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potrzebujesz informacji? chcesz załatwić sprawę? zauważyłeś problem?

zapraszamy do kontaktu

FlashFlash

STR.  3

Lodowisko na południu Gdańska?
W  Gdańsku ma powstać całoroczne lodowisko. 
Inwestycja ma być zrealizowana w  latach 2021-2022, 
a  na lokalizację wybrano okolice przyszłego węzła 
komunikacyjnego Warszawska – Jabłoniowa – Bulońska.

A jednak! Ulica Dąbrowszczaków na gdańskich Przymorzu 

nosić będzie nazwę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak 

zdecydował Sąd Apelacyjny w Warszawie i od tej decyzji 

nie ma już żadnego odwołania.

Nie można było zmienić wcześniej ulicy 
Dąbrowszczaków? Padały różne propozycje, 
które nie różniłyby sąsiadów. Teraz mamy 
nazwę, którą nam narzucono – mówi 
Czytelnik „Panoramy”.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Zarządcy nieruchomości robią wszystko, aby 
wszystkim żyło się bezpiecznie. Trzeba jednak 
pamiętać, że niektóre sprawy związane z bez-
pieczeństwem zależą również od nas samych.

Prywatna szkoła zamiast parkingu
Mieszkańcy Przymorza stracili miejsce do parkowania. 
Miasto, na terenie którego znajdował się parking na po-
nad 100 aut, zamknęło obiekt. W to miejsce powstać 
ma… szkoła katolicka.

Każdy może pomóc dzieciom
Ruszyła VII edycja świątecznej akcji Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie i  miasta na rzecz gdańskich dzieci 
objętych wsparciem. Spełnij marzenie dziecka, które tego 
naprawdę potrzebuje. Ofiaruj mu świąteczny prezent.
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Zapomnieli zapytać mieszkańców
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INFORMATOR PANORAMY

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     (58) 301 00 00

• 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
• 17 listopada (sobota), Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk, godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Górskiego 8

• 18 listopada (niedziela), Dub FX, godz. 20.00, 
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 19 listopada (poniedziałek), Waldemar 
Malicki i Filharmonia Dowcipu, godz. 17.30 
i 20.15, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 24 – 25 listopada (sobota – niedziela), Targi 
Gra i Zabawa, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11

• 29 listopada (czwartek), Sean Webster,  
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 29 listopada – 1 grudnia (czwartek – sobota), 
Kongres Myślenia Krytycznego – TOC,  
godz. 9.00, Europejskie Centrum Solidarności 
w Gdańsku, pl. Solidarności 1

• 30 listopada (piątek), Kabaret Młodych 
Panów, godz. 17.30 i 20.30, Scena Not 
w Gdańsku, ul. Rajska 6

• 1 – 23 grudnia, Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Gdańsku, Targ Węglowy

• 1 grudnia (sobota), Wyścigi gokartowe,  
godz. 10.00, Galeria Morena w Gdańsku

• 8 grudnia (sobota), Whitney – Queen Of The 
Night, godz. 19.30, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8

• 9 grudnia (niedziela), Al Bano & Romina 
Power, Ergo Arena

• 9 grudnia (niedziela), Tre Voci, godz. 17.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1

• 15 grudnia (sobota), Steve Hogarth,  
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23

• 15 grudnia (sobota), Bajm, godz. 19.30,  
Ergo Arena

• 20 grudnia (czwartek), Roman Puchowski, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9

• 23 grudnia (niedziela), mecz koszykówki Trefl 
Sopot – TBV Start Lublin, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 1 stycznia (wtorek), Koncert Noworoczny 
w Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1

• 13 stycznia (niedziela), mecz koszykówki 
Trefl Sopot – AZS Koszalin, godz. 17.00,  
Ergo Arena

• 16 stycznia (środa), Zbigniew Preisner 
i przyjaciele, godz. 20.00, Filharmonia 
Bałtycka, ul. Ołowianka 1

• 31 stycznia (czwartek), Game Music Show, 
godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. Kazimierza 
Górskiego 8

• 4 lutego (poniedziałek), Maciej Maleńczuk, 
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1

• 6 lutego (środa), IAMX, godz. 19.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków 

• 10 lutego (niedziela), Michał Szpak, godz. 
18.00, Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
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Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie od 2003 roku 
organizuje kampanię społeczną 
„Podaruj dziecku serce – zo-
stań rodziną zastępczą”. Po-
szukuje osób, które chciałyby 
stworzyć rodzinę zastępczą dla 
dzieci, którymi rodzice bio-
logiczni z  różnych powodów 
nie mogą lub nie potrafią się 
zaopiekować.
 – „Dziecko dla pełnego i har-
monijnego rozwoju swojej oso-
bowości powinno wychowywać 
się w  środowisku rodzinnym 
w  atmosferze szczęścia, miło-
ści i  zrozumienia” – tak mówi 
Konwencja o prawach dziecka. 
Jednak wiele dzieci z  różnych 
powodów nie może wychowy-
wać się w swoich biologicznych 
rodzinach. Szansą na bezpiecz-
ne i  spokojne dzieciństwo jest 
dla nich rodzina zastępcza – 
mówi Andrzej Czekaj, dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w  Sopocie. 
– W  zastępczej rodzinie dzie-
ci mają zapewniony nie tylko 
„dach nad głową” i  godziwe 

CZYSTSZY SOPOT

Nowe urządzenie do 
sprzątania
– Zakład Oczyszczania Mia-
sta w  Sopocie testował no-
woczesne, ekologiczne urzą-
dzenie, które do sprzątania 
wykorzystuje parę wodną. 
Dzięki metodzie podgrze-
wania wody do 85°C oraz 
pary wodnej do 160°C ghibli 
jest idealnym urządzeniem 
do usuwania: gum do żu-
cia, graffiti, chwastów oraz 
plakatów i  nalepek z  mu-
rali. Urządzenie sprawdza 
się również do oczyszczania 
wszelkich zabrudzeń w prze-
strzeni miejskiej – informuje 
Anna Dyksińska z  sopockie-
go magistratu.
Sopocki ZOM wypożyczył 
tylko na jeden dzień maszy-
nę do przetestowania. Testy 
dowiodły, że ghibli jest wy-
dajnym i  skutecznym urzą-
dzeniem. W najbliższym cza-
sie ZOM podejmie rozmowy 
z  producentem urządzenia, 
aby określić koszty zakupu 
lub jego wynajęcia.
Anna Dyksińska przypomi-
na, że władze Sopotu stawiają 
na innowacyjne, niekonwen-
cjonalne, ale skuteczne me-
tody i sprzęt wykorzystywany 

zarówno do sprzątania miasta, 
jak i do segregacji odpadów.
 – Od 2015 roku ulice miasta 
sprząta elektryczny mobilny 
odkurzacz do śmieci i  odpa-
dów. Jest samojezdny i  bardzo 
łatwy w  obsłudze, bezpieczny 
dla operatora. Od kwietnia na-
tomiast pracują elektryczne, in-
terwencyjne trzykołowe rowery 
z przyczepą jako lotne brygady 

warunki życia, lecz także opie-
kę, ciepło i miłość.
Do rodziny zastępczej dzieci 
trafiają na określony czas, po-
trzebny rodzicom biologicz-
nym na rozwiązanie swoich 
problemów (np. podjęcia te-
rapii uzależnień, znalezienia 
pracy, polepszenia warunków 
mieszkaniowych). Przebywając 
w  rodzinie zastępczej, dziecko 
ma zagwarantowaną możli-
wość utrzymywania kontaktu 
ze swoją rodziną biologiczną. 
W  wypełnianiu swoich funk-
cji rodzina zastępcza kieruje 
się dobrem przyjętego dziecka 
i poszanowaniem jego praw.
 – Zachęcamy osoby, którym 
nie jest obojętny los dziecka, 
a które mają dużo cierpliwości 
i  wyrozumiałości, aby stwo-
rzyły rodzinę zastępczą i przy-
jęły do swojego domu dziec-
ko, które z  różnych przyczyn 
nie może mieszkać z  własny-
mi rodzicami – mówi Urszula 
Szymańska, kierownik Działu 
Pieczy Zastępczej sopockiego 
MOPS. – Poszukujemy osób, 

które mają stabilną sytuację 
życiową, zawodową i  miesz-
kaniową. Opieka nad dziećmi, 
które przychodzą z  bagażem 
doświadczeń, wymaga otwar-
tego serca, wyrozumiałości 
i  zaangażowania, ale przynosi 
satysfakcję i ogromną radość.
Rodziny zastępcze mogą liczyć 
na wiele form pomocy ze stro-
ny ośrodka, wsparcia udzielają 
m.in. specjaliści ds. rodziny, 
pracownicy socjalni, pedago-
dzy, psycholodzy i  prawnicy. 
W przygotowaniu się na przy-
jęcie dziecka pomaga rodzinie 
koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej, który wspiera rów-
nież w późniejszym wypełnia-
niu powierzonej funkcji. Ro-
dzice zastępczy mogą uczest-
niczyć w  bezpłatnych szkole-
niach, grupach wsparcia oraz 
otrzymać dofinansowanie do 
wypoczynku dzieci bądź re-
montu mieszkania. Dla rodzin 
zastępczych przewidziana jest 
ustawowa comiesięczna pomoc 
pieniężna na pokrycie kosztów 
utrzymania dziecka, a  rodziny 

zastępcze zawodowe otrzymują 
ponadto comiesięczne wyna-
grodzenie na podstawie umowy 
z MOPS.
 – Nasze życie wywróciło się do 
góry nogami, ale jesteśmy za-
dowoleni z  takiego życia i  nie 
wyobrażamy sobie innego – za-
pewniają rodzice zastępczy.
 – Cieszymy się, kiedy widzimy 

PODARUJ DZIECKU SERCE

Warto zostać rodziną zastępczą!
 – Spróbuj, może Ty też jesteś komuś potrzebny – zachęcają pani Beata i pan Paweł, którzy od 12 lat pełnią funkcję rodziny 
zastępczej zawodowej dla dwójki sopockich dzieci. Jak podkreślają rodzice zastępczy, dzieci nie tylko od nich czerpią, ale również 
wiele im dają. Uczą cierpliwości i pokory, dają radość i pokazują, jak cieszyć się z małych rzeczy.

porządkowe. W  skład tabo-
ru ZOM w  lipcu weszły dwa 
nowe pojazdy elektryczne typu 
melex ze skrzynią ładunkową 
i  kabiną. Są one wykorzysty-
wane do odbioru nieczystości 
z  koszy ulicznych oraz odpa-
dów zielonych – przypomina 
Anna Dyksińska.

(GR)

pozytywne zmiany w  zacho-
waniu dziecka, jesteśmy wzru-
szeni, kiedy dostajemy własno-
ręcznie wykonaną przez dzie-
ci kartkę z  podziękowaniami 
i słowami: kocham ciocię i wuj-
ka. Jeśli macie w  sobie dużo 
ciepła i miłości – podzielcie się 
tym z  dziećmi, które tego po-
trzebują. Podarujcie dziecku 

serce – zostańcie rodziną za-
stępczą – zachęca Pani Beata.

Osoby, które chciałyby stwo-
rzyć rodzinę zastępczą zachę-
camy do kontaktu z  Działem 
Pieczy Zastępczej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Sopocie, al. Niepodległości 
759A, tel. 58 555 10 22, dpz@
mopssopot.pl.

(AN)

  W Sopocie testowano sprzęt, który do sprzątania 
wykorzystuje parę wodną.
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KIEROWCY ZOSTAWIENI NA LODZIE

Prywatna szkoła zamiast parkingu
Mieszkańcy Przymorza stracili miejsce do parkowania. Miasto, na terenie którego znajdował 
się parking na ponad 100 aut, zamknęło obiekt. W to miejsce powstać ma... szkoła katolicka.

OGŁOSZENIE PSM

OFERTA

Administracja Osiedla Nr 4 PSM „Przy-
morze’’ 

informuje, iż posiada lokale do wynajęcia

1.Lokal usytuowany na XI p. w falowcu 
przy ulicy Obrońców Wybrzeża 6A o pow.

7,95 m2 , instalacja elektryczna i c.o. .

Informację udzielane są w Administracji 
Osiedla Nr 4 przy ul. Kołobrzeskiej 59,

pok. nr 3 w godz. 7 - 15  
lub telefonicznie 58 553-04-13 wew. 41, 

667-629-555.

Administracja Osiedla Nr 1 PSM ,,Przymorze”, ul. Opolska 3,
posiada do wynajęcia lokal użytkowy, najchętniej na księgarnię - sklep papierniczy, o powierzchni 89m2.

Lokal usytuowany jest wewnątrz osiedla, na parterze w ciągu pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Opolskiej 3 
(obecnie znajduje się w nim księgarnia). Wyposażony jest w instalacje:

elektryczną, c.o., z.w. i kanalizacyjną.

OFERTA WAŻNA OD 01.02.2019 R.
Szczegółowe informacje moina uzyskać pod nr tel. 58/555-39-64

Informacja o  likwidacji parkingu 
zaszokowała nie tylko kierowców, 
ale i  kierownictwo dwóch admi-
nistracji Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
– Nikt nie pytał nas o opinię, czy 
zdanie na temat podjętej decyzji. 
Zostaliśmy postawieni przed fak-
tem dokonanym. Jednego dnia 
z naszego osiedla zniknęło ponad 
100 miejsc parkingowych. W tym 
roku, niemałym nakładem finan-
sowym udało się wygospodarować 
na naszym osiedlu zaledwie sześć 
miejsc postojowych. Na kolejne 
nie ma za bardzo miejsca – mówi 
„Panoramie” Stanisław Koła-
ciński, kierownik Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”.
Całą sytuacją zaniepokojeni są 
również mieszkańcy sąsiedniego 
osiedla.
– Krążą różne plotki, dotyczące 
zagospodarowania tego terenu. 
Jednak najbardziej boli fakt, że 
pobawiono kierowców bardzo 
dużego parkingu – dodaje Wło-
dzimierz Byczkowski, kierownik 
Administracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.
Po otrzymaniu informa-
cji o  wszczęciu postępowania 
w  sprawie ustalenia warunków 
zabudowy dla planowanego ze-
społu edukacyjnego zarząd PSM 
„Przymorze” wystosował pismo 
z  zastrzeżeniami dotyczącymi 
planowanej zabudowy i  likwida-
cji parkingu.
- Zwracaliśmy uwagę na ważną 
– dla mieszkańców obu osiedli 
naszej spółdzielni – rolę tego par-
kingu. Informowaliśmy również, 
że w  tym rejonie nie ma terenu, 
gdzie można byłoby wybudować 

PLAN REMONTÓW PSM „PRZYMORZE”

Niemal wszystkie 
prace wykonano
Wielkimi krokami zbliża się 
koniec roku, więc możemy 
powoli zacząć podsumowy-
wać miniony rok. Mieszkań-
ców Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” 
najbardziej interesują sprawy 
związane z remontami. 
– Prawie wszystkie prace uda-
ło się nam wykonać. Nie udało 
się znaleźć firmy, która zaję-
łaby się wykonaniem miejsc 
postojowych przy ulicy Pia-
stowskiej 100. Do przetargu 
stanęła jedna firma, ale za-
proponowana przez nią cena 
była zbyt wysoka, nie mogli-
śmy jej zaakceptować – mówi 
nam Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2. –Wymienię tyl-
ko te najważniejsze, a wszyst-
kich prac było zdecydowanie 
więcej. Udało się natomiast 
wykonać ok. 30 miejsc posto-
jowych na Przymorzu Małym 
przy ul. Piastowskiej 68, 72 i 76 
oraz wymienić instalację wo-
dociągową w  budynkach przy 
Chłopskiej 44 i Dąbrowszcza-
ków 6 i 10. W bieżącym roku 
nie udało się wykonać wymia-
ny instalacji gazowej w budyn-
ku Dąbrowszczaków 4.
Również na terenie Admini-
stracji Osiedla nr 3 nie udało 
się wykonać wszystkich zapla-
nowanych prac. 
– W tym roku nie uda się zain-
stalować windy, dzięki której 
osoby starsze mogłyby szyb-
ciej dotrzeć do naszej siedzi-
by. Pierwsze prace budowlane 
rozpoczniemy w tym roku, ale 
winda zainstalowana będzie 
dopiero na początku przyszłe-
go roku – informuje Stanisław 
Kołaciński, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 3, który 
dodaje, że z ważniejszych prac 
na terenie osiedla wymieniono 
instalację wodociągową w bu-
dynku przy ul. Jagiellońskiej 
30 oraz wyremontowano da-
chy na 11 budynkach na Ma-
łym Przymorzu i dokończono 
prace dociepleniowe budyn-
ków przy ul. Jagiellońskiej 32 
(od strony klatek schodowych).
– W  tym roku wymieniono 
instalację wodociągową w bu-
dynkach przy Jagiellońskiej 
26 i 28. Przy Jagiellońskiej 10 

wymieniane były wodomierze 
oraz instalacje wodociągowe 
w  klatce G tegoż budynku 
i  malowano elewację klatki 
I od strony balkonów. Z kolei 
na Małym Przymorzu zamon-
towano daszki nad kominami 
wentylacyjnymi – informuje 
Mirosław Emir Muchla, za-
stępca kierownika ds. tech-
nicznych Administracji Osie-
dla nr 3.
Już niemal wszystkie prace re-
montowe zrealizowano na te-
renie zarządzanym przez Ad-
ministrację Osiedla nr 1.
– Przypomnę, że na ten rok 
zaplanowaliśmy m.in.: montaż 
okien w  budynkach przy ul. 
Śląskiej 86 i 88 – na tzw. bal-
konach rodzinnych, wymianę 
oświetlenia na klatkach scho-
dowych i piwnicach w budyn-
kach przy ul. Śląskiej 84, 86, 
88, wymianę instalacji wodo-
ciągowej przy Olsztyńskiej 4 
i 8 oraz remont wejść do kla-
tek schodowych budynku przy 
ulicy Rzeczypospolitej 1. Poza 
tym odnowione zostały klat-
ki schodowe budynków przy 
Kołobrzeskiej 44 i  Opolskiej 
10. W  100 procentach udało 
nam się wykonać zaplanowane 
roboty drogowe. Wyremon-
towaliśmy chodniki, a  dodat-
kowo – co myślę szczególnie 
ucieszy kierowców – udostęp-
niliśmy 56 nowych miejsc po-
stojowych – podkreśla Małgo-
rzata Siwek, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 1.
Dwa pomieszczenia po zsy-
pach zaadaptowano na ro-
werownie, a  mieszczą się one 
przy ul. Rzeczypospolitej 7C 
i  7D. Ważnym przedsięwzię-
ciem – ze względu na bezpie-
czeństwo mieszkańców – była 
wymiana instalacji gazowej 
w budynku przy ulicy Śląskiej 
88. Identyczne prace trwa-
ją przy Śląskiej 86. Roboty te 
realizowane są sukcesywnie 
i będą kontynuowane w latach 
przyszłych. 
Wszystkie prace remontowe 
zostały wykonane również na 
terenie Administracji Osie-
dla nr 4. Przypomnijmy, że 
wykonano już remont pozio-
mów centralnego ogrzewania 
w  piwnicach przy Chłopskiej 

10. Z  prac elektrycznych wy-
mieniono wewnętrzne linie 
zasilania przy ul. Obrońców 
Wybrzeża 6A, wykonano też 
remont oświetlenia klatek scho-
dowych oraz piwnic przy Koło-
brzeskiej 65 i 69. 
– Wymieniono drzwi wejściowe 
do budynków przy Chłopskiej 
12 i  14. Położono nowe pasy 
nadrynnowe na budynkach przy 
Kołobrzeskiej 51 i 53. Wymie-
niono okna na klatkach schodo-
wych budynków przy: Chłop-
skiej 10 i  12, Kołobrzeskiej 

69 i  Dąbrowszczaków 30 
– informuje Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administra-
cji Osiedla nr 4. – Poza tym 
praktycznie we wszystkich ni-
skich budynkach wymieniono 
wyłazy dachowe. Odnowiono 
też cztery kolejne pomieszcze-
nia zsypowe. Będą one prze-
znaczone na rowerownie albo 
na pomieszczenia socjalne dla 
dozorców. Wykonano również 
zadania drogowe.

Grzegorz Rudnicki

miejsca parkingowe, aby zastąpić 
te, które zostały zlikwidowane – 
dodaje Władysław Wojtkiewicz, 
zastępca prezesa ds. technicznych 
PSM „Przymorze”. 
O wyjaśnienie sytuacji i podanie 
rzetelnych informacji poprosili-
śmy gdańskich urzędników.
– Działka została przekazana 
Chrześcijańskiej Fundacji Edu-
kacji Montessori „Chcemy”, pod 
budowę nowego niepublicznego 
kompleksu edukacyjnego, ponie-
waż jest ona częścią terenu Szkoły 
Podstawowej nr 76 – wcześniej 
Gimnazjum nr 19. Kompleks ma 
być uzupełnieniem, rozszerze-
niem oferty edukacyjnej na te-
renie miasta. Część działki była 
wcześniej dzierżawiona na par-
king, ale w momencie pojawienia 
się propozycji uzupełnienia ofer-
ty edukacyjnej o nową placówkę, 

umowa w sprawie dzierżawy zo-
stała rozwiązana – informuje nas 
Bożena Leszczyńska-Maksym-
czuk, dodając przy tym, że dział-
ka przy ul. Jagiellońskiej została 
przekazana w  trybie bezprze-
targowym w  użytkowanie wie-
czyste na rzecz chrześcijańskiej 
fundacji, organizacji pożytku pu-
blicznego na utworzenie w  tym 
miejscu niepublicznego obiektu 
szkolno-przedszkolnego.
Zapytaliśmy też, czy miasto ma 
jakiś pomysł na rozwiązanie 
kłopotu z  parkowaniem, który 
powstał po likwidacji parkingu 
przy Jagiellońskiej, ale na to py-
tanie nie uzyskaliśmy już żadnej 
odpowiedzi. 
Dobry pomysł podsunął wła-
dzom miasta Włodzimierz 
Byczkowski. 
– Już pod koniec ubiegłego roku 

informowaliśmy biuro prezydenta 
Gdańska o problemie z parkowa-
niem i sugerowaliśmy wykonanie 
miejsc postojowych w sąsiedztwie 
budynku przy ulicy Chłopskiej 
34. Wszelkich złudzeń pozba-
wił nas Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta Gdańska ds. polity-
ki komunalnej. W  otrzymanym 
piśmie dowiadujemy się, że in-
westycja byłaby zbyt kosztowna 
i  miasta na to nie stać – mówi 
Włodzimierz Byczkowski.
W Trójmieście nie brakuje szkół 
prywatnych i katolickich. 
– Dlaczego fundacji nie przeka-
zano innego terenu? – pyta Jó-
zef Kroplewski. – Miasto oddaje 
deweloperom miejskie tereny, to 
myślę, że jakaś działka znalazłaby 
się i dla fundacji. A gdzie mamy 
teraz parkować samochody?

Krzysztof Lubański

  Z tego parkingu korzystało jeszcze niedawno ok. 100 kierowców
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POTRZEBNE 20 MILIONÓW 

SKUTECZNA PRACA DZIAŁU WINDYKACJI

Powstaje Centrum Opieki Wyręczającej

Zadłużenie spada z każdym rokiem

Fundacja Hospicyjna ma stworzyć do 2021 roku Centrum Opieki Wyręczającej. Będzie to 
miejsce, gdzie 20 dzieci i 30 osób dorosłych – niepełnosprawnych lub ciężko chorych – 
będzie mogło otrzymać okresową pomoc. Centrum znajdzie się na działce przekazanej 
przez miasto przy ul. Kopernika. Będzie to jedna z pierwszych tego typu placówek w kraju.

Nie ma chyba w naszym kraju spółdzielni mieszkaniowej, która nie posiadałaby dłużników 
wśród swoich członków. Nie inaczej jest w Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. W tym 
jednak przypadku ilość zadłużenia systematycznie spada, a mieszkańcy nie chcą znaleźć 
się na czarnej liście, dlatego starają się w miarę szybko regulować wszelkie zobowiązania.

Centrum Opieki Wyręczają-
cej ma zapewnić dzienną opie-
kę osobie niesamodzielnej, np. 
ciężko chorej, co ma umożli-
wić opiekunom rodzinnym np. 
odpoczynek, podjęcie pracy 
zawodowej lub załatwienie co-
dziennych spraw. 
– Zakłada się, że będzie moż-
liwe pozostawienie podopiecz-
nego na dzień, dwa tygodnie 
lub 30 dni w  przypadku np. 
rekonwalescencji. Planowane 
centrum powstanie na dział-
ce o powierzchni ponad 3 tys. 
m kw. w  odległości kilkuset 
metrów od hospicjum. Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdań-
ska zapowiedział, że miasto 
w  miarę możliwości finanso-
wo-prawnych będzie też wspie-
rać działalność nowej placówki 
– informuje Bożena Leszczyń-
ska-Maksymczuk z  Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Anna Janowicz, prezes Funda-
cji Hospicyjnej mówi, że cen-
trum będzie zapewniać wspar-
cie dla osób, które na co dzień 
opiekują się swoimi bliskimi, 

Nie pierwszy raz okazuje się, że 
najrzetelniejsi są emeryci i ren-
ciści. To właśnie oni najszyb-
ciej opłacają rachunki w  spół-
dzielni. Z kolei ci, których stać 
na wiele, traktują spółdzielnię 
jako dobrego pożyczkodawcę, 
który nie pobiera zbyt wyso-
kich odsetek.
W  spółdzielni na Suchaninie 
bardzo sprawnie funkcjonuje 
dział windykacji.
 – Do naszego działu trafiają 
przypadki zadłużenia powyżej 
dwóch miesięcy. Pierwszym 
krokiem jest oczywiście kon-
takt z dłużnikiem, próba nego-
cjacji albo podpisane ugody na 
spłatę zadłużenia. Jeśli to nie 
poskutkuje, to wystawiamy we-
zwanie do zapłaty z Krajowego 
Rejestru Długów. Już na tym 
etapie wiele osób, chcąc unik-
nąć kolejnych nieprzyjemności 
i dodatkowych obciążeń finan-
sowych, decyduje się na uregu-
lowanie zobowiązania. Jeżeli 
i  to nie przynosi spodziewa-
nych efektów, to dłużnik wpi-
sany jest do KRD. Kolejnym 

niepełnosprawnymi, niedo-
łężnymi, ciężko chorymi, wy-
magającymi codziennej, stałej 
opieki. 
Według szacunków inwestycja 
ma kosztować ok. 20 mln zł. 
Fundacja już teraz szuka pie-
niędzy, a  pomóc może każdy, 
wpłacając dobrowolną kwotę 

etapem windykacyjnej jest we-
zwanie ostateczne przedsądo-
we i jeśli na to nie ma odzewu 
sprawa trafia do radcy praw-
nego, a potem na wokandę są-
dową – tłumaczy nam Monika 
Majewska, specjalista ds. win-
dykacji SM „Suchanino”.
Zdecydowana większość 
dłużników reaguje już na sa-
mym początku. Jest też grupa 
osób, które nic nie robią so-
bie z  wszelkich, późniejszych 
konsekwencji.  
 – Zdarzają się oczywiście spo-
radyczne przypadki, że do-
chodzi do eksmisji lokatorów 
i  licytacji zadłużonego miesz-
kania. Jest ich jednak niewie-
le, ponieważ nasza spółdziel-
nia współpracuje z biurem po-
średnictwa nieruchomościami. 
Dzięki temu dochodzi do za-
miany mieszkania i  regulowa-
nia zadłużenia. Taka współ-
praca przynosi korzyści każ-
dej ze stron – dodaje Monika 
Majewska.
Zdarza się, ale są to sytuacje 
wyjątkowe, że ktoś faktycznie 

na konto: 72 1540 1098 2001 
5562 4727 0001 z  dopiskiem: 
Centrum Opieki Wyręczającej.
Warto dodać, że Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego rozpoczęło 
już szkolenie opiekunów osób 
zależnych. 
– Grupa seniorów jest coraz 

nie ma pieniędzy na czynsz. 
Tym jednak zależy na uregulo-
waniu zobowiązania i chcą na-
wet odpracować dług, ale spół-
dzielnia nie stwarza jednak ta-
kich możliwości, ponieważ nie 
ma takiej potrzeby.
– Jak widać dział windykacji 
zdaje egzamin, a  dłużników 
jest coraz mniej. Nie może być 
tak, żeby niektórzy żerowali na 

większa, natomiast rynek opie-
kunów nie jest duży, dlate-
go zapewniamy profesjonalne 
przygotowanie do takiej pracy 
– mówi Piotr Kowalczyk, za-
stępca prezydenta Gdańska ds. 
polityki społecznej.

(GR)

swoich sąsiadach i  nie płacili 
czynszów. Cieszę się, że z każ-
dym rokiem zadłużenie jest co-
raz mniejsze. Mam nadzieję, że 
w  kolejnych latach będziemy 
osiągali jeszcze lepsze wyniki 
– dodaje Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.

(lubek)
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

ZMIANY W SPOSOBIE ROZLICZANIA 

Czajkowskiego z jednym 
kierunkiem

Koszty centralnego 
ogrzewania 

Na odcinku ul. Czajkowskiego 
na gdańskim Suchaninie od ul. 
Otwartej do ul. Kurpińskie-
go wprowadzony został ruch 
jednokierunkowy.
 – Zmiana organizacji ruchu 
w tym rejonie ma na celu przede 
wszystkim poprawę bezpie-
czeństwa dzieci, dla których ul. 
Czajkowskiego stanowi drogę 
do szkoły oraz na basen. Ruch 
na odcinku ul. Czajkowskiego 
przy Szkole Podstawowej nr 42 
poprowadzony został w  relacji 
od zjazdu ze strony ul. Otwartej 
w  kierunku ul. Kurpińskiego. 

Zgodnie z  obowiązującym re-
gulaminem rozliczania kosztów 
gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi i  ustalania opłat 
za używanie lokali Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino” 
w  Gdańsku, w  lokalach opo-
miarowanych podzielnikami 
kosztów – 40% kosztów zmien-
nych wynikających ze zużycia 
ciepła na potrzeby CO, roz-
liczane jest razem z  kosztami 
stałymi (opłatami za moc za-
mówioną i przesył mocy) – pro-
porcjonalnie do powierzchni 
użytkowej lokalu, zaś pozostałe 
60 % rozliczane jest według od-
czytu podzielników.
W  celu weryfikacji podziału 
kosztów zmiennych central-
nego ogrzewania poczyniono 
kroki zmierzające do określe-
nia rzeczywistego udziału pio-
nów łazienkowych w  kosztach 
ogrzewania mieszkań. W  3 
wytypowanych budynkach 
opomiarowano piony łazien-
kowe podzielnikami kosztów 
ogrzewania. W  roku 2017 
udział jednostek zarejestrowa-
nych przez podzielniki na pio-
nach łazienkowych wyniósł od 
50% do 84%, w  stosunku do 
wszystkich jednostek zareje-
strowanych w danym budynku. 
Dane te jednoznacznie wskazu-
ją, że optymalna temperatura 
w  mieszkaniach utrzymywana 
jest głównie dzięki oddawaniu 
ciepła przez czynnik grzewczy 
w  pionach instalacji oraz ele-
mentach grzejnych w pomiesz-
czeniach łazienek. 
Planowana w 2019 roku zmiana 
podziału kosztów CO (zwięk-
szenie udziału kosztów stałych), 
przy rozliczaniu przyczyni się do 
wzrostu opłaty stałej przy jedno-
czesnym spadku ceny jednostki 

O  zmiany dotychczasowej or-
ganizacji ruchu wnioskowała 
Rada Dzielnicy Suchanino – 
informuje Magdalena Kiljan, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni.
Dodajmy przy okazji, że w ubie-
głym roku Gdański Zarząd 
Dróg i  Zieleni wyremontował 
odcinek ul. Czajkowskiego od 
budynku szkoły do ul. Kur-
pińskiego. Został tam również 
wybudowany chodnik. Na tym 
fragmencie obowiązywał ruch 
jednokierunkowy.

(KL)

naliczonej przez podzielnik. 
Taki podział kosztów przyczy-
ni się do bardziej sprawiedliwe-
go podziału kosztów pomiędzy 
mieszkańcami, ale też przyczyni 
się do bardziej racjonalnego go-
spodarowania ciepłem.

KOSZTY STAŁE PODGRZANIA 
WODY
Ciepła woda krąży w  instalacji 
i  podgrzewana jest w  sposób 
ciągły. Dzięki temu osoby nie-
zamieszkałe na stałe w lokalach 
mają możliwość poboru ciepłej 
wody w  każdym momencie, 
nawet po dłuższej nieobecno-
ści. Dostawa ciepłej wody za-
pewniana jest w  sposób ciągły, 
a  koszty utrzymania jej stałej 
temperatury powinni ponosić 
wszyscy mieszkańcy.
Nowy regulamin rozliczania 
przedmiotowych kosztów za-
kłada wydzielenie kosztów 
stałych podgrzania wody, do 
których wliczane będą opłaty 
za moc zamówioną i  przesył 
energii cieplnej, a  także kosz-
ty ubytku ciepła na cyrkulacji 
CW. Opłaty te ponoszone będą 
przez wszystkie lokale w danym 
budynku w równej kwocie, nie-
zależnie od indywidualnego zu-
życia ciepłej wody w lokalu.
Tematyka rozliczeń CO oraz 
CW w  świetle ustawy o  efek-
tywności energetycznej oraz 
nowelizacji Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i  Rady 
w  sprawie efektywności ener-
getycznej, będzie szeroko oma-
wiana podczas konferencji zor-
ganizowanej przez Pomorskie 
Stowarzyszenie Zarządców 
Nieruchomości Spółdziel-
ni Mieszkaniowych oraz Po-
morski Klaster Mieszkaniowy 
w dniu 19 listopada 2018 r.

WYDARZENIA

 Od 15 listopada ulica Czajkowskiego na Suchaninie 
stała się jednokierunkowa.

 Wizualizacja Centrum Opieki Wyręczającej, które ma powstać w Gdańsku
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JEST CORAZ ZIMNIEJ

Pomóżmy bezdomnym
– Prosimy gdańszczanki i gdań-
szczan o  wrażliwość i  sygna-
ły o  osobach potrzebujących, 
którzy przebywają w miejscach 
niemieszkalnych. Taka inter-
wencja może być na wagę życia 
osoby w kryzysie bezdomności. 
Miasto oferuje pomoc material-
ną, finansową i psychologiczną. 
Wkrótce na trasę wyjedzie au-
tobus SOS dla osób w kryzysie 
bezdomności – mówi Sylwia 
Ressel, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Gdańsku.
Pracownicy MOPR i streetwor-
kerzy, współdziałając z  Policją, 
Strażą Miejską, Strażą Ochro-
ny Kolei oraz organizacjami 
pozarządowymi, prowadzą 
wzmożone działania pomoco-
we i edukacyjne na rzecz osób 
potrzebujących w  mieście. 
Przekonują osoby bezdom-
ne przebywające w  miejscach 

niemieszkalnych do skorzy-
stania z oferty wsparcia miasta. 
Można otrzymać schronienie, 
żywność, ciepłą odzież, obu-
wie, możliwość kąpieli, pienią-
dze na zakup leków oraz pora-
dę prawną lub psychologiczną 
i  ofertę udziału w  projektach 
aktywizujących życiowo, za-
wodowo i społecznie.
Wszelkie informacje o  bez-
domnych prosimy kierować do 
Samodzielnego Referatu Rein-
tegracji MOPR przy ul. Wol-
ności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 
38 20, Straży Miejskiej - tel. 
986 oraz Policji - tel. 997 i 112. 
Osoby potrzebujące schronienia 
osobiście mogą zgłaszać się do 
Noclegowni Towarzystwa Po-
mocy im. św. Brata Alberta przy 
ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 
58 342 13 14.

(GR)

UODO RADZI

Inspektor 
ochrony 
danych
Do prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych do-
cierają liczne sygnały, że dla 
wielu osób nie jest jasne, 
gdzie mogą znaleźć dane 
dotyczące inspektora ochro-
ny danych.
Tymczasem przepisy ustawy 
o  ochronie danych osobo-
wych zobowiązują podmiot, 
który wyznaczył IOD, by 
udostępnił jego dane na 
swojej stronie internetowej. 
Jeżeli nie prowadzi własnej 
strony, udostępnia informa-
cje o IOD w sposób ogólnie 
dostępny w  miejscu prowa-
dzenia działalności.
Należy pamiętać, że admi-
nistrator, który wyznaczył 
IOD, powinien opubliko-
wać jego następujące dane: 
imię i  nazwisko oraz adres 
poczty elektronicznej lub 
numer telefonu.
Jeśli administrator prowa-
dzi własną stronę inter-
netową, wskazane jest, by 
dane o  wyznaczonym IOD 
znalazły się w  ogólnie do-
stępnym miejscu strony, np. 
w zakładce: „Kontakt”, „In-
spektor ochrony danych”, 
„RODO” czy „Ochrona 
danych osobowych”. Za 
niewłaściwie zatem uznać 
należy publikowanie tych 
danych w miejscach wyma-
gających długiego przeszu-
kiwania, takich jak „Ak-
tualności” czy „Polityka 
prywatności”.

(AN)

ZRÓB ŚWIĄTECZNĄ PACZKĘ

Każdy może pomóc 
potrzebującym dzieciom
Ruszyła VII edycja świątecznej akcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i miasta na rzecz gdańskich dzieci objętych wsparciem. 
Spełnij marzenie dziecka, które tego naprawdę potrzebuje. Ofiaruj mu świąteczny prezent.

W  tym roku do włączenia się 
w  akcję organizatorzy zapra-
szają nie tylko mieszkanki 
i  mieszkańców Gdańska, ale 
i przedstawicieli biznesu odpo-
wiedzialnego społecznie.
– Bardzo liczymy na Państwa 
akces i wielkie serca w realizacji 
projektu „Każdy może pomóc” 
gdańskiego MOPR. To przed-
sięwzięcie, dzięki któremu już 
po raz siódmy możemy wspól-
nie spełnić marzenia dzie-
ci m.in. z  rodzin uboższych, 
mniej zaradnych opiekuńczo 
i  wychowawczo, z  bagażem 
piętrzących się problemów oraz 

z  rodzin zastępczych – mówi 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
gdańskiego MOPR.
Przypomnijmy, że projekt po-
lega na wylosowaniu i pobraniu 
przez darczyńców listów, przy-
gotowanych m.in. na podstawie 
rozmowy pracownika socjal-
nego z  dzieckiem. Następnie, 
w  oparciu o  dane w  nich za-
warte, przygotowaniu prezentu 
dla malucha. List zawiera m.in. 
imię dziecka, jego wiek, płeć, 
wiadomość o zainteresowaniach 
(całość opatrzona jest kodem). 
Darczyńca przygotowuje upo-
minek według uznania. Nie po-
zna nazwiska dziecka, maluch 
zaś – ofiarodawcy. Pracownicy 
socjalni przygotowali 800 listów.
– Już siódmy raz inspirowani 
jesteśmy przez zespół MO-
PRGDN i  liderkę akcji „Każ-
dy może pomóc” Magdalenę 
Theus do dodawania skrzy-
deł najmłodszym i  młodym 
gdańszczankom i  gdańszcza-
nom – mówi Piotr Kowalczuk, 

zastępca prezydenta Gdańska 
ds. polityki społecznej. – To, co 
wyróżnia akcję, to spersonali-
zowanie i dedykowanie wspar-
cie w  odpowiedzi na konkret-
ne listy zawierające potrzeby. 
To bardzo ważne, by pomoc 
rozwijała talenty i  silne strony 
dzieci. Prezenty, jak co roku, 
odciążą z pewnością nadszarp-
nięte przez podwyżki cen pro-
duktów i energii budżety świą-
teczne rodzin.
Zainteresowani wsparciem 
akcji i  pobraniem listu mogą 
kontaktować się z  pracowni-
kami gdańskiego MOPR przy 
ul. Dyrekcyjnej 5, tel. 797 909 
120 lub pisać na adres mailowy: 
kmp@mopr.gda.pl.
– Przygotowane upominki dla 
dzieci trzeba potem dostarczyć 
między 10 a 14 grudnia, w go-
dzinach od 8.00 do 16.00 do 
siedziby Międzynarodowych 
Targów Gdańskich – Ambe-
rExpo przy ul. Żaglowej 11 
w Gdańsku – informuje Sylwia 

Ressel, która dodaje, że pod-
opieczni Ośrodka otrzymają 
podarunki od mieszkańców 
podczas grudniowej imprezy 
świątecznej.
– Dzieci przyjeżdżają na im-
prezę z  rodzicami, czasem 

towarzyszą im babcie, dziad-
kowie, ciocie – opowiada Mag-
dalena Theus, pomysłodawczy-
ni akcji z  gdańskiego MOPR. 
– Razem świetnie się bawią, 
a  potem jest czas na wielkie 
emocje, radość z  upominków, 
wzruszenie. Bo przecież nie-
znajoma lub nieznajomy zro-
bił dziecku wspaniałą niespo-
dziankę, obdarował wymarzo-
ną zabawką, grą czy pięknym 
sweterkiem. Za to serce naj-
piękniej, szczerze dziękujemy!
Dodajmy, że podczas poprzed-
nich sześciu edycji „Każdy 
może pomóc” udało się obda-
rować łącznie blisko 2,5 tysiąca 
gdańskich dzieci.
Równie udana była 

ubiegłoroczna akcja, mimo że 
zawiodła część radnych Gdań-
ska. Niektórzy z miejskich raj-
ców bardzo chętnie fotografo-
wali się podczas losowania li-
stów. Równie chętnie udzielali 
wywiadów. Paczek jednak nie 
przygotowali. Tłumaczyli się 
przy tym niczym dzieci z pod-
stawówki: „zapomniałem”…
O komentarz staraliśmy się po-
prosić Bogdana Oleszka, prze-
wodniczącego Rady Miasta 
Gdańska. Z  nim, ani z  nikim 
z  Biura Rady Miasta Gdań-
ska nie udało się nam niestety 
skontaktować – mimo wielo-
krotnych prób.

(AN)

WSKAŻ PROBLEM W SWOJEJ DZIELNICY

Ankieta Straży Miejskiej

– Jak co roku Straż Miej-
ska w  Gdańsku zaprasza do 
udziału w  ankiecie. Chcemy 
zweryfikować opinie gdańsz-
czan o problemach porządko-
wych w ich dzielnicach. Wy-
niki konsultacji uwzględnimy 
przy planowaniu naszych za-
dań na przyszły rok. Wska-
zanymi przez mieszkańców 
zagadnieniami chcielibyśmy 
zająć się w  pierwszej kolej-
ności – informuje Wojciech 
Siółkowski, rzecznik Straży 
Miejskiej w Gdańsku.
Ankieta dostępna jest na 

stronie internetowej straży pod 
adresem: http://strazmiejska.
gda.pl/blog/2018/11/06/po-
rzadek-w-dzielnicach-ankie-
ta/. Chętni, którzy chcą w niej 
wziąć udział, muszą się pospie-
szyć, gdyż municypalni na opi-
nię mieszkańców czekać będą 
tylko do 23 listopada.
 – Mimo, że strażnicy dosko-
nale znają dzielnice miasta oraz 
ich bolączki, bardzo chętnie 
słuchają, co w tej kwestii mają 
do powiedzenia gdańszczanie. 
Każdego dnia funkcjonariu-
sze rozmawiają o  problemach 
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porządkowych z mieszkańca-
mi, radami dzielnic, zarząd-
cami nieruchomości i  admi-
nistratorami obiektów. Mimo 
to, pod koniec każdego roku 
na naszej stronie interneto-
wej publikowana jest ankieta, 
której wyniki są wykorzysty-
wane przy określaniu prio-
rytetowych zadań referatów 
dzielnicowych na najbliższe 
miesiące – dodaje Grzegorz 
Siółkowski.

(GR)

 W losowaniu wziął udział również Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska
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ROZMOWA Z RYSZARDEM ŚWILSKIM, WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Innowacyjne pomysły zbyt 
nowoczesne dla ministerstwa
– Można powiedzieć, że paź-
dziernikowe wybory samorzą-
dowe były dla Pana swoistym 
egzaminem, egzaminem 
zdanym. Otrzymał Pan mandat 
do sejmiku województwa po-
morskiego na kolejne 5 lat.
– Na samym początku chcę po-
dziękować wszystkim, którzy 
oddali na mnie swój głos. Za-
głosowało na mnie prawie 25 
tysięcy osób. Otrzymałem zatem 
o około 10 tysięcy głosów więcej 
niż 4 lata temu. Jest to wynik, 
który robi ogromne wrażenie, 
ale to również zobowiązanie do 
dalszej pracy. Myślę, że sens ma 
praca, którą dotychczas wykona-
łem. Poza tym inwestycje, które 
mieliśmy zaplanowane, zostały 
zrealizowane.
– Podejrzewam, że naszych 
Czytelników na bardzo długiej 

liście zrealizowanych zadań 
najbardziej interesują inwe-
stycje drogowe.
– Bardzo ważnym zadaniem, któ-
re będzie sfinalizowane w  przy-
szłym roku, jest przebudowa ok. 
30-kilometrowego odcinka drogi 
wojewódzkiej Gdańsk – Staro-
gard Gdański. W przyszłym roku 
drogowcy zakończą prace na Po-
wiślu na drodze nr 521, obwodni-
cy Debrzna, czy na Kaszubach na 
drodze nr 211.
Chcemy zaproponować pomor-
skim samorządom partycypację 
w  kosztach poszczególnych za-
dań drogowych. Bez dodatkowe-
go wsparcia nie jesteśmy w stanie 
zrealizować zbyt wielu działań. 
A  przy pomocy samorządów 
– szczególnie nieco mniejsze 
przedsięwzięcia – możemy zrobić 
znacznie więcej.

– W jednym z poprzednich 
wydań „Panoramy” informo-
waliśmy o przygotowaniach 
do wprowadzenia wspólnego 
biletu dla wszystkich prze-
woźników działających na 
Pomorzu.
– Myślę, że jest to największe 
wyzwanie rozpoczynającej się 
właśnie kadencji. Krok po kroku 
dążymy do wdrożenia zintegro-
wanego systemu transportowe-
go. Spoiwem ma być wspólny 
bilet dla wszystkich przewoźni-
ków. Przypomnę, że dzięki temu 
osoby, które korzystać będą ze 
środków transportu publicznego 
na jednym bilecie, będą mogły 
dla przykładu z  Bytowa prze-
jechać autobusem do Gdańska, 
skąd pociągiem SKM udadzą 
się do Gdyni, a dalej pojadą tro-
lejbusem. W  tej chwili turyści 
przyjeżdżający do Trójmiasta 
mają ogromny problem z  ku-
pieniem odpowiednich biletów 
w poszczególnych miastach. Jest 
to długotrwały proces, ale mam 
nadzieję, że system uda nam się 
wdrożyć w  życie w  przeciągu 5 
najbliższych lat. Złożona zosta-
ła właśnie aplikacja o pozyskanie 
środków unijnych potrzebnych 
do realizacji naszego projektu. 
Chcielibyśmy, aby system miał 
charakter europejski, a nie tylko 
regionalny, aby na przykład na 
jednym bilecie było można po-
płynąć promem do Szwecji.
– Staracie się pozyskać na 
realizację pomysłu środki 
europejskie, a może warto 
zainteresować tym innowa-
cyjnym przedsięwzięciem 
Ministerstwo Infrastruktury?
– Tak też uczyniliśmy. Urzęd-
nicy w  Warszawie uważają jed-
nak, że projekt jest zbyt rozwo-
jowy i  za wcześnie realizowany. 

Odnoszę wrażenie, że pracow-
nicy ministerstwa chcą przede 
wszystkimi zaspokoić potrzeby 
grupy PKP.
– System zintegrowanego 
transportu jest Waszym 
autorskim projektem, czy 
może istnieje już wzorzec, na 
którym się opieracie?
– Czerpiemy z różnych przykła-
dów, ponieważ mnogość prze-
woźników w naszym kraju nijak 
się ma do innych krajów, gdzie 
ich liczba jest zdecydowanie 
mniejsza. Dzięki temu, że ilość 
przewoźników jest tak mała, ła-
twiej jest stworzyć taki system. 
W  naszym kraju wymagać to 
będzie jednak znacznie więcej 
pracy.
– Mówiąc o transporcie 
publicznym, nie możemy prze-
milczeć sukcesu Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Niemal 
co miesiąc słyszymy o nowych 
rekordach dotyczących ilości 
przewozów pasażerów.
– To się zgadza. Nikt tak chęt-
nie nie korzysta w naszym kraju 
z podróży pociągiem, jak miesz-
kańcy Pomorza. Wyliczono, że 
statystycznie każdy mieszkaniec 
Pomorza korzysta z  pociągu 
25 razy w  ciągu roku, znacznie 
większe i  liczniejsze Mazow-
sze tych podróży odnotowuje 
tylko 18. Cieszymy się, że takie 
rzesze osób podróżują koleją. 
Kilka lat temu nikt z nas nawet 
w najśmielszych snach nie przy-
puszczał, że PKM będzie cie-
szyć się taką popularnością. Jest 
to ogromny sukces, ale mamy 
też bolączkę. Brakuje nam no-
woczesnych pojazdów szyno-
wych. Mam świadomość i  tego 
nie ukrywam, że komfort po-
dróży pociągami nie jest w wie-
lu momentach zadowalający, ale 

myślę, że w ciągu pięciu najbliż-
szych lat problem ten rozwią-
żemy. Składów jest za mało i są 
zbyt krótkie. Już w maju zamó-
wiliśmy pięć nowych składów 
elektrycznych, a  w  połowie li-
stopada domówiliśmy kolejnych 
pięć zespołów trakcyjnych dla 
obsługi różnych linii kolejowych 
na Pomorzu. Ostatni nowy po-
ciąg powinien pojawić się u nas 
w  2021 roku. Przypomnę przy 
okazji, że 10 nowych składów 
zakupi również Szybka Kolej 
Miejska.
– Środki unijne w obecnej per-
spektywie powoli kończą się. 
Jaki odsetek tych funduszy 
został już spożytkowany na 
Pomorzu?
– Łączna kwota umów, które zo-
stały już podpisane, opiewa na 
ok. 85 procent wszystkich środ-
ków przeznaczonych dla Pomo-
rza. Można powiedzieć, że nie-
mal wszystkie pieniądze mamy 
zakontraktowane, gdzie inne 
województwa są daleko w polu. 
W  puli wydanych środków jest 
też ponad 40 milionów złotych, 
które przeznaczamy na opie-
kę przedszkolną. Dzięki temu 
zwiększy się ilość miejsc w  po-
morskich przedszkolach. Z  ko-
lei na powiększenie ilości miejsc 
w  żłobkach będzie do wyko-
rzystania 90 milionów złotych. 
Dodatkowo realizujemy projekt 
„Zdolni z  Pomorza”, ale też fi-
nansujemy duże projekty edu-
kacyjne, chociażby w  zakresie 
szkolnictwa zawodowego. Na-
szym celem jest to, aby człowiek, 
który zakończy proces edukacyj-
ny, potrafił się odnaleźć na rynku 
pracy.
– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

REKLAMA
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POLITYCZNĄ PRZEPYCHANKĘ PRZEGRAŁ ADAMOWICZ

Zapomnieli zapytać mieszkańców
A jednak! Ulica Dąbrowszczaków na gdańskich Przymorzu nosić będzie nazwę 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak zdecydował Sąd Apelacyjny w Warszawie i od 
tej decyzji nie ma już żadnego odwołania.

W grudniu ubiegłego roku wo-
jewoda pomorski wydał zarzą-
dzenie o  zmianie nazwy ulicy 
Dąbrowszczaków na Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. 
Została ona zaskarżona przez 
prezydenta Gdańska. Już wtedy 
mieszkańcy Przymorza, przede 
wszystkim ulicy Dąbrowszcza-
ków, mieli żal do władz miasta, 
wojewody i  Instytutu Pamięci 
Narodowej, że nikt nie wziął 
pod uwagę głosu gdańszczan.
Przypomnijmy, że zmiany 
nazw m.in. ulic nakazywała 
ustawa dekomunizacyjna, która 
znana była od dawna. Wszyst-
kie polskie samorządy miały 
czas na zmiany nazw ulic, które 
kojarzone były z komunizmem.
 – Już w marcu ubiegłego roku 
wiedzieliśmy, że ulica Dąbrow-
szczaków podlegać będzie de-
komunizacji. Wiedzieliśmy, że 
obrona jej nazwy będzie skaza-
na na niepowodzenie. Wspól-
nie z  pozostałymi przewod-
niczącymi rad osiedli naszej 
spółdzielni postanowiliśmy 
wystosować pismo, w  którym 

prosimy o  zachowanie nazwy 
Dąbrowszczaków, a jeśli to nie 
będzie możliwe proponujemy, 
aby zamienić ją na Biały Dwór. 
Czujemy się po prostu zlekce-
ważeni – mówiła nam Bożena 
Yates, przewodnicząca Rady 
Osiedla im. Dąbrowszcza-
ków Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”.
Od samego początku nasi Czy-
telnicy sugerowali nam, że cała 
sprawa ma zdecydowanie pod-
łoże polityczne, nikt nie myślał 

Zimowy 
wypoczynek w górach!

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Przywitaj nowy rok w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

/agroturystyka.wierchomlarezerwacja@naszagazdowka.plnaszagazdowka.pl18 4468219

SKWER HANDLOWY

DO SWOICH SKLEPÓW ZAPRASZAJĄ RÓWNIEŻ

SUPER CENA NA 
HARTOWANE SZKŁO 19,90 ZŁ 

MONTAŻ – GRATIS
SALON FRYZJERSKI WENUS

SUPER CENY NA STRZYŻENIA:  
DAMSKIE OD 30 ZŁ,  
MĘSKIE OD 15 ZŁ, 

 DZIECI I MŁODZIEŻ OD 15 ZŁ.

RABATY NA GRY PLANSZOWE! 
IDEALNY PREZENTPOD CHOINKĘ 
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też o  mieszkańcach, którzy 
mieszkają przy ulicy Dąbrow-
szczaków – teraz już Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego. 
Szkoda, bo w  tym wszystkim 
to właśnie głos gdańszczan po-
winien być najważniejszy, a nie 
gabinetowe wojenki między 
wrogimi obozami.
 – Nie można było zmienić wcze-
śniej ulicy Dąbrowszczaków? Pa-
dały różne propozycje, które nie 
różniłyby sąsiadów. Teraz mamy 
nazwę, którą nam narzucono. 

Należy więc podziękować wier-
chuszce politycznej zasiadającej 
w  gabinetach – zarówno gdań-
skiego magistratu, jak i  urzędu 
wojewódzkiego. Wygrało ich 
własne ego, a  mieszkańcy – jak 
zwykle – zapomniani – mówi 
rozżalony Czytelnik.
Orzeczenie Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego jest ostateczne, 
stało się prawomocne z chwilą wy-
dania i nie można go zaskarżać.

(lubek)

ZADBAJ O SWÓJ MAJĄTEK

Porozmawiaj z notariuszem
W  ostatnią sobotę miesiąca, 24 
listopada, odbędzie się dzie-
wiąta edycja Dnia Otwartego 
Notariatu – największej akcji 
nieodpłatnego poradnictwa, or-
ganizowanej cyklicznie przez 
samorząd notarialny, w  ramach 
której od godziny 10.00 do 16.00 
w  budynku Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku notariusze Izby No-
tarialnej w Gdańsku będą udzie-
lali wszystkim zainteresowanym 
nieodpłatnych porad prawnych.
 – W  tym roku akcja odbywa 
się pod hasłem „Porozmawiaj 
z notariuszem, jak zadbać o bez-
pieczeństwo swojego majątku”. 
W jej ramach będzie można za-
sięgnąć profesjonalnych porad 
między innymi w kwestii sporzą-
dzenia testamentów, darowizn, 
pełnomocnictw oraz różnych 
form przekazywania majątku. 
Nie ogranicza to jednak listy te-
matów udzielanych porad. Nota-
riusze będą odpowiadać na pyta-
nia dotyczące wszystkich spraw, 
które można załatwić w kancela-
rii notarialnej. Dzięki współpracy 
z Polskim Związkiem Głuchych 
z  pomocy rejentów będą mogły 
skorzystać także osoby głucho-
nieme. Tłumacz języka migo-
wego będzie obecny w  godzi-
nach 10.00–12.00 – informuje 
Aleksandra Robińska, koordy-
nator Dnia Otwartego Notariatu 
w Gdańsku.

O tym, że Dzień Otwarty Nota-
riatu – rozumiany przede wszyst-
kim jako sposób  na podniesienie 
poziomu świadomości prawnej 
obywateli – jest potrzebny, świad-
czy bardzo duże zainteresowanie 
społeczne dotychczasowymi edy-
cjami naszej imprezy.
 – Tak dobre wyniki zawdzięcza-
my także dotychczasowej współ-
pracy z mediami oraz lokalnymi 
instytucjami – urzędem miasta, 
strażą miejską czy Uniwersyte-
tem Trzeciego Wieku i MOPR 
– zauważa Aleksandra Robińska.
W tym roku Dzień Otwarty No-
tariatu organizowany pod hasłem 
„Porozmawiaj z notariuszem, jak 
zadbać o bezpieczeństwo swojego 
majątku” odbędzie się w  Urzę-
dzie Miejskim w Gdańskim (ul. 
Nowe Ogrody 8/12 – sala nr 107).
 – Organizowany od ośmiu lat 
Dzień Otwarty Notariatu jest 
jedną z najważniejszych inicjatyw 
społecznych samorządu notarial-
nego. Powtarzana cyklicznie ak-
cja edukacyjna pozwala osobom 
zainteresowanym uzyskać prak-
tyczne informacje w  ważnych 
dla każdego obywatela obszarach 
prawa. Akcja cieszy się dużym za-
interesowaniem: w  spotkaniach 
z notariuszami rokrocznie bierze 
udział kilka tysięcy osób – przy-
pomina Aleksandra Robińska.

(AN)

 Ulica Dąbrowszczaków będzie jednak zmieniona i nosić teraz będzie nazwę 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
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SKORZYSTAJ Z NASZYCH PORAD 

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Wszyscy chcemy mieszkać wygodnie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Zarządcy nieruchomości robią wszystko, 
aby właśnie tak było. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre sprawy związane z bezpieczeństwem zależą również od 
nas samych. Dzięki naszym zachowaniom możemy sami uniknąć tragedii albo przyczynić się do uratowania sąsiadów. 

Szczególnie groźne, zwłaszcza 
w budynkach wielorodzinnych, 
są pożary. Władze spółdzielni 
inwestują chociażby w  drogi 
pożarowe, aby służby ratowni-
cze mogły bez większych kło-
potów dotrzeć do poszkodo-
wanych. Dzięki współpracy ze 
Strażą Pożarną wiadomo, gdzie 
i jak wykonać dojazdy.
– Do wielu budynków drogi 
pożarowe są wykonane zgod-
nie z przepisami. Niestety bar-
dzo często są one zastawiane 
przez kierowców, parkujących 
samochody w  niedozwolonych 
do tego miejscach. Potrzebna 
jest 4-metrowa ulica, aby stra-
żacy mogli szybko dojechać na 
miejsce, a potem sprawnie pro-
wadzić akcję gaśniczą albo ra-
towniczą. Jeśli drogi pożarowe 
będą zastawione, może się zda-
rzyć, że odpowiednie służby 
nie dojadą na czas. Drogi po-
żarowe są odpowiednio ozna-
kowane, ale kierowcy i tak tego 
niestety nie respektują – mówi 
Zbigniew Kopiński, prezes Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Gdańsku.

Warto w  tym miejscu powie-
dzieć, że tzw. suche piony mu-
szą być nawodnione – tak na-
kazuje prawo. 
Do niczego dobrego nie zapro-
wadzi nas również składowa-
nie materiałów łatwopalnych 
na korytarzach i  w  piwnicach. 
Nie tylko stwarzają one groźbę 
zapalenia, ale również ograni-
czają ewentualną ewakuację. 
Na tym nie koniec ostrzeżeń. 
W  budynkach, gdzie miesz-
kańcy korzystają z gazu siecio-
wego, nie można posiadać butli 
gazowych.
Kiedy już dojdzie do pożaru, 
to należy zapewnić sobie i naj-
bliższym bezpieczeństwo oraz 
zawiadomić Straż Pożarną. 
Trzeba udać się w  bezpieczne, 
niezadymione miejsce. Warto 
pod drzwiami ułożyć wilgot-
ną szmatkę, aby uszczelnić po-
mieszczenie i utrudnić dopływ 
szkodliwego dymu. Kiedy na 
miejsce przybędzie straż, war-
to pokazać się w oknie, aby ra-
townicy wiedzieli, gdzie mają 
prowadzić akcję. Równie istot-
ną kwestią jest bardzo szybkie 
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PLATE WITH MATE

Unikaj samotnych posiłków, 
aplikacja może w tym pomóc 

  Zuzanna Grudniak, młoda psycholog z Gdyni opracowała aplik-
ację, która pomaga uniknąć jadania w samotności

Psychologowie od lat alarmują: 
samotność jest jednym z czyn-
ników zaburzeń metabolizmu, 
chorób serca czy też cukrzycy. 
Jedną z aktywności, których ka-
tegorycznie powinniśmy unikać 
w  samotności, jest spożywanie 
posiłków. Ponadto spożywa-
nie posiłków bez towarzystwa 
może być powiązane z  takimi 
problemami, jak depresja, zabu-
rzenie przepływu krwi do serca, 
otyłość oraz zespół metabolicz-
ny (kombinacja cukrzycy z wy-
sokim ciśnieniem). 
Badania jednak wykazują, że 
aż 46 proc. z nas je co najmniej 
dwa posiłki dziennie w samot-
ności! Wynika z nich również, 
że nasze zdrowie psychiczne 
oraz samopoczucie w  dużej 
mierze zależą od ilości i  jako-
ści naszego życia towarzyskiego 
oraz od tego, jak pożytkujemy 
czas w  ciągu dnia. Zuzanna 
Grudniak, młoda psycholog 
z  Gdyni opracowała aplikację, 
która pomaga uniknąć jadania 
w samotności.
– Aplikacja PlateWithMa-
te jest bardzo łatwa w  obsłu-
dze: chcąc poznać ciekawego 
partnera posiłku wystarczy, że 

wybierzemy miejsce – restaura-
cję, bar czy kawiarnię – i  damy 
sygnał, że o konkretnej godzinie 
tam będziemy. Aplikacja groma-
dzi ludzi, którzy są zaintereso-
wani tą formą spędzania czasu 
i  ma łączyć ludzi otwartych na 
nowe znajomości, więc równo-
cześnie ogranicza obawy, z  któ-
rymi większość nieśmiałych ludzi 
musi się borykać. Pozwala za-
sygnalizować, że chętnie z  kimś 
porozmawiamy, nie narażając 
nas na etykietowanie jako czło-
wieka samotnego, poszukującego 
kontaktu z  innymi. Co ważne, 
PlateWithMate nie jest aplikacją 
do randkowania – mówi Zuzan-
na Grudniak. – Mało kto lubi 
jeść w samotności, a wielu z nas 
chętnie poznałoby osobę, z którą 
może uciąć sobie ciekawą poga-
wędkę w  czasie posiłku. W  du-
żych centrach biurowych w porze 
lunchowej nietrudno jest znaleźć 
ludzi, którzy z  chęcią spędziliby 
czas przy posiłku, rozmawiając 
z kimś interesującym, ale dotych-
czas nie było platformy, która by 
na to pozwoliła. PlateWithMate 
daje taką szansę.
Aplikacja to także rozwiąza-
nie dla podróżnych. Według 

statystyk każdego roku w  poje-
dynkę wykonywanych jest aż 480 
milionów podróży biznesowych. 
Jak deklaruje Zuzanna Grud-
niak, PlateWithMate przychodzi 
nam z pomocą. 
– Możemy zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca i smaki, cieszyć się 
kuchnią i  nowymi znajomościa-
mi w jednym momencie. Podczas 
samotnych podróży, wielu z  nas 
zamiast wyjść na miasto, pozna-
wać miejscowe smaki i ludzi, zo-
staje w hotelu, bo nie ma z kim, 
ani gdzie pójść. W  ten sposób 
ucieka nam możliwość poznania 
wielu ciekawych ludzi i zobacze-
nia miasta, do którego przyjecha-
liśmy na konferencje naukową, 
czy spotkania biznesowe – mówi 

Zuzanna Grudniak. 
PlateWithMate to aplikacja, 
która odnosi się do naszych 
codziennych, podstawowych 
czynności i  instynktów. Łączy 
przyjemne z  pożytecznym po-
przez powiązanie czynności, 
jaką jest jedzenie ze zwiedza-
niem i  poznawaniem nowych 
ludzi. To platforma, która ma 
pozwolić na nawiązywanie cie-
kawych kontaktów, otwarcie 
nas na innych i, paradoksalnie, 
ograniczenie korzystania ze 
smartfonów w czasie spożywa-
nia posiłków w samotności.
Aplikacja dostępna jest na dwie 
platformy mobilne: iOS oraz 
Android.

(AN)

alarmowanie – nawet kiedy 
zobaczymy niewielki dym, na-
leży zawiadomić odpowiednie 
służby, aby ewentualny ogień 
się nie rozprzestrzenił. Pamię-
tać należy, żeby nie korzystać 
z windy, ponieważ w czasie po-
żaru odcinany jest prąd, a wte-
dy winda stanie na najbliższym 
piętrze i przypadkowo możemy 
znaleźć się w  pułapce. Jeżeli 

zaś będziemy w  pomieszcze-
niu zadymionym, to dobrym 
pomysłem byłoby przyłożenie 
do twarzy wilgotnej szmatki, 
abyśmy wdychali jak najmniej 
szkodliwych oparów.
Pożary dość często wybucha-
ją w  kuchni przy przygotowy-
waniu potraw. Bardzo dobrym 
rozwiązaniem jest wyposaże-
nie mieszkania w  gaśnicę do 

tłuszczy kuchennych. Jest to 
specjalny środek, którym mo-
żemy gasić przede wszystkim 
różnego rodzaju oleje. Warto 
przy okazji powiedzieć, że ole-
ju nie gasimy wodą. Jeśli ktoś 
jest na tyle odważny, to palącą 
się patelnię albo garnek może 
czymś przykryć, dzięki czemu 
sami ugasimy ogień. Pamię-
tajmy również, że wodą nie 

można gasić urządzeń podłą-
czonych do prądu. 
To oczywiście zaledwie na-
miastka dobrych rad, dzięki 
którym możemy poczuć się 
bezpiecznie i  zapewnić spraw-
ne działania służb ratowni-
czych. Wymagają niewiele wy-
siłku, a mogą okazać się bardzo 
skuteczne. 

Krzysztof Lubański 

Okulary 
progresywne,
 jedyny dobry 
pomysł
W dzisiejszych czasach coraz więcej osób potrzebuje okularów 
do chodzenia, tzw. DALI, oraz do czytania tzw. BLIŻY.  Cią-
gły problem wielu z nas, to zamiana odpowiedniej pary, ciągłe 
szukanie pierwszej czy drugiej pary, częste zabrudzenia socze-
wek od ciągłego dotykania. A w żaden sposób nie da się wyeli-
minować kłopotów z widzeniem przez nauczycieli, jednoczesne 
widzenie dziennika – uczniów lub problemy kierowców, widok 
drogi lub nawigacji.

Jedynym rozwią-
zanie są okulary 
PROGRESY W-
NE. Nowoczesne 
konstrukcje tych 
okularów praktycz-
nie wyeliminowały 
problemy z  adapta-
cją co daje komfort 
widzenia. Polecamy 
w  jesiennej promo-
cji. A  90-dniowa 
gwarancja adapta-
cji, daje pełne bez-
pieczeństwo naszej 
inwestycji. Sprawdź 
nasze ceny. 

Gdańsk, ul. Obrońców Wybrzeża 8B
tel. 058 558 47 95
www.okserwis.com.pl
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PRZEBRNĘLI PRZEZ NOWE, NIEJASNE PRZEPISY 

Ustawodawca na każdym kroku utrudnia pracę 
spółdzielniom mieszkaniowym
Ostatnie miesiące nie były łatwe dla władz Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki”. Nie chodzi jednak o bieżące problemy wynikające 
z zarządzania zasobami mieszkaniowymi, ale o nowe uwarunkowania prawne. Chodzi przede wszystkim o zmiany w Ustawie 
o spółdzielniach mieszkaniowych, ale i o przepisy związane z ochroną danych osobowych (RODO).

Władze każdej spółdzielni 
mieszkaniowej muszą tak zarzą-
dzać zasobami mieszkaniowymi, 
aby jej członkowie byli zadowo-
leni. Dotyczy to nie tylko stanu 
budynków, ale również kosztów 
związanych z  ich eksploatacją. 
Utrudnia to jednak ustawodawca, 
który co rusz narzuca nowe – nie 
do końca jednoznaczne i  zrozu-
miałe – przepisy.

– Rewolucję spowodowały zmia-
ny w  Ustawie o  spółdzielniach 
mieszkaniowych. Nowe przepi-
sy mają znaczny wpływ na spra-
wy związane z  członkostwem, 
a  w  konsekwencji powodują, 
że niektóre osoby nie płacące 
czynszu, są bezkarne. Niektó-
rzy z  dłużników, dzięki nowym 
przepisom, zostali członkami 
spółdzielni i  otrzymali prawo 

korzystania z przysługujących im 
przywilejów. Nie jest to oczywi-
ście sprawiedliwe w  stosunku do 
pozostałych członków spółdzielni, 
którzy regularnie wywiązują się ze 
swoich obowiązków członkow-
skich – mówi nam Jan Kazimier-
czyk, prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Szadółki”.
Zmiany, które wprowadzono 
w  życie we wrześniu ubiegłego 
roku, zobowiązywały spółdzielnie 
do wprowadzenia zmian do statu-
tów spółdzielni. Nie inaczej było 
w przypadku SM „Szadółki”.
– Mieliśmy rok czasu na dostoso-
wanie statutu do obowiązujących 
przepisów. Wszystkie zapropo-
nowane przez zarząd zmiany 
zostały zatwierdzone na czerw-
cowym posiedzeniu walnego 
zgromadzenia. Zmieniony statut 
czeka na rejestrację w  sądzie re-
jestrowym. Po otrzymaniu infor-
macji, że dokument został zareje-
strowany, wszystkie regulaminy 
będą dostosowywane do obowią-
zującego, zmienionego statutu 
naszej spółdzielni – tłumaczy Jan 
Kazimierczyk.
Sporo pracy wiązało się również 
z wdrożeniem w życie przepisów 
związanych z  ochroną danych 
osobowych. Nie od dziś wiado-
mo, że w spółdzielniach mieszka-
niowych każdego dnia przetwa-
rza się dużą ilość danych osobo-
wych. Mimo to w SM „Szadół-
ki” udało się sprostać wyzwaniu 
i  działać zgodnie z  ustawowymi 
wymogami.
– Innego rodzaju kłopotów na-
stręcza nam gospodarka odpada-
mi komunalnymi. Nowe zasady 
wywozu śmieci nie są korzystne 

WYKORZYSTAJMY OKAZJĘ

Porozmawiajmy z dziećmi o śmierci
Święto Wszystkich Świętych 
i  Dzień Zaduszny to czas, 
w którym wspominamy zmar-
łych oraz czcimy ich pamięć. 
Jest to też dobra okazja, aby po-
rozmawiać z dziećmi i wytłu-
maczyć, dlaczego tego dnia od-
wiedzamy groby najbliższych. 
Trzeba rozmawiać z  dziećmi 
o śmierci i odpowiadać na poja-
wiające się pytania – nawet, je-
śli są one trudne. Nieudzielenie 
dziecku odpowiedzi, zbywanie 
go słowami ,,że nie powinien 
się interesować’’ lub opowia-
danie fantastycznych historii 
może prowadzić do tego, że 
zbuduje ono w  swojej głowie 
nieprawdziwy obraz albo po-
przez niezrozumienie zacznie 

bać się śmierci, z którą, czy tego 
chcemy czy nie, w końcu będzie 
musiało się zetknąć. Szczegól-
nie należy zachować ostrożność 
podczas rozmowy z  młodszymi 
dziećmi. Do piątego roku życia 
dziecko nie jest w  stanie zro-
zumieć, czym jest śmierć. Pa-
miętajmy, żeby nie opowiadać 
małemu dziecku, iż przyczyną 
śmierci jest choroba. Dla takie-
go malucha przeziębienie i zawał 
to jedno i to samo, a choroba to 
po prostu choroba. Jeżeli więc 
mama lub tata zachorują np. na 
grypę, dziecko będzie przerażo-
ne, bo pomyśli, że umierają. Po-
starajmy się również nie porów-
nywać śmierci do snu. 
Jeśli powiemy, że babcia zasnęła, 

wówczas dziecko będzie czekało, 
aż się obudzi i wciąż pytało, czy 
już nie śpi. Dodatkowo, dziecko 
może zacząć mieć problemy ze 
snem i  bać się zasypiania – bo 
skoro babcia zasnęła i się nie obu-
dziła – to jemu może przytrafić 
się to samo. Jeśli wiemy, że nasze 
dziecko jeszcze nie dojrzało do 
zrozumienia pojęcia śmierci oraz 
nie jest w stanie wyobrazić sobie 
tego zjawiska, z którym wiąże się 
odejście najbliższych, powinni-
śmy unikać też trudnych, niezro-
zumiałych dla niego słów; takich 
jak pogrzeb, trumna, stypa, krema-
cja. Rozmawiając należy zachować 
spokój, twarz powinna być rozluź-
niona bez grymasów i malującego 
się na niej bólu czy uśmiechów. 

Rozmowa powinna się od-
być się w  spokoju, najlepiej 
w  dzień, w  miejscu, gdzie 
dziecko czuje się bezpiecznie, 
w  sposób jak najbardziej na-
turalny. Wizyta na cmenta-
rzu nie powinna przekraczać 
możliwości dziecka, nie moż-
na tam przesiadywać przez 
godzinę lub dwie. Wystarczy 
20 minut, by zaopiekować się 
grobem, uprzątnąć i  zapalić 
świecę. Dobrze jest zaangażo-
wać dziecko w różne czynno-
ści, takie jak pomoc w sprząta-
niu czy podlewaniu kwiatów, 
to ułatwi oswojenie z  tym 
miejscem. 

(pau.)

OSZUŚCI WYKORZYSTUJĄ RODO

Chcą wyłudzić pieniądze
W  ostatnim okresie przedsię-
biorcy dostają wezwania do za-
płaty za rzekome nieprawidło-
wości w stosowaniu RODO. To 
próba oszustwa – ostrzega Pre-
zes UODO i radzi, by nie doko-
nywać wpłat, lecz zawiadamiać 
organy ścigania.
Scenariusz działania oszustów 
jest bardzo prosty. Zawiada-
miają przedsiębiorcę o  tym, że 
w  wyniku przeprowadzonych 
„czynności sprawdzających” 
wykryto u  niego nieprawidło-
wości związane z  wymienio-
nymi w  wezwaniu przepisa-
mi ogólnego rozporządzenia 
o  ochronie danych (RODO). 
W związku z tym wzywają do 
zapłaty na podane konto w ter-
minie 7 dni „opłaty fakultatyw-
nej”. Straszą, że jej nieuiszcze-
nie „grozi nałożeniem dodat-
kowej kary w wysokości do 20 
mln euro lub do 4% wartości 
wolumenu światowego obrotu 
przedsiębiorstwa”.
Na przesyłanym dokumencie 
jest też wizerunek orła, piecząt-
ka z  imieniem i  nazwiskiem 
oraz podpisem osoby, a  nazwy 
instytucji podawane w nagłów-
ku i na pieczątce mogą kojarzyć 
się m.in. z  Urzędem Ochrony 
Danych Osobowych (UODO), 
co, zgodnie z  zamysłem oszu-
stów, ma ich uwiarygodnić.
Takie działanie może wprowa-
dzić w  błąd przedsiębiorców, 
którzy pod wpływem impul-
su mogą przelać pieniądze na 
konto wskazane w  fałszywym 
dokumencie. Jest to tym bar-
dziej prawdopodobne, że żąda-
na suma nie jest wygórowana, 
a zapowiadana możliwa „dodat-
kowa kara” za jej nieuiszczenie 
– dużo wyższa.
Dr Edyta Bielak-Jomaa, Pre-
zes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ostrzega wszyst-
kie osoby, które otrzymają 
taką korespondencję, by nie 
dokonywały żadnych przele-
wów, a  o  zaistniałej sytuacji 

powiadamiały organy ścigania. 
Przypomina też, że w Polsce je-
dyną instytucją uprawnioną do 
nadzoru nad przestrzeganiem 
przepisów o  ochronie danych 
osobowych oraz do nakładania 
administracyjnych kar finanso-
wych jest UODO.
Przedsiębiorcy, którzy poin-
formowali urząd o  tej prak-
tyce, wykazali się rozwagą 
i  ostrożnością. Ich podejrzenie 
wzbudziło m.in. powołanie się 
na „czynności sprawdzające”, 
podczas gdy nie byli oni przez 
UODO ani kontrolowani, ani 
nie byli stroną prowadzonego 
przez Urząd postępowania ad-
ministracyjnego. Tym samym 
nie było możliwości, by UODO 
wykrył w  ich działalności nie-
prawidłowości związane z  na-
ruszeniem przepisów o  ochro-
nie danych osobowych.
– To już kolejna próba oszustwa 
z  powołaniem się na RODO 
– wskazuje dr Edyta Bielak-
-Jomaa, prezes UODO. – Na 
przełomie lipca i  sierpnia 2018 
roku niektórzy przedsiębiorcy 
mieli do czynienia z  fałszywy-
mi kontrolerami UODO. Te-
raz oszuści próbują wyłudzić 
pieniądze, wysyłając fałszywe 
wezwania do zapłaty. Ponie-
waż takie działanie może być 
prowadzone na masową skalę, 
zalecam szczególną ostrożność, 
dokładne czytanie korespon-
dencji i weryfikowanie podmio-
tów, które domagają się od nas 
jakiejkolwiek zapłaty.
Prezes Bielak-Jomaa wskazu-
je również, że fałszywe we-
zwanie ma liczne błędy, tak-
że merytoryczne, co powinno 
zwrócić uwagę uważnych ad-
resatów, do których trafi taka 
korespondencja. Dodatkowo 
podane w piśmie dane identyfi-
kacyjne nadawcy, takie jak NIP 
czy adres, pochodzą od zupeł-
nie różnych i  przypadkowych 
podmiotów.

(UODO)

dla spółdzielni, a tym samym dla 
jej członków i mieszkańców. Se-
gregacja jest jak najbardziej po-
trzebna, ale trzeba jasno określić 
zasady jej funkcjonowania, a tego 
w Gdańsku brakuje. W związku 
z tym zdarza się, że niektóre od-
pady nie są odbierane, a  później 
spółdzielnia musi je wywozić na 
swój koszt na wysypisko do Sza-
dółek. Zdarza się, że mieszkańcy 
sąsiednich osiedli przy naszych 
altankach podrzucają śmieci, za 
wywóz których również musimy 
płacić. Mieszkańcy informują 
Straż Miejską, ale municypalni 
nie znajdą winnego, tylko nam 
każą pozbyć się kukułczego jaja. 
Moim zdaniem mieszkańcy 
Gdańska zostali potraktowani 
niezbyt uczciwie, ponieważ płacą 
zbyt wygórowaną cenę za odbiór 
odpadów komunalnych. Jestem 
mieszkańcem Gdańska i  sam są-
dziłem, że koszt wywozu śmieci 
będzie obniżony. Tak się jednak 
nie stało, wszyscy zastanawiamy 
się  jednak, co się stało z wypraco-
waną nadwyżką wynikającą z opłat 

za wywóz odpadów w pierwszym 
okresie funkcjonowania nowych 
zasad, opłat na rzecz Gminy Gdań-
ska – pyta prezes SM „Szadółki”.
Korzystając z  okazji warto kil-
ka chwil poświęcić na przygoto-
wania do zimy, która zbliża się 
wielkimi krokami. Nie wiadomo 
czym uraczy nas matka natura, 
ale wszystkie służby w SM „Sza-
dółki” są już w pełnej gotowości. 
Jak mówi nam prezes Kazimier-
czyk, wszystkie pojemniki napeł-
nione są już piaskiem, zawarto też 
umowę z firmą, która zajmie się 
odśnieżaniem osiedlowych ulic, 
stanowiących własność spółdziel-
ni (Ostrołęcka, Częstochowska). 
Należy zaznaczyć, że ul. Piotr-
kowska jest własnością gminy 
i ZDiZ jakom jej zarządca ponosi 
odpowiedzialność za stan utrzy-
mania (wraz z przynależnym pa-
sem zieleni).
– Do pracy przygotowany jest 
również sprzęt, który będzie 
wykorzystywany do odśnieża-
nia osiedlowych chodników. 
Jak co roku pojawi się na pewno 

problem ze źle zaparkowanymi 
samochodami, które utrudniać 
będą odśnieżanie. Korzystając 
z  okazji i  łamów „Panoramy” 
apelujemy do kierowców, aby zo-
stawiali swoje auta w  miejscach 
do tego dozwolonych. W  nie-
których przypadkach dotyczy to 
samochodów, które nie są w ogó-
le użytkowane i  pozostawione. 
Zwrócimy się  z prośbą o ich usu-
nięcie do Straży Miejskiej – mówi 
prezes Kazimierczyk.
Warto jeszcze dodać, że źle za-
parkowane samochody nie tylko 
mogą utrudniać odśnieżanie, ale 
przede wszystkim będą utrudniać 
akcję służb ratowniczych – Straży 
Pożarnej czy pogotowia ratunko-
wego. Warto więc stosować się do 
znaków drogowych i  parkować 
w miejscu do tego wyznaczonym, 
a  nie tam, gdzie najwygodniej, 
bo przez taką krótkowzroczność 
i wygodnictwo możemy przyczy-
nić się do czyjejś tragedii. 

Grzegorz Rudnicki 
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PODRÓŻNICZE SPOTKANIA

O zdrowiu w bibliotece
Dla naszych Czytelników 
mamy kolejną porcję zaproszeń 
do Filii nr 14 Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w przy ulicy Opolskiej 3. 
Już w  poprzednim wydaniu 
zapowiadaliśmy spotkanie 
podróżnicze „Smaki hisz-
pańskiego życia”, które za-
planowano na 23 listopada 
(piątek) o  godz. 17.00. Nato-
miast 26 listopada (poniedzia-
łek) o godz. 16.30 odbędą się 
pierwsze z  cyklu warsztaty 
geograficzne „Za horyzon-
tem” dla dzieci w wieku 9-12 
lat. Tematem pierwszych zajęć 
będzie „Savoir-vivre w  róż-
nych zakątkach świata, czyli 
co wypada, a  co nie?”. Z ko-
lei 7 grudnia (piątek) o godz. 
17.00 w  imieniu organiza-
torów zapraszamy na spo-
tkanie z  Anną Baranowską 
„Egipt – nie tylko Sfinks, Nil 
i piramidy”.
– We wtorek 4 grudnia od-
będzie się jeszcze spotkanie 
z Agnieszką Bartoszek z Ka-
tedry Chemii, Technologii 
i  Biotechnologii Żywności 
Wydziału Chemicznego Po-
litechniki Gdańskiej. Tema-
tem spotkania będzie kapusta 
i  jej zdrowotne właściwości – 
mówi Katarzyna Dettlaff-Lu-
biejewska, kierownik bibliote-
ki przy Opolskiej.

Warto wiedzieć, że kapusta 
biała głowiasta i  inne kapu-
stowate to warzywa obecne 
w  jadłospisie człowieka od 
wieków. Kapustowate za-
wsze były uważane za pokarm 
służący zdrowiu człowieka. 
Współczesne badania pozwa-
lają zrozumieć ich wyjątkowe 
właściwości prozdrowotne na 
gruncie naukowym. Różno-
rodność bioaktywnych sub-
stancji w  warzywach kapu-
stowatych jest niezwykła, stąd 
też niezwykle szeroki zakres 
funkcji, na które mogą wpły-
wać w  organizmie ludzkim. 
Po ukiszeniu natomiast, kapu-
sta wpływa na skład drobno-
ustrojów zasiedlających jelita. 
Ale są też zagrożenia, których 
łatwo uniknąć, jeśli rozumie 
się trochę chemię zamkniętą 
w tych warzywach.
– Wykład jest realizowany 
w ramach projektu „Wędrują-
cy Klub Mieszkańca”, współfi-
nansowany ze środków Urzę-
du Miejskiego w  Gdańsku 
i Stowarzyszenia Projekt Pełni 
Szczęścia – dodaje Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska.
Wstęp jest oczywiście bezpłat-
ny, dlatego serdecznie zachę-
camy do korzystania z zapro-
szeń biblioteki przy Opolskiej. 

(GR)

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o funkcjonowaniu 
miasta, ale nie wiedzieliście kogo zapytać?
Gdańskie Centrum Kontaktu działa w pełnym wymiarze już prawie dwa miesiące. Pracownicy GCK odbierają setki 
telefonów i przyjmują wiele zgłoszeń przez chat, mapę porządku, formularz on-line, sms czy e-mail. Gdańszczanie 
coraz chętniej szukają tu odpowiedzi na nurtujące ich pytania i przekonują się, że żadne zgłoszenie, nawet to 
najbardziej nietypowe, nie pozostaje bez odzewu.
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Problemy, z  którymi zwracają 
się mieszkańcy do Gdańskiego 
Centrum Kontaktu są najróż-
niejsze. Przeważają oczywiście 
sygnały dotyczące standardo-
wych spraw związanych z funk-
cjonowaniem miasta. Wyrwy 
w  drodze, awarie urządzeń in-
frastruktury miejskiej, problemy 
z  załatwieniem spraw urzędo-
wych, martwe zwierzęta na dro-
dze – pomaganie w rozwiązywa-
niu tego typu spraw to codzien-
ność koordynatorów Gdańskie-
go Centrum Kontaktu.

ŁOŚ NA BAGNACH, KLUCZYKI 
W STUDZIENCE, MEWA NA 
MASZCIE 
W  całej masie typowych py-
tań i zgłoszeń, takich jak godzi-
ny otwarcia mostów, awarie czy 
zmiany organizacji ruchu, zda-
rzają się też takie, które można 
określić jako nieco zaskakujące. 
Pewien mieszkaniec zadzwo-
nił w  sprawie uwięzionego na 

bagnach łosia. Koordynatorzy 
GCK przekazali sprawę odpo-
wiednim służbom, które nie-
zwłocznie ruszyły ratować nie-
szczęsne zwierzę. Kiedy funk-
cjonariusze dotarli na wskazane 
przez mieszkańca miejsce okaza-
ło się, że łoś to w rzeczywistości 
zwinięty w rulon dywan. Dywan 
został uprzątnięty. Zdarzały się 
zgłoszenia, które dotyczyły za-
gubionej dokumentacji medycz-
nej czy kluczyków zakleszczo-
nych w  studzience ściekowej. 
Inny mieszkaniec szukał pomocy 
w  rozwiązaniu problemów, jakie 
przysparzały mu muszki owo-
cówki. Kolejny zaś zgłosił, że 
do jego mieszkania wleciał nie-
toperz. Było też zgłoszenie, któ-
re dotyczyło uwięzionej na kil-
kudziesięciometrowym maszcie 
mewy. 

ŁATWY KONTAKT DLA 
KAŻDEGO 
Tylko w  pierwszym tygodniu 

działania GCK koordynatorzy 
odebrali prawie 500 telefonów, 
a ponad 100 zgłoszeń trafiło do 
nich za pośrednictwem innych 
kanałów kontaktowych, takich 
jak chat, mapa porządku, for-
mularz on-line, sms czy e-mail. 
Dużą popularnością cieszy się 
strona internetowa GCK oraz 
profil na Facebooku. Serwis 
www.gdansk.pl/kontaktgdansk 
to wygodne narzędzie, które po-
maga mieszkańcom przebrnąć 
przez urzędowe procedury, ale 
też ogromna baza gotowych 
odpowiedzi na często zadawa-
ne pytania. Za pośrednictwem 
strony możliwe jest też dokona-
nie płatności on-line oraz zare-
zerwowanie wizyty w dowolnym 
Zespole Obsługi Mieszkańców. 

POMOC PODCZAS WYBO-
RÓW, IMPREZ, ŚWIĄT
Pracownicy GCK wspoma-
gają służby miejskie podczas 
ważnych miejskich wydarzeń, 

takich jak duże imprezy sporto-
we lub uroczystości patriotyczne. 
W  trakcie świąt, które generują 
wzmożony ruch na drogach, np. 
Dzień Wszystkich Świętych, 
GCK informuje gdańszczan 
o  zmianach w  organizacji ru-
chu, czy o dodatkowych kursach 
komunikacji miejskiej. Nieoce-
niona była pomoc, jaką GCK 

świadczyło mieszkańcom Gdań-
ska podczas wyborów samo-
rządowych. W  okresie poprze-
dzającym wybory pracownicy 
GCK pomagali gdańszczanom, 
odpowiadając na pytania doty-
czące przepisów, lokali wybor-
czych, wpisu do rejestru wybor-
ców i  innych tematów dotyczą-
cych wyborów. Warto dodać, że 

bezpłatna usługa dowozu osób 
z  niepełnosprawnościami i  wy-
magającymi asysty w dotarciu do 
lokali wyborczych koordynowa-
na była właśnie przez pracow-
ników GCK. Podczas pierwszej 
tury wyborów 21 października 
z pomocy w dotarciu do Obwo-
dowych Komisji Wyborczych  
skorzystało 35 osób.

NOWY OBIEKT ZA 3 LATA 

Lodowisko na południu Gdańska?
W  Gdańsku ma powstać 
nowe, całoroczne lodowisko. 
Inwestycja ma być zrealizo-
wana w  latach 2021-2022, 
a  na lokalizację wybrano 
okolice przyszłego węzła ko-
munikacyjnego Warszawska 
– Jabłoniowa – Bulońska, 
w  pobliżu budowanych wła-
śnie obiektów edukacyjnych.
W tej chwili na terenie mia-
sta mamy tylko jedno lodo-
wisko w Hali Olivia, z które-
go korzystają przede wszyst-
kim zawodnicy Stoczniowca. 
W  okresie zimowym przy 
Bramie Wyżynnej urucha-
miane jest z kolei lodowisko 
dla wszystkich miłośników 
łyżwiarstwa. Brakuje jed-
nak drugiego całorocznego 
obiektu. Jego budowę zapo-
wiedziano. Mamy nadzieję, 
że nie jest to jedynie kolejna 
obietnica wyborcza (infor-
macja została ogłoszona tuż 
przed drugą turą wyborów).  
Całoroczne lodowisko miej-
skie, z którego korzystać będą 
mieszkańcy, amatorzy i  fa-
scynaci sportów zimowych, 
a  także sportowe grupy ły-
żwiarskie, hokejowe oraz cu-
rlingowe powstanie na połu-
dniu Gdańska. Rozpoczął się 
proces inwestycyjny nowe-
go całorocznego lodowiska, 

  Jedyne całoroczne lodowisko funkcjonuje w tej chwili 
w Hali Olivia
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którego wybudowanie plano-
wane jest w  latach 2021-22 – 
informuje Olimpia Schneider 
z  Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Proces inwestycyjny już się 
rozpoczął. W  ciągu ostatnich 
miesięcy dokonano: wstępnej 
analizy pomorskiego rynku 
sportów zimowych, popytu na 
usługi całorocznego lodowiska, 
analizy lokalizacyjnej, wstęp-
nych kosztów budowy i  eks-
ploatacji oraz analiza SWOT. 
Odbyły się również wizyty stu-
dyjne w Poznaniu, gdzie funk-
cjonuje lodowisko całoroczne.
– W  analizie lokalizacyjnej 
brano pod uwagę siedem lo-
kalizacji na terenie całego 
miasta. Były to na południu 
Gdańska – Narodowe Cen-
trum Sportów Motorowych, 
obszar Czerwonego Mostu, 
obszar Centrum Południe, 
a  także Królewskie Wzgórze 
czy Centrum Czasu Wolnego 
oraz dwie lokalizacje w pobli-
żu już działających obiektów, 
czyli w pobliży Stadionu Ener-
ga i hali Ergo Arena – tłuma-
czy Olimpia Schneider. 
Ale rekomendowana lokali-
zacja to Centrum Południe, 
w  okolicy przyszłego węzła 
komunikacyjnego Warszaw-
ska – Jabłoniowa – Bulońska, 

w  pobliżu budowanych wła-
śnie obiektów edukacyjnych. 
Marcin Dawidowski, dyrektor 
Wydziału Programów Roz-
wojowych zauważa, że jest to 
przestrzeń, w  ramach której 
można realizować kolejne za-
dania inwestycyjne w  ramach 
tego projektu. 
– Jest tutaj działka miejska 
o powierzchni ok. 2 ha, która 
w zupełności pozwoli w przy-
szłości zaprojektować na niej 
obiekt kubaturowy, jakim jest 
lodowisko z  wszystkimi wa-
riantami. O  tej lokalizacji 
przesądziło dobre skomuni-
kowanie, rozwojowa dzielnica 

i  pobliże placówek edu-
kacyjnych – mówi Marcin 
Dawidowski. 
W 2019 roku będzie przygo-
towywana koncepcja inwe-
stycji uwzględniająca różne 
warianty. Z  kolei w  2020 
roku opracowana zostałaby 
dokumentacja projektowa, 
kolejny rok przeznaczony jest 
na wszczęcie procedur uzy-
skania pozwolenia na budo-
wę i przetargu, by na przeło-
mie 2021 i 2022 roku rozpo-
cząć budowę.

(GR)
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KAMPANIA I WARSZTATY

19 dni przeciwko przemocy
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Sopocie przy-
łączył się do ogólnoświatowej 
kampanii „19 dni przeciw-
ko przemocy i  krzywdzeniu 
dzieci i  młodzieży”. Celem 
kampanii jest budowanie 
świata wolnego od przemo-
cy, bezpiecznego, zapewnia-
jącego wszystkim prawidło-
wy rozwój, bezpieczeństwo, 
a  także godność i  szacunek 
wobec dzieci i  młodzieży. 
W trakcie trwania kampanii, 
co roku, przez pierwszych 19 
dni listopada, przypominamy 
i  uczymy się o  tych warto-
ściach, które są niezbędne do 
prawidłowego rozwoju i  do-
brego życia.
W  ramach kampanii Punkt 
Interwencji Kryzysowej 
MOPS Sopot przygotował 
bezpłatne warsztaty. Pierwszy 
„Rozmawiam, więc chronię” 
skierowany był do rodziców 
i uczył jak rozmawiać z dziec-
kiem o jego cielesności i bez-
pieczeństwie. Drugi, „Męska 
sprawa” – warsztat rozwojowy 
dla mężczyzn, odbędzie się 
w  poniedziałek, 19 listopada 
w  godz. 16.00–19.30 w  sali 
konferencyjnej MOPS przy 
alei Niepodległości 759A. 
Warsztat poprowadzą psy-
chologowie z  sopockiego 

REKLAMA
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PÓŁNOCNY EKOPOMOCNIK

Czy odczarują wilka?
Od jakiegoś czasu media na Pomorzu prześcigają się w publikowaniu informacji o tym, że 
wilki wróciły do pomorskich lasów, że podchodzą coraz bliżej domów, że strach chodzić 
po nocach, że zagryzają stada, i że – o zgrozo – jest ich kilkadziesiąt.

Niedawne ataki wilków na sta-
da w  okolicach Mierzeszyna 
w gminie Trąbki Wielkie oraz 
potwierdzone szkody wilkowe 
zdają się ponad wszelką wąt-
pliwość potwierdzać obecność 
tego drapieżnika w pomorskich 
lasach. Ale czy naprawdę jest 
się czego bać, i czy rzeczywiście 

jest ich aż tyle? 
Reporterzy Północnej.TV po-
stanowili nieco odczarować wil-
ka i przybliżyć swoim Czytelni-
kom i odbiorcom fakty dotyczą-
ce tego zwierzęcia oraz opowie-
dzieć o rzeczach, o których łak-
nące sensacji media, zwyczajnie 
nie mówią. Czy im się uda?

TWOJE PIŁKARSKIE

URODZINY

Przeżyj z nami swoje 
URODZINY 

w iście piłkarskim 
klimacie! 

Dla dzieci 
2-12 lat.

twojepilkarskieurodziny

d.stefanowska@footballbaby.pl

511 803 891

PIK-u. Ilość miejsc ograniczo-
na, dlatego prowadzone są zapi-
sy (tel. 58 55014 14).
 – Co to znaczy być mężczy-
zną we współczesnym świecie? 
Jak być partnerem, ojcem, speł-
niać się zawodowo i  jednocze-
śnie budować satysfakcjonujące 
i  bezpieczne relacje? Jak kon-
struktywnie prowadzić kon-
flikty w rodzinie? Jak być uważ-
nym na granice i  nie dopusz-
czać do nadużyć oraz jaka jest 

odpowiedzialność mężczyzn 
za zjawisko przemocy? Co 
możemy zrobić dla nas samych 
oraz innych mężczyzn w  na-
szym najbliższym środowisku? 
Na te i inne pytania będziemy 
próbowali sobie odpowiedzieć 
podczas grupowego spotka-
nia w  swobodnej atmosferze 
warsztatu i dyskusji – zachęca-
ją organizatorzy.

(AN)

Projekt „Północny ekopomoc-
nik Wilki – edukacja ekolo-
giczna, czyli film edukacyjny 
Sezon na wilka” to ich próba 
zmierzenia się ze stereotypem 
groźnego, krwiożerczego dra-
pieżnika. Partnerem Północ-
nej.TV w  realizowanym zada-
niu jest Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska, projekt 
jest współfinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej w  Gdańsku. Do 
współpracy dziennikarze za-
prosili biologów i leśników.
Walka ze stereotypem kształ-
towanym już od najmłodszych 
lat, wilka zjadającego Czer-
wonego Kapturka, atakującego 
trzy urocze świnki czy jedno-
znacznie czarnego charakteru 
z  nieodłącznym papierosem 
w pysku w bajce „Wilk i zając”, 
to niełatwe zadanie. Stereoty-
py biorą się przede wszystkim 
ze strachu, a ten wprost z nie-
wiedzy. Film „Sezon na wilka” 
ma być próbą pokazania rze-
czywistej roli tego zwierzęcia 
w  lasach i  jego zachowań oraz 
wskazówką – co robić, gdy 
spacerując po lesie natknie-
my się na tego wyjątkowego 
drapieżnika.
Czy uda się odczarować wilka? 
Czas pokaże. Film wkrótce bę-
dzie można obejrzeć na stronie 
www.polnocna.tv.

Bartosz Gondek 
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ASYSTENCI MEDYCZNI 

Pomogą w wystawianiu 
e-zwolnień 
Niedawno weszła w  życie 
ustawa o  asystentach medycz-
nych, którzy będą mogli m.in. 
wystawiać e-ZLA. Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik praso-
wy gdańskiego oddziału ZUS 
przypomina, że elektroniczne 
zwolnienia lekarskie funkcjo-
nują od początku 2016 roku.
– Jednak od 1 grudnia defini-
tywnie zastąpią dobrze znane 
„zielone druczki”. To duża i po-
zytywna zmiana. Wystawienie 
elektronicznego zwolnienia 
zajmuje zdecydowanie mniej 
czasu. Większość niezbędnych 
danych podstawia się automa-
tycznie, a  pacjenci nie muszą 
wysłać dokumentu do ZUS ani 
do pracodawcy, ponieważ trafi 
on tam elektronicznie. Doku-
menty te również są archiwi-
zowane cyfrowo. Oznacza to 
więc ograniczenie zbędnej biu-
rokracji. Żeby zoptymalizować 
pracę lekarzy, wprowadzono 
funkcję asystenta medycznego. 
Będzie on mógł m.in. wysta-
wiać e-ZLA – mówi Krzysztof 
Cieszyński.
Lekarz może upoważnić osobę 
wykonującą zawód medycz-
ny lub czynności pomocnicze 
przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, np. pielęgniar-
kę, ratownika medycznego 
bądź sekretarkę medyczną, do 
wystawienia e-ZLA w  swoim 
imieniu. 

– Dane osób upoważnionych 
do wystawiania e-zwolnień 
w  imieniu lekarza znajdą się 
w  Rejestrze Asystentów Me-
dycznych. Następnie będą 
przekazywane do ZUS w celu 
weryfikacji, czy asystent posia-
da profil na PUE ZUS, który 
jest niezbędny do wystawienia 
zwolnienia. Jeśli nie posiada 
takiego profilu, będzie musiał 
go założyć. Nadal to lekarz bę-
dzie decydował o  zwolnieniu 
i  jego szczegółach. Natomiast 
upoważniony przez niego asy-
stent medyczny będzie mógł 
wprowadzić dane zaświadcze-
nia do elektronicznego syste-
mu i samodzielnie je podpisać. 
Upoważnienie dla asystenta 
może być wystawione na nie 
dłużej niż 12 miesięcy. Póź-
niej można udzielać kolejnych 
upoważnień, także na okresy 
do 12 miesięcy. Upoważnienie 
do wystawiania zaświadczeń 
lekarskich może być cofnię-
te w każdej chwili – tłumaczy 
rzecznik ZUS.
W  związku ze zmianami po-
morskie odziały ZUS przy-
gotowały cykl szkoleń skiero-
wanych właśnie do tej grupy. 
Szczegółowe informacje i har-
monogram można znaleźć na 
stronie www.zus.pl w zakładce 
„wydarzenia i szkolenia”.

(GR)
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SPORTOWY AKCENT NIEPODLEGŁEJ

Piłkarze też uczcili rocznicę 
Za nami XXIII Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji odzyskania niepodległości. 
Finałowe zmagania rozegrano w hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, 
a w zmaganiach uczestniczyły zespoły z różnych dzielnic miasta.

– Rywalizacja w  turnieju fi-
nałowym była bardzo wyrów-
nana, ponieważ trzy pierwsze 
zespoły zdobyły po 6 punktów, 
dlatego o ostatecznej kolejności 
zadecydowała różnica bramek 
– informuje nas Ryszard Rivie-
ra, kierownik klubu „Ad-Rem”.
Ostatecznie zwyciężyła eki-
pa gospodarzy „Ad-Rem”. 
Na 2. miejscu sklasyfikowa-
no DCS Oliwę, natomiast na 
najniższym stopniu podium 
stanęły Łostowice, zostawia-
jąc w  pokonanym polu ekipę 
z Żabianki.
Zwycięski zespół występował 
w  składzie: Mateusz Szkoda, 
Mariusz Chrzanowski, Alan 
Trzciński, Łukasz Ciszkowski, 
Dawid Borkowski oraz Alek-
sander Bulski.
– Najlepszym zawodnikiem 
turnieju został Sebastian Go-
łębiewski ze zwycięskiej dru-
żyny, który zdobył osiem goli. 
Na najlepszego bramkarza 
wybrano Bartka Florkiewicza 
z  Łostowic. Z  kolei nagrodę 
fair play przyznano Bartkowi 

Kowalewskiemu z Żabianki. 
Dodajmy jeszcze na sam ko-
niec, że turniej wspólnie przy-
gotowali DCS Oliwa i osiedlo-
wy klub „Ad-Rem”, działający 
przy Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
– Korzystając z  okazji, 

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

REKLAMA REKLAMA

dziękujmy rektorowi AWFiS 
za udostępnienie hali, a  za 
pomoc w  organizacji imprezy 
i  ufundowanie nagród: wła-
dzom RSM „Budowlani”, Ra-
dzie Dzielnicy Oliwa, Wydzia-
łowi Promocji Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku i prezesowi 

Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej. Za ufundowanie pu-
charów i  medali dziękuje-
my europosłowi Jarosławowi 
Wałęsie – dziękuje Ryszard 
Riviera.

(GR)

 Finaliści turnieju organizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 

REKLAMA

NAJTAŃSZA REKLAMA W MIEŚCIE

Kontakt: news@panoramapomorza.pl
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ZAPROSZENIE DLA BIEGACZY

Zapisy do maratonu
 – 14 kwietnia jest niezwykle 
ważną datą dla biegaczy, któ-
rzy mają w planach pokonanie 
dystansu maratonu. Tego dnia 
wystartuje piąta edycja impre-
zy Gdańsk Maraton, a  zapisy 
do niej już się rozpoczęły – 
informuje Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Ośrodka Sportu, który wspól-
nie z  Miastem Gdańsk jest 
organizatorem kwietniowego 
maratonu.
Gdańsk Maraton jest jed-
ną z  najważniejszych imprez 
w Polsce na tym dystansie. Jej 
atutem – jak podkreśla Grze-
gorz Pawelec – jest z pewnością 
wyjątkowa trasa pozwalająca 
w ekspresowym tempie poznać 
najciekawsze i  najważniejsze 
punkty na mapie Gdańska.
 – Jednocześnie jej charakter 
znacznie ułatwia śrubowanie 
nowych rekordów życiowych. 
Dla nas ważny jest również 

wysoki poziom organizacyjny, 
na który składają się doskonałe 
warunki stwarzane biegaczom. 
Meta i  miasteczko biegowe 
w  hali AmberExpo, liczne 
punkty odżywcze oraz imprezy 
towarzyszące mają przyciągać 
na Wybrzeże kolejnych amato-
rów biegania – dodaje rzecznik 
MOS.
Trasa biegu, podobnie jak 
podczas poprzednich edycji, 
poprowadzona będzie przez 
Główne Miasto oraz w  są-
siedztwie Europejskiego Cen-
trum Solidarności, Ergo Are-
ny, Stadionu Energa Gdańsk 
czy mola w Brzeźnie.
Szczegółowe wiadomości na 
temat maratonu znaleźć można 
na stronie www.gdanskmara-
ton.pl, natomiast zapisy prowa-
dzone są na stronie www.zapi-
sy.sts-timing.pl/403/.

(GR)

JOGA

Dla każdego
– Joga to system filozo-
ficzny pochodzący z  Indii, 
który w  naszym kraju ko-
jarzy się przede wszystkim 
z  ćwiczeniami fizycznymi 
i  umysłowymi. Popular-
ność tego rodzaju aktyw-
ności stale rośnie, również 
właśnie dzięki takim ini-
cjatywom, jak zajęcia or-
ganizowane przez Gdański 
Ośrodek Sportu. Nie ma 
w  tym nic dziwnego, po-
nieważ joga to propozycja 
dla osób w każdym wieku, 
a  jej efektem jest nie tyl-
ko podwyższenie pozio-
mu sprawności fizycznej, 
ale także osiągnięcie we-
wnętrznego spokoju – za-
chęca Grzegorz Pawelec, 
rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Sportu.
Zajęcia odbywają się we 
wtorki o  godz. 20.00 
w  Miejskiej Hali Sporto-
wej przy ulicy Kołobrze-
skiej 61 na Przymorzu. Za-
jęcia trwają 90 minut. Joga 
jest dla osób w  każdym 
wieku. Kondycja fizyczna 
nie ma znaczenia.
Więcej informacji na te-
mat zajęć znaleźć można 
na stronie www.aktywuj-
siewgdansku.pl.

(GR)

NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE

Mistrzowie z Gdańska
Już po raz trzeci z rzędu mło-
dzi zawodnicy ze Szkoły Pod-
stawowej nr 48 udowodnili, 
że w  województwie pomor-
skim nie mają godnych ry-
wali w biegach przełajowych. 
W Garczynie koło Kościerzy-
ny, gdzie odbył się finał woje-
wódzki sztafetowych biegów 
przełajowych, ekipa rocznika 
2003–2005 ze SP 48 okazała 
się bezkonkurencyjna
Jak informują opiekunki mi-
strzowskiej drużyny – Anna 
Szapar i Hanna Nowakowska 
– od początku chłopcy utrzy-
mywali się na czele stawki, 
powiększając przewagę na ko-
lejnych zmianach, by na me-
cie zameldować się z  ponad 
200-metrową przewagą nad 
zawodnikami z  SP 1 w  Kar-
tuzach i SP 75 w Gdańsku.
Dzięki temu zwycięstwu 

młodzi gdańscy lekkoatleci 
uzyskali przepustkę na mi-
strzostwa Polski. Warto przy 
okazji zauważyć, że w druży-
nie z Zaspy jest już kilku bie-
gaczy, którzy w  swoim krót-
kim sportowym dobytku mają 
już złoto krajowego champio-
natu, dlatego niektórzy li-
czą po cichu na mistrzostwo 
przełajowców z SP 48.
Mistrzostwo województwa 
pomorskiego w biegach prze-
łajowych zdobyli: Nikodem 
Kozłowski, Kacper Igna-
czak, Kamil Cholewa, Kamil 
Kwiatkowski, Paweł Bene-
dict-Kleszczewski, Gracjan 
Szuran, Seweryn Olszewski, 
Kacper Wojtyszyn, Bartosz 
Hawryszczak, Maciej Wę-
grzyński, Sebastian Jakub-
czyk i Dawid Baryłka.

(GR)

GDAŃSK I SOPOT W TOP20

Pomorskie najpopularniejszym 
województwem wśród turystów 
Portal nocowanie.pl podsumował tegoroczny sezon wakacyjny. Podobnie jak w poprzednich 
latach okazało się, że województwo pomorskie jest najchętniej wybieranym kierunkiem 
letniego wypoczynku Polaków. Wśród miejscowości największym powodzeniem cieszyło się 
Zakopane, ale w pierwszej trójce znalazły się też dwa pomorskie kurorty.

W raporcie – jak informuje nas 
Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku – brane były 
pod uwagę dane z dwóch mie-
sięcy – czerwca i lipca. W tym 
czasie z  serwisu korzystało 8 
milionów użytkowników.
– Jak wynika z  danych porta-
lu nocowanie.pl, podobnie jak 
w  ubiegłym roku, najchętniej 
wybieranym regionem w Polsce 
było województwo pomorskie 
– 34,05 procent zapytań o noc-
leg. Następne jest zachodniopo-
morskie – 25,70 i  małopolskie 
– 13,51 procent. Bez wątpienia 
nasz region rozwija się tury-
stycznie. Powstaje coraz więcej 
miejsc noclegowych i  atrakcji 
dla turystów, a  ponadto odby-
wa się bardzo dużo wydarzeń 
kulturalnych i  rozrywkowych, 
które nawet mimo niepogody, 
pozwalają miło spędzić urlop – 
podkreśla Michał Piotrowski.

W 2018 r. wśród wakacyjnych 
miejscowości najpopularniejsze 
było co prawda Zakopane, jed-
nak w pierwszej trójce znalazły 
się też dwa nadmorskie kuror-
ty: Władysławowo oraz Łeba.
– Bardzo się cieszę, że po raz 
kolejny region pomorski sku-
pił największą uwagę turystów, 
a nawet odnotował zwyżkę re-
zerwacji. To dowód na bardzo 
dobre przygotowanie branży 
turystycznej oraz dbanie o  ja-
kość i  różnorodność oferty. 
Przykładem dobrych rozwią-
zań w  tym zakresie jest zde-
cydowanie Władysławowo, 
które zmienia swoje oblicze 
i  wdraża odważne rozwiąza-
nia przestrzenne – mówi Kry-
styna Hartenberger-Pater, 
dyrektor zarządzająca Pomor-
skiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej.
Patrząc na statystyki, można 
zauważyć, że Władysławowo 
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cieszy się popularnością nie tyl-
ko w sezonie. 
– W  roku poprzednim zajęło 
wysoką lokatę wśród najpopu-
larniejszych miejsc do wypo-
czynku w  okresie zimowych 
ferii szkolnych – dodaje Michał 

Piotrowski.
Dodajmy jeszcze, że wśród 
20 najczęściej odwiedzanych 
miast znalazły się również So-
pot i Gdańsk. 

(GR)

 Na liście najczęściej odwiedzanych miast przez turystów 
jest również Gdańsk

O PRZEPUSTKĘ NA CHAMPIONAT

2 grudnia w Ergo Arenie z Włochami
Reprezentacja Polski już 
wkrótce rozpocznie przedo-
stanie okienko kwalifikacyj-
ne do Mistrzostw Świata, 
które w  2019 roku zostaną 
rozegrane w  Chinach. Spo-
tkanie z  Włochami odbę-
dzie się w niedzielę 2 grudnia 
o godz. 20.15 w Ergo Arenie.
Tym, którzy śledzą poczy-
nania naszej koszykarskiej 
reprezentacji nie trzeba przy-
pominać, że trójmiejska hala 
okazała się ostatnio bardzo 
szczęśliwa dla Polski. We 
wrześniu Biało-Czerwoni 
pokonali Chorwację – z czte-
rema zawodnikami NBA 
w  składzie – 79:74! To zwy-
cięstwo sprawiło, że sytuacja 
zespołu trenera Mike’a  Tay-
lora w grupie J jest niezła. Po-
lacy zajmują obecnie 3. miej-
sce, czyli ostatnie premiowa-
ne awansem na Mistrzostwa 
Świata w  Chinach, a  trzeba 
pamiętać, że na ten turniej 
kwalifikuje się zaledwie 12 
zespołów z Europy.
Bardzo blisko tego celu są 
już Włosi, którzy w  pierw-
szym meczu z Polską wygrali 
101:82. Wtedy rewelacyjnie 
zagrał Amadeo Della Valle, 
który rzucił 28 punktów. Ze 
względu na rozgrywki NBA 
i Euroligi w składzie drużyny 
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z  Półwyspu Apenińskiego 
może zabraknąć kilku waż-
nych graczy, ale to wcale nie 
oznacza, że będzie to słabszy 
zespół. Trener Romeo Sacchet-
ti z pewnością stworzy bardzo 
wyrównaną i silną ekipę.
Przed meczem z  reprezentacją 
Italii, nasza drużyna zagra 29 
listopada na wyjeździe z repre-
zentacją Holandii, potem czeka 

nas przeprawa z  Włochami, 
a  w  lutym polska drużyna 
zagra z Chorwacją na wyjeź-
dzie i rewanż z Holandią (25 
lutego). 
Miejmy nadzieję, że repre-
zentacja Polski wywalczy 
przepustkę na koszykarski 
championat, który odbędzie 
się w Chinach. 

(GR)
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ROZMOWA Z MIECZYSŁAWEM STRUKIEM, MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Światopogląd łączy 
mieszkańców Pomorza
 – Powyborczy kurz już 
opadł, czy możemy więc 
zacząć od podsumowania 
wyników wyborów samo-
rządowych na Pomorzu 
i rozkładu „sił” w sejmiku 
wojewódzkim?
 – Mieszkańcy docenili nasze 
dotychczasowe działania i wy-
stawili nam znakomitą ocenę. 
Koalicja Obywatelska otrzy-
mała 18 mandatów. To lepszy 
wynik niż cztery lata temu! 
Co więcej – jesteśmy jedynym 
samorządem wojewódzkim 
w  Polsce z  samodzielną więk-
szością KO. To najlepiej poka-
zuje, że pomorzanie pozytyw-
nie oceniają otaczającą ich rze-
czywistość, wbrew rządowej 
propagandzie. Uzyskaliśmy 
od wyborców mandat, dzięki 
któremu będziemy mogli da-
lej konsekwentnie działać na 
rzecz rozwoju naszego regionu.
 – Podsumowując wybory, 
nie sposób przemilczeć 
Pana wyniku. O mandat do 
sejmiku ubiegał się Pan 
w Gdańsku. Uzyskał Pan 
najlepszy wynik, bo blisko 
68 tysięcy głosów. Co należy 
robić, aby otrzymać kredyt 
zaufania tak ogromnej grupy 
wyborców?
 – Myślę że tu, na Pomorzu, 
łączy nas przede wszystkim 
światopogląd – chcemy two-
rzyć wspólnotę opartą o  takie 
wartości jak demokracja, pra-
worządność, solidarność i tole-
rancja. Chcemy, by decyzje nas 
dotyczące zapadały właśnie 
w  samorządzie, a  nie w  War-
szawie. Raz jeszcze dziękuję 
za wszystkie głosy, nie tyl-
ko na mnie, ale też innych 

kandydatów KO. Tak ogromne 
poparcie najlepiej mobilizuje 
do dalszej pracy.
 – Większość okołowybor-
czych emocji skupili wokół 
siebie włodarze miast. Może 
nie wszyscy mieszkańcy 
mają świadomość, jak 
ważny jest sejmik i zarząd 
województwa pomorskiego?  
 – Sejmik jest naszym regio-
nalnym parlamentem i  podej-
muje bardzo wiele kluczowych 
dla pomorzan decyzji. Choćby 
tych o wykorzystaniu dofinan-
sowania z  Unii Europejskiej. 
Ale nie tylko – radni decydują 
m.in. o  kluczowych inwesty-
cjach, o  rozbudowie placówek 
medycznych, o wsparciu szkol-
nictwa zawodowego i  rynku 
pracy czy też o  finansowa-
niu przewozów kolejowych. 
I  tak będzie również w  nowej 
kadencji.
 – Zbliża się koniec roku, 
więc wszyscy zajmować 
się będą podsumowaniami. 
Miniony rok i ostatnie cztery 
lata były udane dla Pomo-
rza, o czym świadczy cho-
ciażby wysokość środków 
finansowych pozyskanych 
z UE.
 – Faktycznie, we wdrażaniu 
unijnych funduszy jesteśmy li-
derem wśród innych polskich 
regionów. A  nawet – jednym 
z najlepszych regionów w Eu-
ropie. Realizujemy obecnie 
największy w historii Pomorza 
program inwestycyjny. To 1,4 
tys. projektów o  łącznej war-
tości 8,3 mld zł, z czego unij-
ne dofinansowanie wynosi 5,8 
mld zł. Można śmiało stwier-
dzić, że nie ma na Pomorzu 

takiej miejscowości, która 
nie zmieniłaby się, nie zyska-
ła dzięki unijnemu wsparciu. 
Bardzo mnie cieszy, że umieli-
śmy wykorzystać tę wyjątkową 
szansę. I że już teraz działamy 
perspektywicznie, biorąc pod 
uwagę nową politykę spójności 
po 2020 roku.
 – Co, Pana zdaniem, należy 
do największych sukcesów 
minionej kadencji?
 – Dzięki ogromnej pracy sa-
morządu staliśmy się liderem 
na wielu płaszczyznach. Nasze 
PKB wzrosło dwuipółkrot-
nie, a  dochód na mieszkańca 
blisko dwukrotnie. Mamy też 
rekordowo niskie bezrobocie, 
poniżej 5%. To właśnie na Po-
morzu najwięcej osób korzysta 
z  transportu kolejowego, co 
jest zasługą odważnych inwe-
stycji, takich jak m.in. budowa 
Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej. Przyciągamy inwesto-
rów, a  co za tym idzie – no-
wych mieszkańców. Renesans 
przeżywa nie tylko metropolia, 
ale też mniejsze miasta, m.in. 
m.in. dzięki realizowanym ze 
środków europejskich rewita-
lizacjom. Już dziś możemy być 
dumni z pomorskiej gospodar-
ki. Według rankingu „Indeks 
Millenium 2018” jesteśmy 
trzecim najbardziej innowacyj-
nym województwem w Polsce.
 – A jakie stawiacie sobie 
Państwo cele do zrealizowa-
nia na najbliższe lata?
 – Przed nami bardzo wiele 
wyzwań. Na przykład: cieszy-
my się z  niskiego bezrobocia, 
lecz żeby pomorskie przed-
siębiorstwa mogły się rozwi-
jać, musimy nadal inwestować 
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w  podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, aktywizację 
bezrobotnych, rozwój szkol-
nictwa zawodowego i  innowa-
cyjność. W  ramach projektu 
Pomorski Broker Eksportowy 
wsparcie finansowe otrzyma co 
najmniej 1,8 tys. pomorskich 
firm. Będziemy rozwijać infra-
strukturę drogową i  kolejową. 
Podpisaliśmy umowę na elek-
tryfikację Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Przygotowu-
jemy się do modernizacji wielu 
innych linii kolejowych w  re-
gionie. Samorząd wojewódz-
twa wydaje też blisko miliard 
złotych na rozbudowę, mo-
dernizację i nowoczesny sprzęt 
dla szpitali. Zmiany z pewno-
ścią zauważą niebawem pa-
cjenci szpitali w  Wejherowie, 

Gdyni i Gdańsku oraz szpitali 
powiatowych w  Pucku, Byto-
wie, Chojnicach. To oczywi-
ście tylko wycinek wszystkich 

planowanych działań.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Grzegorz Rudnicki
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