoczność wynosiła nie 
więcej niż jeden metr. W takich 
warunkach udało się odnaleźć 
współczesne artefakty wykona-
ne z metalu, a także ślady pa-
lowań, które mogą pochodzić 
najdalej z XIV-XV wieku. Po-
brane próbki drewna zostaną 

nie zasypiam 
ze spokojem 
bo wciąż 
nie wiem 
w jakim 
kraju się 
obudzę co w 
nim będzie 
jeszcze moje i 
bez złudzeń 
może rano 
mi nie 
będzie dana 
tolerancja 
kolorysty 
albo nawet 
głębia słowa 
nie zasypiam 
ze spokojem

Piotr  
Szczepański

wysłane w celu zbadania, kie-
dy zostały ścięte i tym samym 
pozwolą precyzyjnie datować 
wybudowanie konstrukcji. 
Śladu „Żółtego Lwa” nie od-
naleziono, ale ostatniego dnia 
archeolodzy natrafili na po-
zostałości wraku – mówi An-
drzej Gierszewski, który do-
daje, że na szczegółowe wyni-
ki badań oraz dedykowany im 
materiał video będzie trzeba 
poczekać do końca tego roku.

(GR)

  przy twierdzy wisłoujście płetwonurkowie natrafili na 
niezidentyfikowany wrak
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  punkt rozwoju dla rodziny 
mieści się w Gdańsku przy ulicy 

kartuskiej 119/4
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Gabriela 
Szubstarska
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ponad 137 mln zł unijnej dotacji na 
poprawę bezpieczeństwa pomorzan
zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, budowa kolektorów deszczowych, remont remiz i nowoczesne 
wyposażenie dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz cyfrowy system alarmowania wraz z systemem monitoringu 
– to inwestycje, które zrealizowane zostaną dzięki dotacji z programu regionalnego województwa pomorskiego. 

Marszałkowie Mieczysław 
Struk, Wiesław Byczkowski i 
Ryszard Świlski oraz włodarze 
pomorskich gmin podpisali 18 
sierpnia br. 20 umów o dofinan-
sowanie projektów z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Inwestycje do-
tyczą rozbudowy infrastruktu-
ry koniecznej do wzmocnienia 
ochrony mieszkańców przed 
skutkami groźnych zmian kli-
matycznych, głównie powo-
dzi, zakupu sprzętu dla służb 
ratowniczych oraz rozbudo-
wy systemów monitorowania i 
ostrzegania.
– Ostatnie wydarzenia, które 
miały miejsce na terenie powia-
tów bytowskiego, chojnickie-
go, kartuskiego i kościerskiego 
– silna wichura i obfite opady 
deszczu, których efektem były 
ofiary w ludziach, zniszczenie 
tysięcy hektarów lasów oraz 
straty majątkowe wśród miesz-
kańców – świadczą o pilnej 

konieczności inwestycji w in-
frastrukturę i sprzęt konieczną 
do zabezpieczenia mieszkań-
ców naszego województwa – 
mówił marszałek Mieczysław 
Struk. 
– Zagrożenia naturalne i klęski 
żywiołowe m.in. huragany i wi-
chury, powodzie, mrozy, dłu-
gotrwałe susze i pożary, gwał-
towne opady i wyładowania 
atmosferyczne są nieuchronne. 
Władze gmin i służby ratowni-
cze muszą być gotowe do szyb-
kiego i sprawnego reagowania 
– dodał marszałek Struk.
Wyposażenie gmin w nowo-
czesną aparaturę alarmową 
pozwoli na szybkie i sprawne 
informowanie mieszkańców o 
zbliżającym się niebezpieczeń-
stwie i akcjach planowanych 
przez jednostki służb ratowni-
czych. Inwestycje te znacząco 
wpłyną na wzrost bezpieczeń-
stwa mieszkańców w sytuacji 
zagrożenia, przyczynią się do 
minimalizowania i łagodzenia 

skutków klęsk żywiołowych. 
Zwiększenie pojemności zbior-
ników retencyjnych i budowa 
nowych zapobiegnie skutkom 
ewentualnych powodzi.
Dzięki realizacji tych inwesty-
cji blisko 973 tys. osób objętych 
zostanie ochroną przeciwpo-
wodziową, powstaną zbiorniki 

małej retencji o pojemności 
przekraczającej 271 tys. m3, 
zakupionych zostanie 1  631 
sztuk nowego specjalistycznego 
sprzętu dla 81 jednostek służb 
ratowniczych, a także 7 syste-
mów monitorowania zagrożeń 
i wczesnego ostrzegania.
Przy okazji uroczystego pod-
pisania umów marszałek Mie-
czysław Struk odniósł się do 
ostatnich, katastrofalnych w 
skutkach wydarzeń związa-
nych z nawałnicą, która prze-
szła przez Pomorze w ubiegły 
weekend.
– Konsekwencje tych wyda-
rzeń odczuwać będziemy przez 
następnych kilka lat – mówił 
marszałek Struk. – Dziękuję 
za tak dużą reakcję na mój apel 
o pomoc dla poszkodowanych. 
Zachęcam wszystkie gminy 
do solidarności samorządowej. 
Wciąż potrzebne jest wsparcie. 
Zarząd Województwa Pomor-
skiego postanowił przekazać 
100 tys. zł. na zakup pił dla 
strażaków biorących udział w 
akcjach ratowniczych na tere-
nach poszkodowanych w wy-
niku nawałnic. Dlatego też tak 
ważne są umowy, które dziś 
podpisujemy – dodał Marsza-
łek Struk.
18 sierpnia br. zawarte zostały 
umowy o dofinansowanie na-
stępujących projektów:
„Budowa zbiornika retencyj-
nego B-1 w Gminie Pruszcz 
Gdański"
„Doposażenie jednostek OSP 
powiatu słupskiego działają-
cych w ramach w KSRG"
„Bezpieczne Żuławy – podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa 
powodziowego Żuław poprzez 
rozbudowę systemu alarmowa-
nia i powiadamiania oraz do-
stawę specjalistycznego wypo-
sażenia ratowniczego"
„Wsparcie systemu ratownictwa 
oraz zarządzania kryzysowego 

na terenie Powiatu Kartuskie-
go poprzez zakup specjali-
stycznego sprzętu na potrzeby 
jednostek Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego"
„Poprawa działania systemów 
odprowadzania oraz oczysz-
czania wód opadowych i 
roztopowych
z części zurbanizowanych w 
Lęborku"
,,Budowa kolektora deszczo-
wego z systemem podczysz-
czającym i retencjonującym 
wody opadowe" realizowany 
na terenie Miasta Malborka 
oraz Miasta i Gminy Sztum 
w ramach Miejskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego Malbork – 
Sztum w ramach ZPT
„Poprawa gospodarki woda-
mi opadowymi i roztopowy-
mi na terenie MOF Chojnice 
- Człuchów"
„Poprawa efektywności od-
prowadzania wód opadowych 
poprzez budowę systemów ka-
nalizacji deszczowej na terenie 
gmin Związku Międzygmin-
nego Zatoki Puckiej"
,,Rozbudowa i przebudowa sys-
temu odbioru, odprowadzania i 
oczyszczania wód opadowych
i roztopowych wraz z budo-
wą zbiorników retencyjnych w 
miejscowości Sierakowice"
,,Wzmocnienie odporności 
regionu na zagrożenia powo-
dziowe i susze poprzez budowę 
kanalizacji deszczowej i zbior-
ników retencyjnych w rejonie 
ulic Olszewskiego, Wróblew-
skiego, Mościckiego oraz osie-
dla Strzeleckiego w Pruszczu 
Gdańskim''
,,Poprawa bezpieczeństwa po-
przez wyposażenie jednostek 
ratownictwa na obszarze gmin 
Związku Międzygminnego 
Zatoki Puckiej''
 „Ochrona przed powodzią oraz 
poprawa jakości wód zlew-
ni Wierzycy na terenie miasta 

Kościerzyna"
,,Budowa systemu powiada-
miania i alarmowania ludności 
oraz zintegrowanej łączności w 
powiecie bytowskim w uwa-
runkowaniach zagrożenia, w 
szczególności powodziowego"
,,Bezpieczny Powiat – za-
kup specjalistycznego wy-
posażenia w celu zwalczania 
klęsk żywiołowych dla jedno-
stek ratowniczych w Powiecie 
Wejherowskim''
,,Ograniczenie zagrożeń natu-
ralnych na terenie Gmin Dol-
nego Powiśla (Gardeja, Kwi-
dzyn, Sadlinki
i Ryjewo) polegające na zakupie 
specjalistycznego wyposażenia 
dla gminnych jednostek ratow-
nictwa i modernizacji budynku 
z przeznaczeniem na magazyn 
przeciwpowodziowy )''
„Rozbudowa systemów infor-
mowania i ostrzegania o za-
grożeniach, w szczególności 
powodziowych dla Gdańska i 
Sopotu"
„Zagospodarowanie wód desz-
czowych w mieście Kartuzy, 
w celu poprawy retencyjności 
zlewni
i ochrony przed zmianami 
klimatu"
„Retencjonowanie wód opado-
wych: rozbudowa i moderniza-
cja systemu ochrony przeciw-
powodziowej" realizowany na 
terenie Bytowa
„Utrzymanie naturalnych eko-
systemów retencjonujących 
wodę w Gminie Kobylnica"
„Odwodnienie miasta Brusy"
Wartość 20 projektów to pra-
wie 210 mln zł, z czego ponad 
137 mln zł pochodzić będzie z 
unijnej dotacji w ramach RPO 
WP 2014-2020.

(uMWP)
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Medale naszej młodzieży 
Bąkowo i Bursztynową Górę 
na jeden dzień opanowali 
biegacze, którzy startowali 
w kolejnej rundzie „Kaszuby 
biegają”. Na starcie stanęło 
pół tysiąca osób, które w ak-
tywny sposób lubią spędzać 
wolny czas.
W Bąkowie startowali nie 
tylko weterani polskich tras 
biegowych, ale i najmłodsi 

miłośnicy przełajowych zma-
gań, którzy rywalizowali 
w VII edycji „Małe Kaszu-
by Biegają”. Jednak to bieg 
główny skupił najwięcej za-
wodników, dostarczając tym 
samym najwięcej emocji. Do-
dajmy tylko, że do rywalizacji 
przystąpiło 330 zawodników. 
10-kilomerową trasę najszyb-
ciej pokonali Łukasz Kujaw-
ski z Żukowa i Weronika 
Lizakowska z Kościerzyny. 
Zwycięzca na pokonanie tra-
sy potrzebował nieco ponad 

PODSuMOWANO LETNI SEzON

Bezpiecznie na 
gdańskich plażach
Podsumowanie minionego 
sezonu pokazało, że gdańskie 
plaże są bezpieczne. Świadczy 
o tym chociażby fakt, że tego 
roku nie odnotowano u nas 
żadnych utonięć.
– Po raz kolejny sprawdza się 
zasada, że na strzeżonej pla-
ży jest najbezpieczniej, a taki 
stan utrzymuje się już od po-
nad 25 lat – podsumowuje 
Grzegorz Pawelec, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Ośrod-
ka Sportu, który zarządza 
gdańskimi plażami. 
Tego roku na 6 z 8 kąpielisk 
powiewała błękitna flaga, a 
nad bezpieczeństwem plażo-
wiczów czuwało 109 ratow-
ników wodnych i 36 ratowni-
ków medycznych, którzy mie-
li do dyspozycji 7 łodzi mo-
torowych, 5 quadów z przy-
czepami do transportu osób 
poszkodowanych i 3 skutery 
wodne z platformą ratunko-
wą. Do ich dyspozycji pozo-
stawały także kajaki morskie, 
łodzie i deski ratownicze.
– W tym sezonie na naszych 
plażach nie pojawiły się si-
nice i inne zanieczyszczenia 
wody, które spowodowałyby 
zamknięcie kąpielisk. Odno-
towaliśmy 50 interwencji w 
wodzie i 170 interwencji na 
plaży, a w 16 przypadkach 

konieczne było wezwanie ka-
retki pogotowia ratunkowego 
– podaje Grzegorz Pawelec. 
– We współpracy z WOPR w 
Gdańsku ratownicy zatrud-
nieni przez GOS patrolowali 
również akweny niestrzeżo-
ne. Ponadto pełnili też dyżury 
całodobowe, podczas których 
kilkanaście razy podejmowali 
interwencje w godzinach wie-
czornych i nocnych. Gdań-
skie Centrum Ratownictwa 
Wodnego, funkcjonujące 
przy molo w Brzeźnie, przyj-
mowało zgłoszenia przez całą 
dobę. 
Warto dodać, że ratowni-
cy rozdysponowali ponad 40 
tysięcy bezpłatnych opasek 
identyfikacyjnych dla dzie-
ci w ramach akcji „Mamo tu 
jestem” oraz blisko 5 tysięcy 
bezpłatnych broszur „Bez-
pieczna Woda”. 
– Dodatkowo, przez cały rok 
odbywały się w gdańskich 
szkołach zajęcia dotyczą-
ce bezpiecznego wypoczyn-
ku nad wodą. W prelekcjach 
wzięło udział ponad 10 tysię-
cy uczniów gdańskich placó-
wek – dodaje rzecznik Gdań-
skiego Ośrodka Sportu. 

(GR)

„AD-REM” NIE MIAŁ KONKuRENCJI 

turniej im. Macieja 
płażyńskiego
za nami kolejna edycja piłkarskiego turnieju im. macieja płażyńskiego, który 
jak co roku organizowany jest przez oliwski klub „ad-rem”. 

Piłkarski turniej już na stałe 
wpisał się w kalendarz sporto-
wych imprez organizowanych 
w Gdańsku. W tym roku od-
była się już ósma edycja impre-
zy im. Macieja Płażyńskiego – 
jakże zasłużonego mieszkańca 
Oliwy.
– W ścisłym finale wystąpi-
ły 4 drużyny roczników 2000 
i młodsi. Mecze były cieka-
we, ale też rozgrywane w bar-
dzo sportowej i koleżeńskiej 
atmosferze – mówi nam Ry-
szard Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”.
W tegorocznym turnieju zwy-
ciężyli gospodarze – reprezen-
tacja klubu „Ad-Rem”. Na 2. 
miejscu rywalizację ukończyła 
drużyna Strzyży, a na najniż-
szym stopniu podium stanęli 
zawodnicy z Łostowic, którzy 
w pokonanym polu pozosta-
wili jeszcze ekipę Gdańskiego 
Ośrodka Kultury Fizycznej. 
Warto jednak w tym miej-
scu nadmienić, że reprezen-
tacja GOKF składała się z 

najmłodszych zawodników 
turnieju (rocznik 2003). 
Zwycięski zespół występo-
wał w składzie: Kamil Belecki 
(najlepszy zawodnik turnieju), 
Samuel Rychlik, Oliwer Hop-
pe, Daniel Bamburski, Kry-
stian Kutnik, Bartek Dampc 
oraz Marcin Bokun (najlepszy 
bramkarz turnieju). Dodaj-
my, że najlepszym strzelcem 
został strzelec 7 goli – Janusz 

Kiełbratowski.
– Zwycięska drużyna otrzy-
mała puchar ufundowany 
przez Robotniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Budowlani”, 
medale i dyplomy od GOKF 
oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez Radę Dzielnicy 
Oliwa, Urząd Miejski w Gdań-
sku i Grupę Energa – informuje 
Ryszard Riviera.
Dodajmy, że turniej był 

integralną częścią sportowej 
akcji „Wakacje bez uzależnień”, 
która została zorganizowa-
na przez „Ad-Rem”, GOKF i 
Radę Dzielnicy Oliwa.
– Wszystkim, którzy nam po-
mogli bardzo serdecznie dzię-
kujemy, a wśród tych, których 
nazwy tu jeszcze nie padły, są 
Szkoła Fregata i firma Trefl – 
dodaje kierownik „Ad-Remu”.

(KL)

  finaliści piłkarskiego turnieju im. macieja płażyńskiego 

fo
t.

 N
ad

es
ła

ne
 

  nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwało 109 ratowników 
wodnych

fo
t.

 G
O

S

PuCHAR POLSKI

strzelecki popis juniorów Lechii
Za nami pierwsza runda pił-
karskiego Pucharu Polski. 
Już na tym etapie rozgrywek 
wyeliminowane zostały dwa 
gdańskie zespoły. 
Pomorzanie Zapro walkowe-
rem przegrali z GTS Rokit-
nica. O wynikach pozosta-
łych gdańskich drużyn decy-
dowali już sami piłkarze na 
boisku. Dogrywka potrzebna 
była do wyłonienia zwycięz-
cy pojedynku pomiędzy Po-
morzaninem Gdynia a gdań-
ską Moreną. Niestety, rywale 
zza miedzy okazali się lepsi 

i zwyciężyli 5:2. Również do-
grywka musiała wyłonić zwy-
cięzcę pary Wisła Steblewo 
– Zaspa Gdańsk. Z tej rywa-
lizacji zwycięsko wyszli jednak 
gdańszczanie, którzy zwycię-
żyli 2:1. 
Bardzo zacięte mecze rozegra-
li zawodnicy rezerwy Polonii 
i Portowca. Pierwsi z nich 4:3 
ograli na wyjeździe reprezen-
tację Marynarki Wojennej RP 
Gdynia, natomiast „portowcy” 
3:2, także na wyjeździe, poko-
nali inny gdyński zespół – KP. 
Strzelecki festiwal urządzili 

sobie za to juniorzy Le-
chii, którzy 8:0 rozgromili 
KS Wocławy. Jedną bramkę 
mniej strzelili natomiast za-
wodnicy Sopockiej Akademii 
Piłkarskiej, którzy 7:0 poko-
nali juniorów Orła Trąbki 
Wielkie.
O dalszych pucharowych 
poczynaniach naszych ze-
społów będziemy sukcesyw-
nie informować na łamach 
„Panoramy”.

(KL)

32 minut, a zawodniczka z Ko-
ścierzyny 39 minut. 
Wśród biegaczy nie zabra-
kło również reprezentantów 
Gdańska i Sopotu. W biegu 
głównym na najniższym stop-
niu podium stanął Adam Gło-
gowski, a pierwszą „dziesiątkę” 
zamknął Cezary Wronka. 
Nasi przedstawiciele odnosili 
również sukcesy w kategoriach 
młodzieżowych. Wśród 11-lat-
ków tytuł wicemistrza wywal-
czył Grzegorz Heland. Z kolei 
w kategorii wiekowej rocznika 

2004 na 4. miejscu sklasyfi-
kowana została Agata Buliń-
ska, która walkę o brązowy 
medal przegrała zaledwie o 
dwie sekundy.
Dodajmy jeszcze tylko, że ko-
lejne imprezy przed nami. Już 
16 września odbędzie się IV 
Bieg o Złotą Górę w Brod-
nicy Górnej, a finał V Biegu 
Przyjaźni w Przyjaźni zapla-
nowano na 8 października. 

(lubek)
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Zdecyduj, które projekty 
będą realizowane!

Przyjdź do wyznaczonych 
Punktów Konsultacyjnych
lub zagłosuj na www.gdansk.pl

18.09 - 2.10.2017 r.
Głosowanie!

Ważne: Możesz oddać 5 głosów na projekty dzielnicowe 
i 1 głos na projekt ogólnomiejski.
Kto może zagłosować: Wszyscy gdańszczanie, którzy ukończyli 16 lat.

Urząd Miejski w Gdańsku:
pn., wt., czw. w godz. 8:00-16:00,
śr. w godz. 8:00-17:00,
pt. w godz. 8:00-15:00

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Partyzantów 74, Wrzeszcz Górny

Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, Śródmieście

Wojewódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna
w godzinach otwarcia biblioteki Biblioteka Główna oraz filie biblioteki w dzielnicach

z wyłączeniem Biblioteki Oliwskiej (ul. Opata J. Rybińskiego 9) 
oraz Filii nr 46 (ul. E. Hoene 6)

Strefa Budżetu Obywatelskiego Żółty namiot budżetu obywatelskiego w dzielnicach
harmonogram Stefy BO na www.gdansk.pl/budzet-obywatelski


