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Centrum edukacyjne już od września
Budowa Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa 
przebiega bez większych zakłóceń i raczej nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby swoją działalność rozpoczęła nowa 
placówka na oświatowej mapie Gdańska.

trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, a tak na 
poważnie, to ja dopiero zaczynam wchodzić 
na tę scenę. właśnie prowadzę ostatnie 
rozmowy z gwiazdami, które wystąpią 
w kolejnym koncercie za rok – 
mówi przemek szaliński.

Sklep społeczny w Nowym Porcie 
W Nowym Porcie otwarty został sklep społeczny 
dla osób w trudnej sytuacji życiowej, ekonomicznej. 
Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
prowadzi go Bank Żywności w Trójmieście. 

3 marca gdańszczanie wybiorą prezydenta
3 marca odbędą się w Gdańsku kolejne wybo-
ry. Gdańszczanie, po tragicznej śmierci Pawła 
Adamowicza, wybierać będą prezydenta miasta.  
Kandydatów jest troje.

Pozytywny żłobek na Morenie
W budynku przy ul. Matuszewskiego 2 działa obecnie 
przedszkole. Ale już 1 marca w tym miejscu zacznie 
również działać żłobek, zapewniający 80 miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3.

str. 7str. 3 str. 6 str. 12

rekordowy koncert przemek dzieciom

str. 14

SZALIŃSKI DOPIERO WCHODZI NA SCENĘ

aż 20 artystów wzięło udział w iii charytatywnym koncercie 
przemek dzieciom, który tradycyjnie był podsumowanie akcji 
„przemek dzieciom”, a  odbył się – m.in. pod patronatem praso-
wym „panoramy’ – w sali not. dzięki koncertowi zabrano nieco 
ponad 30 tysięcy złotych.
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański telefon zaufania     (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
•	28 lutego (czwartek), Morcheeba,  
godz. 20.00, klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków; 

•	2–3 marca (sobota–niedziela), Targi 
Nowy Dom Nowe Mieszkanie, godz. 10.00, 
Ergo Arena;

•	6 marca (środa), Chris Grey & 
Bluespand, godz. 19.30, Blues Club  
w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	9 marca (sobota), Raz Dwa Trzy,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23;

•	9 marca (sobota), Marek Dyjak–
Gintrowski, godz. 20.00, Studio Panika 
w Gdyni, ul. Chwaszczyńska 198B;

•	10 marca (niedziela), Metro, godz. 18.00, 
Ergo Arena;

•	12 marca (wtorek), Koncert Edukacyjny: 
Fortepian Treflika, godz. 9.00 i 11.15, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

•	15 marca (piątek), Hiromi Solo,  
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, 
ul. Słowackiego 23;

•	21 marca (czwartek), Social Media Show, 
Inkubator Starter w Gdańsku,  
ul. Lęborska 3B;

•	22 marca (piątek), Coma, godz. 19.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	23 marca (sobota), Niemen inaczej,  
godz. 19.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

•	24 marca (niedziela), MTB Pomerania 
Maraton, godz. 9.00, Luzino,  
ul. Mickiewicza 22;

•	26 marca (wtorek), Kasia Kowalska, godz. 
19.00, Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1;

•	29–31 marca (piątek–niedziela), 
Gdańskie Targi Książki, godz. 10.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

•	2 kwietnia (wtorek), Enigma, godz. 19.00, 
Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1;

•	5 kwietnia (piątek), Voo Voo, godz. 20.00, 
Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	12 kwietnia (piątek), Neo-Nówka,  
godz. 20.00, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

•	27 kwietnia (sobota), Black River, klub 
B90 w Gdańsku, ul. Elektryków;

•	23 maja (czwartek), Old Breakout, godz. 
19.30, Blues Club w Gdyni, ul. Portowa 9;

•	2 czerwca (niedziela), Organek, godz. 
21.00, Opera Leśna w Sopocie,  
ul. Moniuszki 12;

•	21 czerwca (piątek), Bryan Adams,  
godz. 20.00, Ergo Arena;

•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena.
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PRODuKujEMy WIĘCEj ŚMIECI

Nowoczesna kompostownia 
na półmetku
Wielkimi krokami zbliża 
się finał budowy nowocze-
snej hermetycznej kompo-
stowni w Gdańsku. Pra-
ce już w styczniu osiągnęły 
półmetek.
 – To jest bardzo ważne 
przedsięwzięcie zarówno 
dla okolicznych mieszkań-
ców, jak i dla całego miasta. 
Nowa inwestycja ograniczy 
uciążliwości związane z pro-
cesem kompostowania od-
padów biodegradowalnych 
oraz zwiększy możliwości 

przerobowe zakładu. Ilość od-
padów bio stale wzrasta, w roku 
ubiegłym mieszkańcy Gdańska 
wysegregowali około 30 tysięcy 
ton, co daje 5% wzrostu w sto-
sunku do roku poprzedniego. 
Budowa hermetycznej kom-
postowni jest zatem niezwykle 
potrzebna, bo jest odpowiedzią 
na rosnące wyzwania w obsza-
rze zagospodarowywania od-
padów komunalnych – podkre-
śla Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta ds. zrównoważonego 
rozwoju i mieszkalnictwa.

Nowa kompostownia ma 
przetwarzać 40 tysięcy ton 
odpadów biodegradowalnych 
rocznie. Obiekt będzie się 
składał z czterech części: hali 
przyjęcia odpadów, hali kom-
postowania z 16 komorami 
intensywnego napowietrza-
nia, łącznika operacyjnego 
oraz hali dojrzewania kompo-
stu. Wartość kontraktu netto 
wynosi dokładnie 36 770 800 
zł, z czego 68% finansowane 
jest ze środków unijnych. 

(GR)

reklama

BRAuN, DuLKIEWICZ CZy SKIBA?

3 marca gdańszczanie wybiorą prezydenta
3 marca odbędą się w Gdańsku kolejne wybory. Gdańszczanie, po tragicznej śmierci pawła adamowicza, wybierać będą prezydenta 
miasta. kandydatów jest troje. wydaje się, że największe szanse ma aleksandra dulkiewicz. o fotel prezydenta Gdańska ubiegają się też  
Grzegorz braun i marek skiba.

Początkowo w marcowych 
wyborach chciało startować 
ośmiu kandydatów, ale na 
ostatniej prostej pozostała ich 
tylko trójka.
Aleksandra Dulkiewicz 
w 2010 i 2014 uzyskała man-
dat radnej Gdańska z ramie-
nia Platformy Obywatelskiej, 
w 2014 została szefową jej 
klubu radnych. Od 20 marca 
2017 do 14 stycznia 2019 była 
zastępcą prezydenta Gdańska 
ds. polityki gospodarczej. Po 
zamordowaniu Pawła Ada-
mowicza premier Morawiecki 
podjął decyzję, że do momen-
tu wyborów nowego prezy-
denta Aleksandra Dulkiewicz 
pełnić będzie funkcję komisa-
rza miasta.
Grzegorz Braun ma 51 lat, po-
chodzi z Torunia, a z Gdań-
skiem nie ma nic wspólne-
go. Dotychczasowa kariera 
polityczna reżysera filmów 
dokumentalnych (m.in. „Za-
mach Smoleński”) nie wyglą-
da imponująco. W 2007 roku 
nie zebrał wymaganej licz-
by podpisów, aby startować 

w wyborach do senatu. 3 lata 
później bez powodzenia star-
tował w wyborach do Rady 
Miasta Wrocławia. W wybo-
rach prezydenckich w 2015 na 
11 kandydatów zajął 8. miej-
sce. Jego program polityczny 
jest skrajnie prawicowy i moż-
na powiedzieć, że bliski po-
stulatom Ruchu Narodowego.
Z kolei trzeci z kandyda-
tów, Marek Skiba, popierany 
szczególnie przez środowiska 
katolickie, jest chyba najmniej 
znanym kandydatem w tych 
wyborach. Marek Skiba to 
gdańszczanin z krwi i kości, 
przedsiębiorca w branży bu-
dowlanej. W 2017 roku 
współtworzył inicjatywę spo-
łeczną gdańszczan zgroma-
dzoną wokół projektu „Dzieci 
Naturalnie”. Lider Inicjatywy 
Obywatelskiej Odpowiedzial-
ny Gdańsk, która przekształ-
ciła się w Stowarzyszenie Od-
powiedzialny Gdańsk, które-
go został prezesem.
Przez pewien czas wybory 
w Gdańsku stały pod zna-
kiem zapytania. Dlaczego? 

Brakowało chętnych osób do 
pracy w komisjach wybor-
czych. Na szczęście w  ostat-
nich dwóch dniach zgłosiło 
się jednak ponad tysiąc osób.

Głos oddać mogą osoby 
mieszkające na stałe w Gdań-
sku, które są obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej 
i ukończyły 18 lat. Jeśli nie 

mamy pewności, czy znajdu-
jemy się na liście uprawnio-
nych do głosowania, lepiej 
sprawdzić to z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Dodajmy jeszcze tylko, że lo-
kale wyborcze otwarte będą 
w godz. 7.00–21.00.

(KL)

 Grzegorz braun  aleksandra dulkiewicz  marek skiba
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 – Strefa uspokojonego ruchu 
„tempo 30” obejmuje już nie-
mal cały kurort. Obecnie jedy-
nie na trzech sopockich ulicach 
dopuszczona jest wyższa pręd-
kość maksymalna. Są to: Aleja 
Niepodległości, ul. Malczew-
skiego i ul. Armii Krajowej. Na 
Malczewskiego i Armii Krajo-
wej dopuszczalna prędkość jest 
niewiele większa – obowiązuje 
ograniczenie do 40 km/h. Na 
wielu sopockich ulicach pręd-
kość jest ograniczona nawet 
do 20 km/h. Dodatkowo za-
instalowane są progi zwalnia-
jące – mówi Marek Niziołek 
z Biura Promocji i Komunikacji 

POSyPAŁy SIĘ MANDAty

W sopocie sprawdzają, czym palimy
 – Sezon grzewczy to okres 
wzmożonych kontroli przy-
domowych pieców grzew-
czych. Sopoccy Straż-
nicy Miejscy odwiedzili 
w ostatnim czasie 35 miesz-
kań, w których sprawdzili, co 
znajduje się w popiele z pieca, 
i jakiego rodzaju opałem dys-
ponują właściciele tych lokali 
– informuje Anna Dyskińska 
z sopockiego magistratu
W ośmiu przypadkach kon-
trole wykazały, że do ogrze-
wania mieszkania używano 
materiałów, których nie wol-
no spalać w domowym piecu. 
Były to np. lakierowane me-
ble, deski pokryte farbą, ele-
menty wyposażenia domu. 
Wszyscy właściciele miesz-
kań zostali ukarani manda-
tami, a posesje te objęte są 
szczególnym zainteresowa-
niem mundurowych.
 – W styczniu wspólnie z Wy-
działem Inżynierii i Ochro-
ny Środowiska dokonano 
kontroli posesji w Kamien-
nym Potoku, podczas której 
pobrane zostały do badania 
próbki popiołu. Czynności te 
podjęto w związku z podej-
rzeniem, iż właściciele spalają 
odpady w godzinach nocnych, 
a więc w czasie, gdy strażnicy 
nie mogą dokonywać kontroli 

w prywatnych mieszkaniach. 
Do tego rodzaju kontroli wy-
typowane zostały 2 kolejne 
posesje – tłumaczy Anna Dy-
ksińska, która przypomina iż 
zgodnie z obowiązującym pra-
wem umundurowany strażnik 
miejski może dokonać kontro-
li pieca na prywatnej posesji 

Społecznej Urzędu Miasta 
Sopotu.
Przy okazji budowy rond Wej-
he row sk a / K r a s z e w sk iego 
i Wejherowska/Obodrzyców 
pojawiła się inicjatywa rozsze-
rzenia strefy „tempo 30” o ulice 
Wejherowską i Obodrzyców. 
Strefa ta obejmie również uli-
ce Łokietka od Drogi Zielo-
nej do ul. Polnej oraz Polną 
od Łokietka do ul. Bitwy pod 
Płowcami.
 – W ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego re-
alizowany będzie projekt pole-
gający na modernizacji oświe-
tlenia ulicznego na obszarze 

dolnego Sopotu, w ramach 
której przewidziane jest rów-
nież doświetlanie przejść dla 
pieszych. Obecnie w Sopocie 
oświetlonych jest 18 przejść dla 
pieszych. Wiele z nich to przej-
ścia wyniesione, łączące zalety 
progu zwalniającego i przej-
ścia, które znacznie poprawiają 
bezpieczeństwo przechodniów 
– dodaje Marek Niziołek.
Dodatkowo wymienione zo-
stały źródła światła na przej-
ściach dla pieszych przy uli-
cach: Obodrzyców (przy po-
czcie), Wejherowskiej (dojście 
do SKM od ul. Małopolskiej), 
Jana z Kolna (przy Rzemieśl-
niczej). Oświetlenie zmieniono 
na takie, które swoją barwą wy-
różnia przejścia dla pieszych.
Marcin Skierawski, wicepre-
zydent Sopotu podkreśla, że 
miasto dąży do jeszcze więk-
szej poprawy bezpieczeństwa 
w kurorcie, a jednocześnie re-
alizuje politykę zrównoważo-
nego transportu, m.in. zachę-
cając mieszkańców do częstego 

korzystania z rowerów.
 – Sopot to miasto małych 
odległości, mamy tu najwyż-
szy w Polsce wskaźnik dróg 
rowerowych do pozostałych 
ulic. Rowerem w Sopocie 

BĘDZIE BARDZIEj BEZPIECZNIE

Udogodnienia dla rowerzystów i pieszych
wiosną ruszą w sopocie prace przygotowujące do uruchomienia kontra pasów dla jednośladów. na 33 ulicach dolnego 
sopotu dopuszczony zostanie kontraruch rowerowy, czyli możliwość poruszania się rowerów „pod prąd” ulicami 
jednokierunkowymi. wprowadzony kilka lat temu pilotaż w górnym sopocie, a także doświadczenia innych miast 
pokazują, że jest to rozwiązanie wygodne i bezpieczne.

w godzinach 6.00–22.00, po 
okazaniu upoważnienia wyda-
nego przez prezydenta miasta.
Z każdej takiej czynności kon-
trolnej sporządza się protokół. 
Utrudnianie bądź uniemożli-
wienie przeprowadzenia kon-
troli strażnikom miejskim może 
skutkować karą pozbawienia 

dojedziemy wszędzie i szybko. 
Uspokojenie ruchu samocho-
dowego i kontra pasy znacz-
nie ułatwią życie i rowerzy-
stom i pieszym – mówi Marcin 
Skwierawski.

  w styczniu kontrole przeprowadzono w kamiennym potoku.

NIE ZAPOMNIj!!!

rusza rekrutacja
1 marca rozpocznie się pro-
ces rekrutacji do sopockich 
przedszkoli. Aplikacje będzie 
można składać do 29 marca 
(do godz. 15.00). Ogłoszenie 
wyników rekrutacji zaplano-
wano na 24 kwietnia na godz. 
12.00.
 – Przygotowano około 730 
miejsc w przedszkolach, co 
powinno zapewnić pełną do-
stępność do edukacji przed-
szkolnej dla sopockich dzieci 
w wieku 3 do 6 lat – mówi 
Anna Dyskińska z Biura Pro-
mocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta Sopotu.
Proces rekrutacyjny roz-
poczyna złożenie wniosku 
o przyjęcie do przedszkola 
lub innej formy wychowania 
przedszkolnego wraz z doku-
mentami potwierdzającymi 
spełnienie warunków i kry-
teriów przyjętych w postę-
powaniu rekrutacyjnym. Ro-
dzice mają blisko miesiąc na 
złożenie dokumentów (1–29 
marca).
 – W poniedziałek, 8 kwiet-
nia o godzinie 12.00, do pu-
blicznej wiadomości zostanie 
przekazana lista kandydatów, 

którzy po spełnieniu wyma-
gań zostali zakwalifikowani. 
24 kwietnia ogłoszona zo-
stanie ostateczna lista dzie-
ci, które podejmą edukację 
przedszkolną – informuje 
Anna Dyksińska.
Również 1 marca rozpoczyna 
się rekrutacja do sopockich 
szkół podstawowych. Wnio-
ski można składać do 26 mar-
ca, zaś w przypadku oddziału 
szkoły sportowej do 27 marca. 
17 maja podane zostaną listy 
kandydatów.
 – Kandydaci zamieszkali 
w obwodzie szkoły podstawo-
wej przyjmowani są z urzędu 
na podstawie zgłoszenia ro-
dziców lub prawnych opieku-
nów. Uczniowie spoza obwo-
du szkoły uczestniczą w po-
stępowaniu rekrutacyjnym, 
w którym za poszczególne 
kwalifikacje przyznawana 
jest punktacja – dodaje Anna 
Dyksińska.
Warto dodać, że w Sopo-
cie przygotowanych jest 250 
miejsc. Pozwoli to  stworzyć 
11–12 oddziałów.

(GR)

wolności do lat 3. Podczas kon-
troli właściciele nieruchomości 
są informowani o możliwo-
ściach zmiany systemu ogrze-
wania na bardziej ekologiczne 
oraz o systemie dopłat i wspar-
cia oferowanych przez miasto.

(GR)

Dodajmy, że drogi rowerowe 
w Sopocie liczą ponad 20 km, 
a wokół miasta, na terenie Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowe-
go, jest też ok. 10 km dróg leśnych.

(GR)
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Pierwsze przetargi rozstrzy-
gnęła już Administracja Osie-
dla nr 4, dzięki czemu rozpo-
częto chociażby wymianę we-
wnętrznych linii zasilania przy 
Obrońców Wybrzeża 8D.
 – W tym roku w tej samej klat-
ce falowca wymieniać będzie-
my też poziomy i piony ciepłej 
i zimnej wody. Po zakończeniu 
wszystkich prac, a więc w cza-
sie lata, cała klatka zostanie 
jeszcze odmalowana. Będzie-
my też modernizować insta-
lację centralnego ogrzewania 
w piwnicach budynków niskich 
przy Chłopskiej 12 i Dąbrow-
szczaków 32. Remontowane 
będzie także oświetlenie kla-
tek schodowych oraz piwnic 
w budynku przy Chłopskiej 
10. Kontynuowane będą prace 
związane z wymianą drzwi do 
klatek schodowych przy Dą-

browszczaków 30, Kołobrze-
skiej 51, 65 i 69 – informuje 
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze”.
W tym roku docieplana bę-
dzie też jedna ze ścian bu-
dynku przy Kołobrzeskiej 67, 
a także wymieniane będą pasy 
nadrynnowe w bloku przy Ko-
łobrzeskiej 65 i odmalowane 
dwa budynki przy Chłopskiej 

10 i Kołobrzeskiej 69. W cią-
gu najbliższych miesięcy za-
kończą się remonty pomiesz-
czeń zsypowych w falowcu. 
Modernizowane będą jeszcze 
dwie altany śmietnikowe przy 
Chłopskiej 14 (tu wybudowana 
będzie nowa) oraz przy Obroń-
ców Wybrzeża 8B. Od strony 
balkonów falowca remontowa-
ny będzie chodnik (od 8A do 
6B), wymieniane będą podesty 
przed wejściem do klatek scho-
dowych przy Dąbrowszczaków 
30 i Kołobrzeskiej 65 i 69.
 – Część z nich zostanie prze-
znaczona na pomieszczenia 
socjalne dla dozorców, a część 
na rowerownie, które cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. Miejsc przygo-
towanych jest na 15 rowerów, 
ale mieszkańcy sami tak zago-
spodarowują pomieszczenia, 

że w jednej z rowerowni prze-
chowywanych jest prawie 40 
jednośladów. A dodam, że w tej 
chwili mamy 8 rowerowni – 
dodaje Andrzej Narkiewicz.

Jeden przetarg ofertowy prze-
prowadzono już w Administra-
cji Osiedla 1. Pracami remon-
towymi w spółdzielni intere-
suje się niewiele firm, dlatego 
teraz wysyłane będą zapytania 

ofertowe do potencjalnych 
wykonawców.
Na ten rok zaplanowano m.in. 
przebudowy altan śmietni-
kowych, remont maszynowni 
w budynkach przy Śląskiej 35, 
37, 86 i 88.
 – Przy Kołobrzeskiej 42 re-
montowane będą pomieszcze-
nia po wsypach, gdzie gospo-
darze domów będą mieli swo-
je pomieszczenia techniczne. 
Modernizować będziemy też 
wejście do klatek schodowych 
przy Rzeczypospolitej 7, a same 
klatki malowane będą przy Ślą-
skiej 84, 86 i 88. W budynkach 
przy Opolskiej 4 i 7 wymie-
niana będzie instalacja wodo-
ciągowa. Z kolei w bloku przy 
Rzeczypospolitej 1 naprawiane 
będą żebra konstrukcyjne, po-
sadzki i malowane galerie. Pra-
ce te będą wykonane w ciągu 

dwóch najbliższych lat– mówi 
nam Elżbieta Bohdziewicz, za-
stępca kierownika ds. technicz-
nych Administracji Osiedla nr 
1 PSM „Przymorze”.
– Za klubem „Maciuś I” chce-
my przygotować miejsce do 
ćwiczeń. Jeśli wszystkie pra-
ce przebiegać będą spraw-
nie, to pierwsze urządzenia 
zamontowane zostaną jesz-
cze w tym roku – dodaje 

Małgorzata Siwek, kierownik 
Administracji Osiedla nr 1. – 
W tym miejscu było kiedyś bo-
isko, ale od jakiegoś czasu nie 
jest wykorzystywane, dlatego 
postanowiliśmy zagospodaro-
wać ten teren. Mieszkańcy chcą 
ćwiczyć na świeżym powietrzu, 
dlatego chcemy im to ułatwić.
Kontynuowane będą prace 
elektryczne w piwnicach Rze-
czypospolitej 7A i B oraz Ko-
łobrzeskiej 42C, D, E. W tym 
roku wymienionych będzie 
900 wodomierzy, które straciły 
5-letnią legalizację
Na początku marca swój prze-
targ na wykonawców prac 
remontowych ogłosi Admi-
nistracja Osiedla nr 3 PSM 
„Przymorze”.
 – W tym roku kontynuować 
będziemy wymianę instala-
cji wodociągowej – tym razem 
w dwóch klatkach budynku Ja-
giellońskiej 10. Dokończymy 
również odnawianie elewacji 
wraz z naprawą balkonów bu-
dynku przy ulicy Jagiellońskiej 
10 K, L i M. Dokończymy rów-
nież docieplanie budynku przy 
Jagiellońskiej 32. W związku 
z tym, że kończy się legalizacja, 
to wymienionych zostanie po-
nad 2500 wodomierzy – mówi 
Mirosław Emir Muchla, za-
stępca kierownika ds. technicz-
nych Administracji Osiedla nr 
3 PSM „Przymorze”.
Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że wszędzie zainstalowane 
są wodomierze z odczytem ra-
diowym, dzięki czemu znacz-
nie spadły ubytki wody.
 – Wpływ na to ma również 
fakt, że w wielu budynkach wy-
mieniona została instalacja wo-
dociągowa, dzięki czemu nie 
odnotowujemy prawie żadnych 
nieszczelności. Jeszcze kilka lat 
temu ubytki wody dochodziły 
nawet do 5 procent. Teraz wy-
noszą one między 2 a 3 procent 
– dodaje Stanisław Kołaciński, 

kierownik Administracji Osie-
dla nr 3.
Poza tym w dwóch budynkach 
4-piętrowych (Chłopska 24, 
Jagiellońska 44) wykonywane 
będą prace dekarskie. W tych 
samych budynkach wymienia-
ne będą drzwi do kletek scho-
dowych. W różnych miejscach 
osiedla remontowane będą 
jeszcze chodniki.
Najważniejszymi pracami re-
montowymi na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 2 będzie 
wymiana instalacji gazowej.
 – Odnawiać będziemy klat-
ki schodowe w naszych obu 
falowcach i jedną klatkę 
w budynku przy Chłopskiej 34. 

Malować będziemy zniszczo-
ną przez glony i grzyby elewa-
cję m.in. przy Chłopskiej 38. 
W związku ze zmianą nazwy 
ulicy Dąbrowszczaków bę-
dziemy musieli przemalować 
szczyty budynków w ciągu tej 
ulicy – informuje Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 2.
W związku z rozszerzeniem 
segregacji śmieci trzeba będzie 
również modernizować rów-
nież niektóre altanki. W nie-
których miejscach pojemniki 

na odpady komunalne staną tuż 
przy altankach.
 – Część płyt betonowych na 
terenie klubu „Piastuś” zastą-
pi nawierzchnia bezpieczna. 
Prace te przeprowadzone będą 
przede wszystkim w miejscu, 
gdzie znajdują się urządzenia 
zabawowe dla dzieci, aby mo-
gły tam się bezpiecznie bawić 
– dodaje Włodzimierz Bycz-
kowski. – Nie zapomnieliśmy 
o miejscach postojowych, które 
chcemy wykonać m.in. przed 
falowcem przy Piastowskiej 
100. Wciąż czekamy na zie-
lone światło z Energii w spra-
wie przygotowania terenu pod 
miejsca postojowe przy pawi-

lonie Daniela. Kontynuować 
będziemy udrażnianie kana-
lizacji deszczowej. Przystąpi-
liśmy także do modernizacji 
instalacji domofonowej. Część 
prac wykonanych będzie w tym 
roku, a cały proces zakończymy 
w 2020 roku.
To oczywiście tylko część prac 
remontowych, które planowane 
są ten rok. Za pół roku spraw-
dzimy, ile zaplanowanych robót 
zostało wykonanych.

Grzegorz Rudnicki

psM prZYMorZE

PIERWSZE ROBOty juŻ RuSZyŁy

Znamy plany remontowe na 2019 rok
znane są już plany remontowe, które w tym roku przeprowadzone zostaną na terenie powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”. 
niektóre roboty już ruszyły, a w większości przypadków czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie przetargów.

  w tym roku dokończone będą prace związane z docieplaniem budynku przy Jagiellońskiej 32

  coraz więcej takich miejsc pojawia się na naszych osiedlach

  część płyt betonowych na terenie klubu 
„piastuś” zastąpi nawierzchnia bezpieczna

  dawne pomieszczenia zsypowe zmieniono na rowerownie
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żYCiE Miasta/rEkLaMa

OfERty POZNAMy 1 MARCA

remont traktu konnego 

 – Tydzień temu ogłoszo-
no przetarg na modernizację 
Traktu Konnego na odcinku 
od ul. Smoluchowskiego do 
ul. Chodowieckiego. Oferty 
w przetargu poznamy 1 mar-
ca. Trakt Konny zyska w tym 
roku nową nawierzchnię na 
odcinku liczącym niemal 1 
km. Prace potrwają do sierp-
nia – informuje Olimpia Sch-
neider z Biura Prezydenta ds. 
Komunikacji i Marki Miasta.
Oprócz nawierzchni jezd-
ni, wykonawca wyremon-
tuje także chodnik po 

stronie Placu Zebrań Ludo-
wych. Chodnik będzie wyko-
nany z kostki kamiennej i bru-
kowej. Poza tym wykonawca 
przez rok od zakończenia in-
westycji będzie miał w obo-
wiązku pielęgnować trawnik 
wzdłuż trasy.
 – Projekt koordynuje Dy-
rekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska. Inwestycja jest czę-
ścią programu „Modernizacja 
nawierzchni dróg na terenie 
Gdańska”. W 2018 roku w jego 
ramach przeprowadzono mo-
dernizacje ul. Chłopskiej, al. 

Grunwaldzkiej i tzw. trze-
ciej jezdni Jaśkowej Doliny. 
W ubiegłym roku na te inwe-
stycje wydano niemal 16 mi-
lionów złotych, a w 2017 roku 
na realizację zadań z tego 
programu wydano ponad 11 
milionów złotych – przypo-
mina Olimpia Schneider.
Dodajmy już na sam koniec, 
że w 2019 roku z tego progra-
mu realizowane będą m.in. 
prace na ul. Niepołomickiej. 

(GR)

Wesoły Delfinek
Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole 
na Gdańskiej Żabiance 

nieopodal granicy Gdańska i Sopotu

Dobrze skomunikowane 
(skm, tramwaje, autobusy)
Otwarte od 06:00 – 17:00

516 140 105   |  58 557 98 88

Gdańsk, Pomorska 19

/NiepublicznePrzedszkoleWesolyDelfinek

reklama

To właśnie w budynku przy 
ulicy Matuszewskiego Mieczy-
sław Struk (marszałek woje-
wództwa pomorskiego) i Alek-
sandra Dulkiewicz (pełniąca 
obowiązki prezydenta Gdań-
ska) podpisali umowę na dofi-
nansowanie przedsięwzięcia.
 – Już rok temu prezydent Ada-
mowicz mówił o konieczności 
tworzenia miejsc w żłobkach 
i przedszkolach w różnych czę-
ściach miasta. Warto o tym po-
wiedzieć, bo w budynku przy 
Matuszewskiego za, bagate-
la, ponad 2,2 miliona złotych, 
z czego blisko 2 miliony po-
chodzić będą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego, po-
wstanie aż 80 nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 – 
mówi Mieczysław Struk. – Ale 
to nie koniec. Mam kolejną do-
brą wiadomość dla gdańskich 
rodzin. W budynku, w którym 
w okresie Wolnego Miasta 
Gdańsk działało Gimnazjum 
Polskie, należącym obecnie do 
samorządu pomorskiego, two-
rzy się właśnie przedszkole 

W CAŁyM MIEŚCIE PRZyBĘDZIE 1600 MIEjSC

pozytywny żłobek na Morenie
w budynku przy ul. matuszewskiego 2 działa obecnie przedszkole. ale już 1 marca w tym miejscu zacznie również działać 
żłobek, zapewniający 80 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie miasto 
otrzymało ze środków europejskiego Funduszu społecznego.

 w tym roku wyremontowana będzie część traktu konnego 
– od ul. smoluchowskiego do ul. chodowieckiego.

 Umowa na dofinansowanie została właśnie podpisana

i żłobek na 100 miejsc.
W ciągu kilku najbliższych 
miesięcy podobnych umów 
popisanych będzie jeszcze kil-
ka. Dzięki dofinansowaniu 
samorządu województwa po-
morskiego i współpracy mia-
sta Gdańska i Fundacji Pozy-
tywne Inicjatywy w Gdańsku 
powstanie ok. 1600 nowych 
miejsc żłobkowych. Nowe pla-
cówki powstaną na Przymorzu, 
Zaspie, Ujeścisku, Oruni, Su-
chaninie, Osowie i w Letnicy, 
Jelitkowie oraz we Wrzeszczu.
 – Istotą tych projektów nie 
jest stworzenie samych miejsc 
w żłobkach, ale również wy-
asygnowanie części środków 
finansowych na wsparcie spe-
cjalistów.  Żłobek ma reali-
zować funkcję opiekuńczą, 
wychowawczą i edukacyjną. 
Projekt pozwala na stworze-
nie placówki, która oprócz 
bezpieczeństwa zapewnia naj-
młodszym dzieciom również 
zrównoważony rozwój z wyko-
rzystaniem wsparcia specjali-
stów, takich jak psycholog czy 

logopeda. Opiekunki wezmą 
udział w cyku szkoleń, które 
pozwolą im prowadzić zaję-
cia edukacyjne, stosując meto-
dy i techniki dostosowane do 
wieku dzieci, wspomagające 
wszechstronny rozwój, talenty, 
ciekawość oraz twórcze my-
ślenie. Prowadzone będą tak-
że zajęcia dodatkowe – dodaje 
Mieczysław Struk.
Warto dodać, że nie tylko 
Gdańsk korzysta z unijnego 
wsparcia na tworzenie nowych 
miejsc w żłobkach. Na terenie 
całego województwa pomor-
skiego w podobny sposób z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego utworzonych będzie 3500 
nowych miejsc dla maluchów.
 – Działamy na terenie czterech 
województw, ale tylko samorząd 
pomorski w tak dużym stopniu 
wspiera tworzenie nowych miejsc 
w żłobkach i przedszkolach – za-
uważa Arkadiusz Gawych, prezes 
Fundacji Pozytywne Inicjatywy.
Aleksandra Dulkiewicz zdaje 
sobie sprawę, że brakuje miejsc 
w żłobkach.

 – Rozmawiam z mieszkańca-
mi i wiem, że jest to problem. 
Stworzenie nowych 1600 
miejsc dla najmłodszych w ja-
kimś stopniu problem ten roz-
wiąże. Pracujemy nad bonem 

żłobkowym, a więc wsparciem 
finansowym dla tych rodzi-
ców, którzy nie znajdą miej-
sca w żłobku publicznych albo 
miejscu, gdzie czesne ustalane 
jest przez radę miasta. Projekt 

jest w trakcie dopracowywania 
szczegółów – dodaje Aleksan-
dra Dulkiewicz.

(lubek)
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OBRĄCZKOWANIE PtAKÓW

Współpracują 
z Meksykiem
Dzięki współpracy ze Stacją 
Badania Wędrówek Ptaków 
Wydziału Biologii Uniwersyte-
tu Gdańskiego w Meksyku po-
wstał narodowy system obrącz-
kowania ptaków, który będzie 
stanowił kolejne narzędzie 
prowadzenia badań naukowych 
w tym kraju, ale także monito-
ringu tamtejszej niezwykle bo-
gatej przyrody.
Powstawanie systemu zaplano-
wał i konsultował jego tworze-
nie na każdym etapie dr Jaro-
sław K. Nowakowski z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, kierownik 
Programu Badawczego Akcja 
Bałtycka.
Z inicjatywą stworzenia 
w Meksyku systemu obrączko-
wania – na wzór tego w Pol-
sce – wyszedł w 2016 roku od 
lat zamieszkały i pracujący 
w Meksyku dr Mariusz K. Jan-
czur Feret z Autonomicznego 
Uniwersytetu Stanu Meksyk 
w Toluce. W rezultacie dr Jaro-
sław K. Nowakowski od trzech 
lat szkoli ornitologów w Mek-
syku. Najpierw były to podsta-
wy: na czym polega obrączko-
wanie, jakie przy tej okazji zbie-
ra się dane i rodzaje materiału 
naukowego, jak rozpoznawać 
płeć i wiek schwytanych pta-
ków. Jednocześnie ornitolodzy 
meksykańscy (w sumie 7 osób) 
przyjeżdżali na Akcję Bałtycką 
na szkolenia i konsultacje.

(MR)
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 – W sklepie osoby skierowane 
tam przez gdański MOPR mogą 
otrzymać darmową żywność – 
od warzyw i owoców po nabiał, 
mięso, wyroby garmażeryjne 
oraz inne niezbędne produkty. 
Bank Żywności pozyskuje je 
m.in. od zaprzyjaźnionych skle-
pów, hurtowni spożywczych. 
To pełnowartościowe produk-
ty, spełniające wszelkie nor-
my m.in. higieniczne, terminu 
przydatności do spożycia, prze-
chowania żywności itd. Arty-
kuły zamiast cen mają określo-
ną ilość punktów. Potrzebujący 
wybiera bezpłatnie produkty, 
„płacąc za nie” bonem punkto-
wym zawartym w skierowaniu. 
Każdy klient może wykorzystać 
do 200 punktów miesięcznie. 
„Najdroższe” w sklepie są: mię-
so, ryby i słodycze, „najtańsze” 
natomiast owoce i warzywa. Jak 
w realnym życiu, gdzie obowią-
zują ceny za towar – wyjaśnia 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
Skierowanie z MOPR 

POMOC DLA POtRZEBujĄCyCH

sklep społeczny w Nowym porcie 
w nowym porcie przy ulicy wolności 52 otwarty został sklep społeczny dla osób w trudnej sytuacji 
życiowej, ekonomicznej. na zlecenie miejskiego ośrodka pomocy rodzinie prowadzi go bank 
Żywności w trójmieście.

 przy ulicy wolności 52 otwarty został sklep społeczny dla osób w trudnej 
sytuacji życiowej, ekonomicznej

obowiązuje przez miesiąc, przy 
czym klient może skorzystać 
z oferty sklepu dwa razy tygo-
dniowo (podczas wizyty otrzy-
ma maksymalnie do 2,5 kg 
żywności). Pracownik socjal-
ny, jeśli sytuacja życiowa pod-
opiecznego nadal jest zła, może 
przyznać tę formę wsparcia tak-
że w następnych miesiącach. Co 
istotne, projekt uruchomienia 
i działania sklepu ma charakter 
pilotażowy – skierowania wyda-
je obecnie tylko Centrum Pracy 
Socjalnej nr 2 w Nowym Porcie, 
przede wszystkim swoim klien-
tom. W trybie interwencji taka 
pomoc może zostać przyznana 
również potrzebującym osobom 
z innych rejonów Gdańska.
Dodajmy, że gdański MOPR 
zabezpieczył środki na pilotażo-
we działanie sklepu społecznego 
w tym roku. Cały projekt ma nie 
tylko wymiar pomocowy i prze-
ciwdziała wykluczeniu społecz-
nemu. Służy również edukacji 
ekonomicznej gdańszczan, uczy 
planowania miesięcznego bu-
dżetu. Promuje również zdrowe 

odżywianie, dlatego „najtańsze” 
są właśnie warzywa i owoce. 
 – Bezpieczeństwo, edukacja 
potrzebujących gdańszczanek 
i gdańszczan, także pod kątem 
ekonomicznym, jest dla nas nie-
zwykle ważna. Każda rodzi-
na, która wpadnie w finansowe 
tarapaty musi mieć poczucie, 
że z problemem nie jest sama. 

Może liczyć na fachową, kom-
pleksową pomoc między innymi 
instytucji miejskich, organizacji 
pozarządowych, prawnych  – 
podkreśla Piotr Kowalczuk, wi-
ceprezydent Gdańska ds. eduka-
cji i usług społecznych.
Punkt przy ulicy Wolności 52 
działa w poniedziałki i piątki 
w godzinach od 10.00 do 13.00 

oraz w środy w godzinach od 
13.00 do 16.00. Podczas ostatniej 
godziny działania sklepu mogą 
się zgłaszać osoby bez skierowań 
z MOPR – otrzymają żywność 
po wypełnieniu oświadczenia, że 
są potrzebujące, a wybór produk-
tów będzie ograniczony.

(GR)

Przedszkole „Wielka Przy-
goda” jest placówką niepu-
bliczną działającą w Gdańsku 
przy ul. Ujeścisko 10 (boczna 
od ul. Kartuskiej, przy Osie-
dlu Pomarańczowym) od 
września 2007 roku. Z myślą  
o naszych podopiecznych sta-
le wzbogacamy ofertę w za-
kresie dydaktyki wychowania 
i opieki, uwzględniając przy 
tym najnowsze badania z za-
kresu pedagogiki i psycho-
logii. Siedzibą przedszkola 
jest dom wolnostojący z wła-
snym ogrodem znajdujący się 
w otoczeniu małych nowych 
osiedli w Gdańsku Zaborni.

PRIORytEty NASZEGO 
PRZEDSZKOLA
Nasz priorytet w pracy  
z dzieckiem to odkrywa-
nie oraz doskonalenie jego 

umiejętności i mocnych stron 
tak, aby w efekcie ukształto-
wać w dziecku wysokie poczu-
cie własnej wartości i uzyskać 
pełną gotowość do podjęcia 
edukacji szkolnej opuszczają-
cego placówkę wychowanka. 
W naszym przedszkolu wy-
chodzimy z założenia, że każ-
dy człowiek posiada talenty. 

Dlatego stawiamy sobie za cel 
ich odkrywanie oraz rozwija-
nie. Traktujemy jako wyzwanie 
pracę z dzieckiem szczególnie 
uzdolnionym.
W codziennej pracy skupiamy 
się również na przezwycięża-
niu słabości i dostosowywaniu 
metod oraz form pracy tak, aby 
każdy nasz Podopieczny miał 
możliwość odniesienia sukce-
su na miarę swoich możliwo-
ści. Udało nam się stworzyć 
sprawny system pomocy dzie-
ciom o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Otaczamy 

przedszkolaki opieką peda-
gogiczną i terapeutyczną do-
stosowaną do indywidualnego 
potencjału.  Zadaniem kadry 
pedagogicznej naszego przed-
szkola jest wprowadzić dzieci 
w świat wartości w duchu po-
szanowania praw wszystkich 
ludzi. Zwracamy szczególną 
uwagę na współpracę dzieci, 
nauczycieli i rodziców.
Dużo czasu  poświęcamy za-
bawie tematycznej jako pod-
stawowej formie działalności 
dziecka w wieku 3- 5 lat, co 
znajduje wyraz w Koncep-
cji Pracy Przedszkola i Planie 
Rocznym. Uważamy, że na-
ukę języka obcego warto za-
cząć od najmłodszych lat. Za-
jęcia j. angielskiego odbywają 
się codziennie w każdej grupie 
wiekowej.

KADRA PRyWAtNEGO 
PRZEDSZKOLA „WIELKA 
PRZyGODA”
Kadrę naszego przedszkola 
tworzą ludzie z pasją, nauczy-
ciele nowatorzy, posiadający 

wysokie kwalifikacje w zakre-
sie dydaktyki oraz wychowania 
dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Mogą się 
także poszczycić dodatkowy-
mi umiejętnościami nabytymi 
w czasie studiów podyplomo-
wych, kursów i szkoleń, któ-
re wykorzystują w codziennej 
pracy, wprowadzając dzieci  

w świat literatury, matema-
tyki, fizyki, sztuki…Duża 
grupa nauczycieli ma wie-
dzę  z zakresu pedagogiki 
specjalnej.
Cała Kadra przedszkola 
„Wielka Przygoda” dba o to, 
by pierwszy etap edukacyjny 
stał się dla Dzieci oraz Rodzi-
ców Wielką Przygodą…

reklama

PRZEDSZKOLE “WIELKA PRZyGODA”
uL. ujEŚCISKO 10, 80-130 GDAŃSK
tEL. 58 303 19 19, tEL. 660 913 167

E-MAIL: KASIA@WIELKAPRZyGODA.COM
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ORGANIZujĄ CZAS WOLNy W CZASIE fERII

spółdzielnia jak zwykle nie zapomniała 
o młodych mieszkańcach
czy będzie kulig? pytali najmłodsi mieszkańcy osiedla spółdzielni mieszkaniowej południe na oruni Górnej. pogoda niestety 
nie rozpieszcza i o zimowym szaleństwie można było tylko pomarzyć. Franciszek wantuch z sm „południe” tak jednak 
zorganizował zajęcia w czasie ferii, że powodów do narzekań nie było.

 – Pytanie o kulig otrzymuję 
każdego roku. Sami też przed 
każdymi feriami zastanawia-
my się, czy aura nas udobrucha 

i pozwoli zorganizować zaję-
cia na śniegu. Patrząc za okno 
trudno oprzeć się wrażeniu, że 
prawdopodobnie odpowiedź 

reklama

będzie niezadowalająca. 
Zima w pełni, a pogoda raczy 
nas deszczem i temperaturą 
przedwiośnia. Tak jest niemal 

każdego roku – mówi nam 
Franciszek Wantuch, który od 
wielu lat zajmuje się organiza-
cją zajęć dla dzieci i młodzieży 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”.
Oczywiście, trudno jest zastą-
pić frajdę z zimowych zabaw 
na świeżym powietrzu, ale 
spółdzielnia przygotowała kil-
ka ciekawych propozycji, któ-
re zorganizowano na terenie 
obiektów należących do SM 
„Południe”. Zajęcia odbywały 
się w pawilonie sportowym (ul. 
Nad Potokiem 13) oraz Cen-
trum Sportowym (ul. Kurierów 
AK 15).
 – Chętni mieli możliwość 
rozwijania swoich upodobań 
artystycznych podczas zajęć 
z aktywności twórczej lub zajęć 

umuzykalniających albo ryt-
miki. Dla kinomanów przewi-
dziano dwa wyjścia do kina, 
które – jak się okazało – cie-
szyły się ogromnym zaintere-
sowaniem młodych gdańsz-
czan. Dla chętnych z zacięciem 
sportowym zorganizowaliśmy 
dwa turnieje bowlingowe. Ist-
niała również nieco spokoj-
niejsza forma spędzenia cza-
su wolnego w towarzystwie 
gier planszowych – dodaje  
Franciszek Wantuch.
W tym roku dzieci i młodzież 
będą mogły także skorzystać 
z odpłatnych propozycji na 
kortach tenisowych. Sportowa 
infrastruktura na osiedlu SM 
„Południe” wzbogaciła się bo-
wiem o nowy obiekt sportowy.
 – Są to kryte, całoroczne korty 

tenisowe przy ulicy Okulickie-
go. Korzystając z okazji, chciał-
bym powiedzieć, że Weber 
Tenis Club zaprasza do udzia-
łu na przykład w zajęciach 
szkółki tenisowej dla dzieci 
i młodzieży czy zajęciach in-
dywidualnych. Bardziej szcze-
gółowe dane można uzyskać 
u Radka Webera pod nume-
rami telefonów 519 801 084 
lub 505 231 255 – informuje  
Franciszek Wantuch.
Ferie za nami, a już za czte-
ry miesiące upragnione waka-
cje. Można się spodziewać, że 
Franciszek Wantuch kolejny 
raz podejmie się organizacji let-
nich zajęć dla dzieci i młodzie-
ży, które czas ten spędzać będą 
w Gdańsku.

(GR)
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WEŹ uDZIAŁ W MARCOWyCH WyBORACH

po pierwszej kadencji rady dzielnicy 
przymorze Wielkie
pierwsza kadencja rady dzielnicy przymorze wielkie za nami. wybory do nowej rady odbędą się w marcu, a my spróbujemy 
podsumować dotychczasową pracę rady na przymorzu.

 – W tej chwili formalnie pra-
cuje tylko zarząd dzielnicy, ale 
oczywiście wszyscy radni są do 
dyspozycji mieszkańców naszej 
dzielnicy i jeśli zachodzi taka 
potrzeba, to reagujemy na zgło-
szenia do nas kierowane. Na 
ostatniej sesji w grudniu ubie-
głego roku ustaliliśmy, że do 
wyborów, które odbędą się 24 
marca,  nadal będziemy pełnić 
dyżury w naszej siedzibie przy 
ul. Jagiellońskiej 5. Korzysta-
jąc z gościnności „Panoramy”, 
zapraszamy mieszkańców 27 
lutego oraz 13 marca w godz. 
9.00–11.00 oraz 17.00–19.00 – 
mówi nam Krzysztof Skrzyp-
ski, przewodniczący zarządu.
W pierwszej, i to niepełnej ka-
dencji, bo trwającej od czerwca 
2016 roku, rada zrealizowała 
szereg zadań.
 – Po długim czasie zbiera-
nia podpisów poparcia uda-
ło się nam doprowadzić do 

powstania rady w naszej dziel-
nicy. To wielki sukces osób za-
angażowanych w to dzieło, ale 
również zasłużone ogromne 
brawa dla mieszkanek i miesz-
kańców Przymorza Wielkiego, 
którzy dali nam swój mandat 
zaufania. Czy go należycie wy-
pełniliśmy, okaże się 24 marca 
podczas wyborów, które odbę-
dą się w całym Gdańsku – do-
daje Krzysztof Skrzypski.
Z zapowiedzi wynika, że więk-
szość radnych pierwszej ka-
dencji zamierza ubiegać się 
o reelekcję, by móc kontynu-
ować podjęte zadania.
 – Przez te 2,5 roku naszej 
działalności w sumie dyspo-
nowaliśmy budżetem w łącznej 
kwocie 276 932 złotych. Dzięki 
tym pieniądzom udało nam się 
zakupić m.in. 21 ławek, 12 le-
żaków, 21 podpórek, 1 altanę, 
2 biblioteczki plenerowe czy 
1400 kopert życia – wylicza 

przewodniczący zarządu. – 
Zorganizowaliśmy kilka tur-
niejów sportowych, dofinanso-
waliśmy wigilie dla samotnych 
i ubogich oraz mikołajki dla 
dzieci czy spotkania autorskie 
w naszych dzielnicowych fi-
liach Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Proszę 
pamiętać, że gdyby rada dziel-
nicy nie istniała, to tych pie-
niędzy w ogóle nie byłoby dla 
Przymorza Wielkiego. One po 
prostu zostałyby w ogólnym 
budżecie miasta.
Rady dzielnic to jednostki or-
ganizacyjne, które są najbliżej 
mieszkańców. Dlatego waż-
nym jest, aby istniały i były 
reprezentowane przez swoich 
mieszkańców. Zachęcamy więc 
do kandydowania o mandat 
radnego dzielnicy. Zgłaszać się 
mogą mieszkańcy danej dziel-
nicy, w której chce się kan-
dydować – trzeba być w niej 

zameldowanym lub być ujętym 
w stałym rejestrze wyborców 
na terenie dzielnicy.
Przymorska rada dzielnicy li-
czy aż 21 osób. To dużo – wy-
nika to z liczby mieszkańców. 
Ważne jest, aby wśród kandy-
datów znalazła się jak najwięk-
sza liczba osób, by mieszkańcy 
w dniu wyborów mieli możli-
wość wyboru swojego przed-
stawiciela. Czas na zgłaszanie 
kandydatur upłynął 22 lutego. 
Ogromnie ważne jest, by 
mieszkańcy poszli do urn 
w dniu wyborów do rad dzielnic 

i zagłosowali. Od tego zależy, 
czy rada w ogóle powstanie. Od 
frekwencji zależy również jej 
budżet w kolejnych latach jej 
działalności.
 – A jest o co zawalczyć, gdyż 
Rada Miasta Gdańska trzy-
krotnie zwiększyła budżety rad 
od nowej kadencji. I tak – jeśli 
w wyborach 24 marca na Przy-
morzu Wielkim frekwencja 
wyniesie do 14 procent, to bu-
dżet w tym roku wyniesie 332 
316 zł, a jeśli frekwencja będzie 
w przedziale od 14 do 16 pro-
cent, to budżet wyniesie 415 

395 zł, frekwencja powyżej 16 
procent oznacza kwotę 498 474 
zł. To już są realne pieniądze, 
które w porozumieniu z miesz-
kankami i mieszkańcami na-
szej dzielnicy będzie można 
wydać na rzecz naszej dzielni-
cy – podsumowuje Krzysztof 
Skrzypski.
Dlatego zachęcamy naszych 
Czytelników do udziału w wy-
borach. Idźmy 24 marca na wy-
bory, bo to nasz obowiązek, 
idźmy – bo to nam się opłaca.

Grzegorz Rudnicki

GospodarZ bUdYNkU
Wymagania:
• Punktualność
• Sumienność
• Dobra organizacja pracy własnej.
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:
1. Sprzątanie klatek schodowych
2. Sprzątanie terenu przynależącego do budynku
3. Pielęgnacja zieleni

Oferujemy: 
1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2. świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich aplikacji  
w terminie do 08.03.2019 na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”
Ul. Kurpińskiego 21 
80 – 169 Gdańsk
na adres e-mail: sekretariat@smsuchanino.pl
lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni.

z dopiskiem w temacie stanowiska jakiego dotyczy aplikacja.  

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000)”

spółdZiELNia MiEsZkaNioWa „sUChaNiNo” 
posZUkUJE kaNdYdatóW Na staNoWisko

AtAKujĄ Z KAŻDEj StRONy

Uwaga na oszustów
Jak informuje Krzysztof 
Cieszyński, rzecznik pra-
sowy pomorskiego ZUS, 
na Policję zgłosiła się po-
krzywdzona i zawiadomi-
ła, że skontaktowała się 
z nią telefonicznie osoba 
podająca się za pracowni-
ka Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.
 – Oszustka powiedziała, że 
pokrzywdzona otrzymuje 
świadczenia rehabilitacyj-
ne, które musi natychmiast 
zwrócić, bo gdy tego nie 
zrobi, czeka ją egzekucja ko-
mornicza – mówi Krzysztof 
Cieszyński, który jednocze-
śnie przypomina, że wizy-
ty pracowników ZUS poza 
placówkami odbywają się 
jedynie w dwóch przypad-
kach. – Pierwszy z nich to 
kontrola u płatników skła-
dek, którą prowadzą wy-
łącznie inspektorzy kontroli 

na podstawie upoważnienia. 
Jest ona zawsze zapowiadana 
wcześniej. Inspektor infor-
muje o niej, doręczając za-
wiadomienie. Przed kontrolą 
inspektor musi okazać legi-
tymację służbową i upoważ-
nienie do przeprowadzenia 
kontroli. Drugi to kontro-
la prawidłowości wykorzy-
stania zwolnień lekarskich. 
W takim wypadku pracow-
nik ZUS może przyjść do na-
szego domu lub miejsca, któ-
re wskazaliśmy w zwolnieniu 
jako miejsce pobytu w czasie 
choroby i sprawdzić, czy wy-
konujemy zalecenia lekar-
skie. Każdy pracownik ZUS 
przeprowadzający kontrolę 
posiada  legitymację.
W razie wątpliwości co do 
tożsamości osoby przedsta-
wiającej się jako pracownik 
ZUS pod numerem 22 560 16 
00  można poprosić o pomoc 

w zweryf ikowaniu sprawy 
i potwierdzenie tożsamości 
pracownika.
– Korzystając z okazji, przy-
pominam też, że wiado-
mości pocztą elektroniczną 
ZUS wysyła wyłącznie do 
klientów, którzy zdecydo-
wali się na taką formę kon-
taktu i zawsze są one wy-
syłane od indywidualnego 
opiekuna. Wszystkie inne 
informacje wysyłane pocz-
tą elektroniczną rzekomo 
w imieniu ZUS mogą zawie-
rać wirusy i nie należy ich 
otwierać. Trzeba też pamię-
tać, że procedura przymuso-
wego dochodzenia zaległo-
ści wobec ZUS jest pisemna 
i wiąże się z doręczaniem 
korespondencji za pośred-
nictwem poczty – ostrzega 
pomorski rzecznik ZUS.

(GR)

 krzysztof skrzypski zachęca do wzięcia udział w marcowych wyborach do
rad dzielnic - m.in. na przymorzu wielkim
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SZuKAjĄ GOSPODARZy DOMÓW

kryzys na rynku pracy dotyka też 
spółdzielnie
na polski rynku zaczyna brakować rąk do pracy. przedsiębiorcy posiłkują się osobami z Ukrainy 
albo białorusi, ale mimo to i tak pozostaje bardzo wiele nieobsadzonych wakatów. problem na 
rynku pracy zaczynają zauważać również władze spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”, gdzie 
poszukiwane są osoby na stanowisko gospodarza domu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino” składa się 49 bu-
dynków, a nad utrzymaniem 
porządkiem na osiedlu czuwają 
22 osoby i większości są to ko-
biety. Porządek trzeba utrzymać 
nie tylko na klatkach schodo-
wych, ale również wokół bu-
dynków i na terenach zielonych.
 – Dozorcy, czyli gospodarze 
domów działają na określonym 
terenie. W budynkach niskich 
na jedną osobę przypada oko-
ło 10 klatek wraz z terenami 
zewnętrznymi, gdzie w czasie 
zimy trzeba dla przykładu od-
śnieżyć piesze ciągi komunika-
cyjne należące do spółdzielni. 
Posiadamy dwie odśnieżar-
ki, które wykonują część prac, 
resztą muszą zająć się gospo-
darze domów – mówi nam 
Maria Wyrostek, specjalista 
ds. organizacyjnych i kadr SM 
„Suchanino”.
Praca, szczególnie zimą, nie 
należy do łatwiejszych, dlatego 

zdarzają się zwolnienia chorobo-
we, ale też niektóre starsze panie 
odchodzą na emeryturę.
 – Pilotażowo na jednej z nieru-
chomości utrzymanie terenów 
oraz odśnieżanie chcemy zlecić 
firmie zewnętrznej, aby odcią-
żyć trochę naszych pracowni-
ków. Mówię o Nieruchomości 
II, do której należą budynki przy 
ulicach: Paderewskiego, Czaj-
kowskiego, Otwartej i Liszta. 
Jakiś czas temu dłużnicy mogli 
odpracować swoje zobowiąza-
nia względem spółdzielni. Ta-
kie rozwiązania się jednak nie 
sprawdziły – dodaje Magdale-
na Niedbała, kierownik Działu 
Technicznego SM „Suchanino”.
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”, uważa zlecenie 
prywatnej firmie utrzymywa-
nia terenów zielonych za naj-
lepsze możliwe rozwiązanie.
 – Przywileje socjalne spowo-
dowały, że brakuje rąk do pracy. 
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PLAN REMONtÓW – WyPRACOWANy KOMPROMIS

priorytetem bezpieczeństwo mieszkańców

  modernizowana hydrofornia na suchaninie będzie przekazana miejskiej spółce Giwk.

  remont ulicy liszta jest potrzebny, ale ważniejsza jest wymiana instalacji gazowej.

Plan remontów w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Sucha-
nino” znany jest od dawna, 
a znaleźć go można chociaż-
by na klatkach schodowych. 
Jego wypracowanie to pewien 
kompromis. Środków finan-
sowych nie ma zbyt wiele, 
dlatego w pierwszej kolejno-
ści prowadzone są prace naj-
bardziej potrzebne.
Od jakiegoś czasu każda 
nieruchomość sama wy-
pracowuje środki, które 

Można powiedzieć, że niektó-
rym najzwyczajniej w świecie 
nie opłaca się pracować. Pro-
blem ten nie dotyczy już tylko 
naszej spółdzielni. Jako zarząd-
ca nieruchomości muszę spro-
stać temu wyzwaniu. Korzy-
stając z okazji, mogę zapewnić 
naszych mieszkańców, że braki 

kadrowe w żaden sposób nie 
powinny wpłynąć na utrzy-
manie porządku na naszym 
osiedlu – zapewnia Leonard 
Wieczorek.
Nie od dziś wiadomo, że najle-
piej mieć własnego pracowni-
ka, ale jeśli nie ma takiej moż-
liwości, to należy korzystać 

z usług firm zewnętrznych.
 – Z podobnych rozwiązań 
korzystają już inne trójmiej-
skie spółdzielnie mieszkanio-
we, dlatego nie będziemy w tej 
kwestii pionierami – dodaje 
prezes Wieczorek.

(lubek)

później przeznaczane są na pra-
ce remontowe.
 – Sami wprowadziliśmy taki 
system, który od jakiegoś czasu 
narzuciła nam Ustawa o spół-
dzielniach mieszkaniowych. 
Można powiedzieć, że dużo 
wcześniej  wyprzedziliśmy 
ustawodawcę – mówi nam Le-
onard Wieczorek, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Sucha-
nino”. – W naszej spółdziel-
ni, w razie realizacji drogich 
przedsięwzięć, uruchamiana 

jest tzw. wewnętrzna pożyczka 
z  funduszu zasobowego.
Jednym z ważniejszych zadań, 
które realizowane są na terenie 
spółdzielni, jest modernizacja 
hydroforni, która po zakoń-
czeniu wszystkich prac wraz 
z siecią drugiej strefy zasilania 
w wodę zostanie przekazana 
miejskiej spółce wodno-kanali-
zacyjnej (GIWK). Zakres tych 
prac nie jest mały, a ich koszt to 
ok. 0,5 mln zł.
 – Po przekazaniu hydroforni 

i sieci spółdzielni odpadną 
koszty związane z utrzyma-
niem tej infrastruktury. Otrzy-
mamy zwrot części poniesio-
nych kosztów, poniesionych 
na modernizację hydroforni. 
Chodzi o ok. 30 proc. wyda-
nych środków – dodaje prezes 
Wieczorek.
Równie pilny jest remont ulicy 
Liszta, która w całości należy 
do spółdzielni, a jej naprawa 
kosztować może ponad 1 mln 
zł. Warto w tym miejscu za-
uważyć, że jest to kwota więk-
sza od wszystkich środków 
zgromadzonych na tej nieru-
chomości, jakie spółdzielnia 

posiada w tym roku na remon-
ty. Koszty robót – szczególnie 
drogowych – z roku na rok są 
coraz wyższe. Spółdzielnia 
musi poradzić sobie z tym wy-
zwaniem – mimo że nie zamie-
rza podnosić stawki funduszu 
remontowego.
 – Nie możemy w nieskoń-
czoność drenować kieszeni 
naszych mieszkańców. Ulica 
Liszta, mimo że jest w bardzo 
złym stanie, musi jeszcze po-
czekać. W tej chwili najważ-
niejszym dla nas jest bezpie-
czeństwo, dlatego w pierwszej 
kolejności będziemy zajmować 
się wymianą instalacji gazowej, 

co tylko w tym roku pochło-
nie ok. 400 tysięcy złotych. 
Mam nadzieję, że proces ten 
zakończymy w przeciągu 
dwóch najbliższych lat. Ro-
zumiem, że racje są po każdej 
ze strony, ale chciałbym, żeby 
mieszkańcy zrozumieli, że 
przy konstruowaniu planu re-
montów w pierwszej kolejno-
ści kierujemy się bezpieczeń-
stwem. Remont ulicy Liszta 
jest potrzebny i nie uciekamy 
od tego tematu – uspokaja 
Leonard Wieczorek.

(lubek)

 – W ramach 23. Wielka-
nocnego Festiwalu Ludwiga 
van Beethovena zaprasza-
my na wyjątkowy koncert 
kameralny, który odbędzie 
się 23 marca o godz. 19.00 
w sali balowej Grand Hotelu 
w Sopocie. Podczas koncertu 
wystąpią trzej wybitni mu-
zycy od lat mocno związani 
z osobą jednego z najwybit-
niejszych polskich kompo-
zytorów XX wieku, Krzysz-
tofa Pendereckiego. Mowa 
o Konradzie Skolarskim, 
Jarosławie Nadrzyckim i Ka-
rolu Marianowskim – zapra-
sza Mariusz Pszczółkow-
ski z Agencji Artystycznej 
BART.
Penederecki Piano Trio, 
o których mowa, współtwo-
rzą utytułowani artyści, któ-
rzy swoją międzynarodową 
renomę zdobyli, występując 
– jako soliści, kameraliści 
oraz członkowie utytułowa-
nego Meccore String Quar-
tet – we wszystkich krajach 
Europy, w obu Amerykach 
i w Azji.
Bilety do nabycia w kasie 
BART przy ul. Kościuszki 
61 w Sopocie oraz w Infor-
macji Turystycznej przy Pla-
cu Zdrojowym 2 – również 
w Sopocie.

(GR)
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MIESZKAŃCOM BĘDZIE ŁAtWIEj PARKOWAĆ

starają się, aby spółdzielnia była przyjazna 
mieszkańcom
od dłuższego czasu znany jest już plan remontów na 2019 rok, realizowanych  na terenie robotniczej spółdzielni 
mieszkaniowej „budowlani”. szerszych informacji na ten temat udzielił nam krzysztof mackiewicz, który objął 
niedawno stanowisko wiceprezesa ds. technicznych – zastępując na tym miejscu Józefa turka.

Spółdzielnia mieszkaniowa re-
alizuje swoje zadania remonto-
we w oparciu o plan remontów. 
Plan na obecny rok został wpro-
wadzony w życie uchwałą, którą 
jeszcze w połowie grudnia pod-
jęła rada nadzorcza.
 – Najstarsze budynki w naszej 
spółdzielni mają już 60 lat, cho-
ciaż większość pochodzi z lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych. Bardzo ważną sprawą jest 
utrzymanie ich w należytym sta-
nie technicznym. Z tego powo-
du prace wykonywane w ramach 
funduszu remontowego mają 
dużą wagę dla działalności 
spółdzielni – mówi Krzysztof 
Mackiewicz, który przypomi-
na, że corocznie w październiku 
i listopadzie, spółdzielnia orga-
nizuje spotkania, podczas któ-
rych mieszkańcy zgłaszają swoje 
uwagi i spostrzeżenia dotyczące 
eksploatacji budynku i  koniecz-
ności wykonania prac remon-
towych w swoich budynkach 

  krzysztof mackiewicz objął niedawno stanowisko
wiceprezesa ds. technicznych

reklama

DO WOjA MARSZ

kwalifikacja wojskowa
Przed nami tegoroczna kwa-
lifikacja wojskowa, podczas 
której ustalane będą zdolno-
ści młodych gdańszczan do 
służby. Tegoroczna kwalifi-
kacja dotyczy przede wszyst-
kim mężczyzn urodzonych 
w 2000 roku, a przeprowadzo-
na będzie między 4 marca a 11 
kwietnia w Szkolnym Schro-
nisku Młodzieżowym przy 
al. Grunwaldzkiej 244 (tel. 58 
520 68 68, czynny od 4 marca). 
Udział w kwalifikacji jest obo-
wiązkowy, a osoby, które się 
nie zgłoszą, mogą zostać uka-
rane grzywną, a nawet ograni-
czeniem wolności. 
Mężczyźni i kobiety objęci 

obowiązkiem stawienia się na 
kwalifikację wojskową przyj-
mowani będą w dni robo-
cze w godz. 8.00–12.30. Do 
wszystkich osób wysłano listem 
poleconym wezwanie imien-
ne. Nieotrzymanie wezwania 
imiennego nie zwalnia od obo-
wiązku stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej w określonym 
terminie. 
Osoby stawiające się do kwa-
lifikacji wojskowej powinny 
przedstawić: 
 – dowód osobisty lub inny do-
kument pozwalający na ustale-
nie tożsamości, 
 – posiadaną dokumentację me-
dyczną w przypadku chorób 

przewlekłych, 
 – aktualną fotografię o wy-
miarach 3×4cm bez nakrycia 
głowy, 
 – dokument potwierdzający 
poziom wykształcenia (świa-
dectwo ukończenia szkoły) lub 
pobieranie nauki (zaświadcze-
nie ze szkoły). 
Wszelkich informacji na temat 
kwalifikacji udziela Referat 
Spraw Wojskowych Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku (tel. 58 778 
60 26 bądź 778 60 27) w go-
dzinach pracy Urzędu.

(GR)

i przyległym terenie. – Co waż-
ne, mieszkańcy uczestniczą rów-
nież w ustalaniu kolejności zadań 
remontowych. Zebrania są orga-
nizowane w małych grupach, 
czasami z pojedynczymi budyn-
kami, aby spotkania te były jak 
najbardziej efektywne.
Zebrania w sprawie remontów 
odbyły się również w poprzed-
nim roku. Wnioski z tych spo-
tkań w znacznej części zostały 
ujęte w planie remontów na rok 
2019. Ostateczna jego wersja za-
leży również od rangi prac, któ-
re muszą być wykonane z uwa-
gi na wymogi prawa budowla-
nego i bezpieczeństwa samych 
mieszkańców. 
 – Takie działania mają pierw-
szeństwo – podkreśla Krzysz-
tof Mackiewicz. – Wykonywa-
ne prace uzależnione są rów-
nież od funduszu remontowego 
zgromadzonego w poszcze-
gólnych budynkach. W na-
szej spółdzielni od lat fundusze 

remontowe budynków rozlicza-
ne są indywidualnie.
W roku 2018 najwięcej środków 
wydatkowano na remonty klatek 
schodowych, natomiast w tym 
roku podobne prace będą wyko-
nane w nielicznych już klatkach 
schodowych. Uwzględniono 
z kolei ułożenie nowoczesnych 
wykładzin połogowych na klat-
kach schodowych budynku przy 
ul. Karpacka 8. Warto zauwa-
żyć, że we wszystkich klatkach 
schodowych zostały wymienione 
okna. W tym roku przyszła ko-
lej na wymianę okien w piwnicy 
budynku ul. Pawła Gdańca 10 
i wymianę drzwi na piętrach ul. 
Bobrowa 7 i Czyżewskiego 25.
 – W wielu budynkach wykona-
no remonty instalacji elektrycz-
nych, które polegały głownie 
na wymianie lamp na klatkach 
schodowych na ledowe z czuj-
nikami ruchu. To rozwiązanie 
powoduje oszczędność energii 

elektrycznej, co bezpośrednio 
odczuwają nasi mieszkańcy. 
W tym roku natomiast zapla-
nowane są prace porządkujące 
instalacje elektryczne w budyn-
kach przy al. Grunwaldzkiej 571, 
ul. Karpackiej 4 i ul. Pomorskiej. 
W ramach robót elektrycznych 
zaplanowane są również dalsze 
prace związane z rozszerzaniem 
i unowocześnianiem sieci mo-
nitoringu w spółdzielni, co wy-
datnie przekłada się na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa w rejo-
nach objętych zasięgiem działa-
nia zamontowanych kamer – za-
pewnia wiceprezes Mackiewicz.
Na ten rok przewidziano także 
parce związane z „uporządkowa-
niem” parkowania samochodów. 
Na osiedlach montowane będą 
szlabany i bramy automatyczne 
– oczywiście w miejscach, gdzie 
będzie to możliwe.
Ważną pozycją wykonanych 
robót są wszelkie remonty do-
tyczące termomodernizacji 
budynków.
 – Wszystkie budynki na terenie 
spółdzielni mają dodatkowo do-
cieplone ściany zewnętrzne. Pra-
ce te zostały ukończone w roku 
2004. Niektóre budynki zostały 
docieplone zgodnie z ówczesną 
normą cieplną, a mimo to mają 
zbyt małą warstwę docieplenia. 
Podjęliśmy więc decyzję o do-
datkowym dociepleniu. W tym 
roku prace takie przeprowadzo-
ne zostaną przy ul. Bobrowa 5. 
Ale to nie wszystko, ponieważ 
docieplamy również stropoda-
chy, a w najbliższych miesią-
cach roboty te zostaną wykona-
ne w budynkach przy Karpac-
kiej 4 i 6 oraz Beniowskiego 66. 

Odnowione zostaną też powłoki 
malarskie na szczytach budyn-
ków ul. Karpacka 2 i 4 – konty-
nuuje wiceprezes.
W planach na ten rok jest też 
przewidziana wymiana pozio-
mów instalacji wodnych w bu-
dynkach przy ul. Tatrzańskiej 
11A, Karpackiej 6B i 8A.  Wy-
konywane będą również remon-
ty chodników i miejsc postojo-
wych, co będzie największym 
tegorocznym zadaniem. Prace 
te będą prowadzone przy bu-
dynkach przy ul. Karpackiej 4, 6 
oraz al. Grunwaldzka 557 i 559.
 – Każde nowe miejsca posto-
jowe są bardzo cenne. Na na-
szych osiedlach jest coraz więcej 

samochodów i jest duży deficyt 
parkingów. Mieszkańcy oczeku-
ją, że rozwiążemy ten problem, 
ale trzeba wiedzieć, że nie jest 
to proste zadanie. Mamy co-
raz mniej miejsca na wykonanie 
nowych parkingów. Zaplano-
wane są prace z uporządkowa-
niem parkowania samochodów. 
W ubiegłym roku wykonaliśmy 
szereg prac na placach zabaw, 
wstawiając na przykład urzą-
dzenia do ćwiczeń dla osób do-
rosłych. Staramy się, aby nasza 
spółdzielnia była przyjazna dla 
naszych mieszkańców – podsu-
mowuje Krzysztof Mackiewicz.

(GR)
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ENERGA OStRZEGA

oszuści nie próżnują
Amatorzy łatwych zysków 
nie zasypiają gruszek w po-
piele i próbują nowych sztu-
czek. Tym razem o oszustach 
ostrzega Grupa Energa, która 
otrzymuje informacje o pró-
bach oszustwa typu phishing.
Phishing polega na podszy-
waniu się przez oszustów in-
ternetowych pod inne oso-
by lub instytucje. Zazwy-
czaj kradną oni w tym celu 
autentyczne logotypy firm, 
naśladują właściwy im styl 
korespondencji handlowej, 
a także umieszczają prawdzi-
we nazwiska osób pracujących 
w danej firmie. Przygoto-
wują dzięki temu wiadomo-
ści e-mail łudząco podobne 
do prawdziwych. Przesyłane 
w nich łącza do stron www 
oraz załączniki po urucho-
mieniu mogą jednak dopro-
wadzić do poważnych strat. 
Grożą zarówno zainfekowa-
niem naszych komputerów 
i urządzeń mobilnych szko-
dliwym oprogramowaniem, 
jak też wykradzeniem danych, 
nierzadko wrażliwych.
 – Przykładem takiej 

działalności jest odnotowane 
w ostatnim czasie podszywa-
nie się w e-mailach pod Grupę 
Energa. Odbiorcy sfałszowa-
nych wiadomości otrzymują 
w nich nieprawdziwą infor-
mację dotyczącą rzekomego 
potwierdzenia przelewu za za-
kup energii na znaczną kwotę. 
W żadnym wypadku nie nale-
ży korzystać z załączonych do 
takiego maila łączy i załączni-
ków. Apelujemy o zachowanie 
najwyższej ostrożności pod-
czas otrzymywania korespon-
dencji mailowej – ostrzega 
Biuro Prasowe Grupy Energa.
Należy z uwagą weryfikować, 
z jakiego adresu została do nas 
wysłana wiadomość oraz nie 
korzystać z budzących wąt-
pliwości łączy do stron www 
i załączników.
Przypadki oszustw interne-
towych należy niezwłocznie 
zgłaszać na naszą infolinię pod 
numerem 555 555 555 bądź za 
pośrednictwem formularza 
zgłoszeniowego, dostępnego 
na stronie energa.pl/kontakt.

(AN)

Gdańsk ma zyskać nowe, kryte lodowisko. pierwszym krokiem ku jego budowie 
jest opracowanie koncepcji architektonicznej, która posłuży do przygotowania 
dokumentacji projektowej. przetarg dotyczący koncepcji został ogłoszony.  
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Aleksandra Dulkiewicz, peł-
niąca obowiązki prezydenta 
Gdańska zauważa, że miasto 
rozwija się wszechstronnie.
 – Idziemy o krok dalej w stro-
nę rozwoju sportowego. Ca-
łoroczne, kryte lodowisko to 
sposób na poszerzenie oferty 
dla mieszkańców i gości. Chce-
my, aby w przyszłości to miej-
sce było jednym z ulubionych 
miejsc gdańskich rodzin i spor-
towców. Jako lokalizację wy-
braliśmy Ujeścisko–Łostowice 
z myślą między innymi o re-
alizowanych inwestycjach ko-
munikacyjnych: Nowej War-
szawskiej i Nowej Bulońskiej – 
mówi Aleksandra Dulkiewicz.
Według planów obiekt  ma być 
wybudowany w pobliżu plano-
wanej linii tramwajowej Nowa 
Warszawska i budowanej obec-
nie Nowej Bulońskiej.
 – Mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać z lodowiska przez cały 
rok. Opiekę merytoryczną nad 
obiektem będzie sprawował 
Gdański Ośrodek Sportu. 
Pierwszym krokiem w kierunku 

SZKOŁA DLA 750 uCZNIÓW

Centrum edukacyjne już od września
Budowa Centrum Edukacyj-
nego Jabłoniowa przebiega 
bez większych zakłóceń i ra-
czej nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby swoją działalność 
rozpoczęła nowa placówka na 
oświatowej mapie Gdańska.
Centrum Edukacyjne Jabło-
niowa to szkoła podstawowa, 
która będzie znajdować się 
w trzech budynkach. Poza 
salami dydaktycznymi, świe-
tlicą i pomieszczeniami ad-
ministracyjnymi zaplanowa-
no w niej również salę gimna-
styczną i aulę widowiskową.
 – W budynku jest też bi-
blioteka posiadająca kilka 
pomieszczeń i osobne wej-
ście. Przy szkole powstanie 
kompleks boisk i plac zabaw 
oraz parking na 99 samocho-
dów i 6 miejsc parkingowych 
dla osób niepełnosprawnych, 
miejsce dla autobusu oraz dla 
blisko 300 rowerów. Co waż-
ne, wszystkie budynki szkol-
ne przystosowane będą dla 
uczniów niepełnosprawnych; 
znajdować się będzie tutaj kil-
ka wind oraz specjalna platfor-
ma. W tej chwili trwają prace 
wykończeniowe, a w pobliżu 
powstaje droga wraz z chod-
nikami – informuje Olimpia 
Schneider z Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku.
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Włodzimierz Bartosiewicz, 
szef Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska, informuje, że bu-
dowa powinna zakończyć się 
w lipcu, aby w sierpniu moż-
liwe było odebranie budynek 
oraz wyposażenie go w sprzęty 
szkolne.
 – Na chwile obecną nie ma za-
grożenia terminu – zapewnia 
dyrektor Bartosiewicz.
Równolegle trwają prace na te-
renie wokół szkoły.
 – Powstaje tutaj droga dojaz-
dowa – czyli fragment tzw. No-
wej Bulońskiej Południowej. 

Powstająca droga połączy cen-
trum edukacyjne w ciągu ul. 
Nowej Bulońskiej z osiedlem 
Lawendowe Wzgórze. Obec-
nie pod drogą wykonano już 
wszystkie niezbędne podziem-
ne instalacje, a wykonawca 
przystąpił do wykonania pod-
sypek nawierzchni. Planowany 
termin zakończenia prac to maj 
– dodaje Olimpia Schneider.
Łączny koszt inwestycji to po-
nad 80 mln zł.
 – Południowa część Gdań-
ska zmienia się i rozwija. Jest 
tutaj wielka potrzeba miejsc 

szkolnych. Co ważne, cen-
trum będzie bardzo dobrze 
skomunikowane, gdyż nie-
mal pod samą szkołę będzie 
podjeżdżał tramwaj z No-
wej Bulońskiej, w przyszło-
ści również z kierunku ul. 
Havla. A w przyszłym roku 
powstanie tutaj połączenie 
pieszo-rowerowe z osiedlem 
znajdującym się przy ul. Po-
rębskiego – mówi Aleksandra 
Dulkiewicz pełniąca funkcję 
prezydenta Gdańska. 

(GR)

NAjPIERW POZNAMy KONCEPCjĘ 

kolejne kryte lodowisko

  z krytego lodowiska przy bramie wyżynnej amatorzy łyżwiarstwa korzystać mogą tylko w sezonie. 

BIEG W POStOŁOWIE

pamięci żołnierzy 
wyklętych 
 – Już po raz trzeci w gminie 
Trąbki Wielkie odbędzie się 
wydarzenie „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych”. W 2017 roku 
na trasie Graniczna Wieś – 
Mierzeszyn pobiegło 46 osób, 
a w roku ubiegłym w Sobowi-
dzu – 116. W tym roku bieg 
odbędzie się w niedzielę 3 
marca 
w Postołowie – mówi Le-
szek Orczykowski, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich.
Dystans rodzinny, obligato-
ryjny, wynosić będzie 1963 
metry. Wskazuje on datę 
śmierci ostatniego Żołnierza 
Wyklętego Józefa Francza-
ka ps. „Lalek”. Chętni będą 
mogli pobiec na dłuższych 
dystansach: 2,6 km, 6,4 km 
lub 12,8 km. Start i meta zlo-
kalizowane będą na parkingu 
przy kościele św. Józefa Ro-
botnika w Postołowie. Trasa 
przebiegać będzie ścieżkami 

w lesie, a także drogami 
gminnymi. 
 – Bieg poprzedzi okoliczno-
ściowa msza w kościele w Po-
stołowie, która rozpocznie się 
o godzinie 13.00. Następ-
nie przeprowadzona zosta-
nie rozgrzewka zawodników, 
a start do biegu rodzinnego 
przewidziany jest na godzinę 
14.30. Potem odbędą się star-
ty do biegów na dłuższych 
dystansach.
Zarejestrować się do biegu 
będzie można w Bibliotekach 
Publicznych na terenie Gmi-
ny Trąbki Wielkie: w Trąb-
kach Wielkich przy ulicy 
Sportowej 4, Sobowidzu przy 
ulicy Kościuszki 4 i Mierze-
szynie przy ulicy Wolności 
24.
Więcej na temat projektu 
„Tropem Wilczym. Bieg Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych” 
można się dowiedzieć na stro-
nie www.tropemwilczym.pl.

(GR)
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realizacji inwestycji krytego lo-
dowiska jest opracowanie kon-
cepcji architektoniczno-prze-
strzennej, która określi, jakie 
rozwiązania będą najbardziej 
wskazane dla tego obiektu – 
informuje Anna Iwanowska 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.

Koncepcja ma zakładać kilka 
wariantów: od obiektu z jed-
ną, dwoma taflami i torami do 
curlingu i trybunami po opcję 
zakładającą budowę obiektu 
z dwiema taflami, trybunami 
i torami do curlingu oraz kry-
tym basenem.
 – Koncepcja ma powstać 

w sześć miesięcy od daty pod-
pisania umowy. Posłuży ona 
do opracowania szczegóło-
wej dokumentacji projektowej. 
Oferty przetargowe pozna-
my w połowie marca – dodaje 
Anna Iwanowska.

(GR)
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WyKORZyStAj OKAZjĘ

rehabilitację sfinansuje ZUs
 – Jesteś ubezpieczony, ak-
tywny zawodowo, ale stan 
twojego zdrowia pogarsza się 
i grozi niezdolnością do pracy? 
Wystąp do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych o skierowa-
nie na rehabilitacje leczniczą. 
W ubiegłym roku z tej możli-
wości skorzystało ponad 4000 
mieszkańców Pomorza – in-
formuje Krzysztof Cieszyń-
ski, rzecznik prasowy Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
w Gdańsku.
ZUS wysyła Polaków do sana-
toriów od 20 lat. W tym czasie 
z rehabilitacji skorzystało bli-
sko 1,5 mln osób. W 2018 roku 
było ich ponad 90,5 tys. Więk-
szość z nich (76 700) cierpia-
ła na schorzenia narządu ru-
chu, układu krążenia (5200) 
i problemy psychosomatyczne  
(blisko 3000).
 – Bezpłatna rehabilitacja skie-
rowana jest do osób aktywnych 
zawodowo, które w wyniku 
choroby lub urazu są zagro-
żone utratą zdolności do pra-
cy. Dzięki programowi chce-
my zawczasu przeciwdziałać 
pogarszającemu się stanowi 
zdrowia, umożliwiając tym sa-
mym ubezpieczonemu dalszą 
aktywność zawodową, a jed-
nocześnie pomagać skutecznie 
zadbać o zdrowie. Czas jest tu 
kluczowy, gdyż kolejne miesią-
ce pracy mimo pogarszającego 
się zdrowia mogą przynieść 

częstym gościem łamów „panoramy” jest ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Jest to znana 
postać samorządowa na pomorzu, która często zabiera głos w sprawach gospodarczych czy komunikacyjnych.

– Ładnych parę lat pracuje już 
Pan w samorządzie wojewódz-
twa pomorskiego. Mało kto wie 
i pamięta, jak Ryszard Świlski 
stawiał pierwsze kroki w lokal-
nej politycy.
 – Moja historia jako samorzą-
dowca jest dość długa, bo roz-
poczęła się niemal ćwierć wieku 
temu i był to absolutny przypa-
dek. Wspólnie z moim przyja-
cielem, Januszem Wróblem – 
obecnym burmistrzem Pruszcza 
Gdańskiego – studiowaliśmy 
politologię na specjalizacji samo-
rząd terytorialny. Przed wybora-
mi samorządowymi w 1994 roku 
to Grzegorz Grzelak, który jest 
teraz wiceprzewodniczącym Sej-
miku Województwa Pomorskie-
go, namówił nas na start w wy-
borach. Okazało się, że osiągnęli-
śmy najlepsze wyniki w Pruszczu 
Gdańskim. Zostałem wiceprze-
wodniczącym rady miasta, a po 
4 latach postanowiłem zająć się 
budową - nowego na admini-
stracyjnej mapie Polski - powiatu 
gdańskiego. Budowanie nowej 
jednostki administracyjnej od sa-
mych podstaw było trudnym wy-
zwaniem. Pracowałem w samo-
rządzie powiatu i miasta, a prawie 
9 lat temu powziąłem decyzję 
o starcie w wyborach do sejmiku 
wojewódzkiego. Mieszkańcy ob-
darzyli mnie zaufaniem i już trze-
cią kadencję pracuję w zarządzie 
województwa pomorskiego.
 – Przeskok z magistratu 
w Pruszczu Gdańskim do Urzę-
du Marszałkowskiego w Gdań-
sku przyniósł za sobą również 
zmianę obowiązków…
 – Ktoś mógłby powiedzieć, że 
to tylko kolejny krok, stopień 
w karierze, ale tak naprawdę praca 
w zarządzie województwa niesie 
za sobą niesamowicie szeroki za-
kres kompetencji i obowiązków. 
Zajmuję się sprawami zawiązany-
mi z transportem i komunikacją, 
gospodarką, ośrodkiem ruchu 
drogowego czy urzędem pracy.
 – Ale sporo czasu poświęca Pan 
na Stowarzyszenie Polskich Re-
gionów Korytarz Transportowy 
Bałtyk – Adriatyk, które lobbuje 
na rzecz połączeń drogowych, 
kolejowych i rzecznych koryta-
rza Bałtyk – Adriatyk w Polsce.
 – Dziś, jako stowarzyszenie, jeste-
śmy podmiotem, który brany jest 
pod uwagę w Komisji Europejskiej 
w ramach wszelkich konsultacji 
dotyczących różnego rodzaju in-
westycji związanych z korytarzem 
transportowym Bałtyk – Adria-
tyk. Chcemy jednak przedłużenia 
tego korytarza aż po Skandynawię 
i tego miedzy innymi dotyczył mój 
ostatni wyjazd do Brukseli.
 – Patrząc na wypełniony róż-
nymi spotkaniami kalendarz, 

można powiedzieć, że nie ma 
Pan czasu na życie prywatne.
 – Praca w samorządzie woje-
wódzkim zajmuje nie pięć, ale 
siedem dni w tygodniu i tak na-
prawdę czasu na życie prywatne 
pozostaje bardzo niewiele. Każdy 
oczekuje naszej aktywności i cza-
sami jest bardzo trudno odmówić 
przyjazdu na jakieś wydarze-
nie organizowane w terenie. Ale 
pewne fascynacje i tak idą ze mną 
przez całe życie.
 – Turystyka, sport, muzyka? 
O jakich fascynacjach mówimy?
 – O dobrej książce w podróży, 
ale i o muzyce. Właśnie dziś (15 
lutego – przyp. red.) pojawiła się 
na rynku płyta zespołu, którego 
liderem jest Wojtek Waglewski. 
To właśnie twórczość lidera Voo 
Voo odcisnęła na mnie największe 
piętno. Nie zamawiam płyt przez 
internet, ale kupuję w sklepie. O 8 
rano byłem już w salonie i okazało 
się, że jestem pierwszą osobą, któ-
ra nabyła nową płytę Voo Voo.
- Od jakiegoś czasu jest Pan też 
obecny w mediach społeczno-
ściowych. Co spowodowało, że 
i Pan dołączył do licznego grona 
facebookowiczów?
- Mniej więcej rok temu zade-
cydowałem o tym, żeby założyć 
swoją stronę www.facebook.com/
swilski/. Powód był prosty: chcia-
łem stworzyć miejsce, w którym 
będę mógł rzetelnie informować 
o działaniach samorządu woje-
wództwa, ale też mieć bardzo 
bezpośredni kontakt z miesz-
kańcami województwa. Czasy są 
takie, że media społecznościowe 
są dla wielu osób pierwszym źró-
dłem informacji, szkoda by było 
tego nie wykorzystać.
 – Śledząc media społecznościo-
we, nie trudno zauważyć, że ak-
tywnie bierze Pan udział w róż-
nego rodzaju imprezach sporto-
wych. Kiedy pierwszy raz moja 
żona zobaczyła Pana zdjęcie, 
powiedziała: „wypisz, wymaluj 
Dawid Beckham”.
 – Nie ukrywam, że Beckham 
z fantastycznie „ułożoną” nogą 
i precyzją przy rzutach wolnych 
i dośrodkowaniach był nie tyle 
moim idolem, ile bohaterem pił-
karskim. Dziś niewielu jest takich 
zawodników. Umiejętności pił-
karskich mi oczywiście brakuje, 
a wyglądem i posturą może fak-
tycznie przypominam odrobinę 
tego znakomitego ongiś piłkarza. 
Jest to jednak bardzo miłe porów-
nanie, a podobnego doświadczy-
łem podczas jednego z wyjazdu 
do Chin. Tam, w Państwie Środ-
ka, futbol jest bardzo popularny. 
Wielu Chińczyków zaczepiało 
mnie wtedy na ulicach i robiliśmy 
sobie wspólne zdjęcia. Wtedy też 
zdałem sobie sprawę, jak wielkim 

uwielbieniem i kultem darzony 
jest tam David Beckham.
 – A ile wspólnego miał Pan rze-
czywiście z piłką nożną?
 – W latach młodzieńczych próbo-
wałem swoich sił w drużynie MO-
SiR Pruszcz Gdański. Teraz gram 
jedynie dla rozrywki w turniejach 
towarzyskich. Jeśli pozawala czas, 
to również biegam, sprawdzam 
swoją wytrzymałość i granice moż-
liwości, startując chociażby w ma-
ratonach. W tym roku planuję za-
kup roweru i jeśli tylko będę mógł, 
to będę chciał z Cieplewa do pracy 
dojeżdżać rowerem.
 – Ryszard Świlski to również 
wielki fan Lechii. Podejrzewam, 
że jest Pan obecny na wszyst-
kich meczach biało-zielonych 
– przynajmniej tych rozgrywa-
nych w Gdańsku. Jak ocenia Pan 
szansę swojej ukochanej drużyny 
na tytuł mistrza Polski?
 – Kibicem Lechii jestem od 
pierwszego meczu na jakim by-
łem, a więc prawie od 40 lat. 
Ostatnie spotkania pokazują, że 
najważniejsze są punkty, a nie 
styl, bo przecież futbol to nie ły-
żwy figurowe, gdzie pod uwagę 
bierze się przede wszystkim styl. 
Jestem jednak realistą i ucieszę się 
– po wielu latach posuchy – z me-
dalu i awansu do europejskich pu-
charów. Najważniejsze, abyśmy 
widzieli u piłkarzy ambicję, walkę 
oraz chęć wygrywania kolejnych 
spotkań. Jeśli to wszystko połą-
czyć, to może być fenomenalny 
sukces w postaci mistrza Polski. 
Czas w końcu cieszyć się z sukce-
sów, zamiast czekać na nie.
 – Gdańsk to nie prowincjonal-
ne miasteczko. Dlaczego więc 
na ten sukces kibice Lechii cze-
kają tak długo?
 – Nie wiem, czy w poprzednich 
latach zawodnikom gdańskie-
go klubu chciało się chcieć. Cie-
szę się, że teraz trener Stokowiec 
wpuszcza na boisko młodych 
chłopaków, często wychowan-
ków Lechii, a nie poszukuje na 
dziko zawodników z zagranicz-
nego zaciągu, bo do tej pory nie 
przynosiło to efektu. W każdej 
dyscyplinie sportu zespół powin-
no się budować systematycznie 
od podstaw i tak też robi obecny 
trener. Władze klubu muszą też 
zawierzyć szkoleniowcowi, a nie 
zwalniać go po dwóch nieuda-
nych meczach. Wiosna zapowia-
da się piłkarsko bardzo ciepło, 
a rzekłbym nawet gorąco.
 – Wiadomo, że decyzje po-
dejmowane przez zarząd wo-
jewództwa nie są czasami po-
pularne w terenie. Jakie cechy 
charakteru trzeba posiadać, aby 
pracować jako wicemarszałek?
 – Zdaje sobie sprawę z tego, że 
nie jestem lubiany we wszystkich 

kręgach. Jednak nie pracuję tu po 
to, aby być lubiany. Mamy do zre-
alizowania określone cele. Mamy 
ustalony plan działania, o którym 
informujemy samorządowców 
w terenie. Jesteśmy konsekwentni 
w swoich działaniach i zaplanowa-
ne działania wykonujemy. Zdarza 

się, że z czymś spóźnimy się o kilka 
miesięcy albo rok, ale mieszkańcy 
Pomorza są wyrozumiali, bo wie-
dzą, że dana inwestycja będzie 
w końcu zrealizowana. Często 
spotkania z samorządowcami po-
wiatowymi i gminnymi są trudne, 
ale na koniec zawsze dochodzimy 

do konsensusu i podajemy sobie 
rękę. Każdy samorządowiec musi 
być zdeterminowany i najzwyczaj-
niej w świecie normalny.
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański

nieodwracalne skutki – mówi 
Krzysztof Cieszyński.
Aby uzyskać skierowanie na re-
habilitację leczniczą trzeba mieć 
stosowne orzeczenie od lekarza 
orzecznika ZUS. Taki dokument 
orzecznik może wydać na wnio-
sek lekarza prowadzącego lecze-
nie, przy ustalaniu uprawnień do 
świadczenia rehabilitacyjnego, 
podczas kontroli zaświadczenia 
lekarskiego o czasowej niezdol-
ności do pracy lub podczas orze-
kania o niezdolności do pracy dla 
celów rentowych. Jeśli orzecznik 
wyda pozytywną decyzję, zain-
teresowany otrzymuje zawiado-
mienie o skierowaniu na reha-
bilitację. Odsetek pozytywnie 
rozpatrzonych wniosków w wo-
jewództwie pomorskim wynosi 
ponad 82 procent.
 – W 2018 roku Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych przeznaczył 
ponad 201 milionów złotych na 
zadania z zakresu prewencji ren-
towej, w tym ok. 190 mln zł na 
samą rehabilitację leczniczą. Co 
ważne, osoba skierowana na ta-
kie leczenie nie ponosi żadnych 
kosztów związanych ze swo-
ją kuracją, pobytem i dojazdem 
do uzdrowiska. Nie musi także 
korzystać z urlopu wypoczyn-
kowego, bowiem lekarz wystawi 
zwolnienie – wyjaśnia pomorski 
rzecznik ZUS.
W minionym roku ponad 4 ty-
siące Pomorzan skorzystało z re-
habilitacji leczniczej oferowanej 

przez ZUS. Do sanatorium 
wyjeżdżają już nawet nastolat-
kowie, jednak najwięcej osób 
korzystających z rehabilitacji 
jest w wieku 50–59 lat.
 – Obecnie prowadzimy pro-
gram rehabilitacji w prawie 100 
ośrodkach rehabilitacyjnych, 
m.in. w Ciechocinku, Kryni-
cy, Ustroniu, Nałęczowie czy 
Kołobrzegu. W naszym woje-
wództwie ZUS podpisał umo-
wę z 8 placówkami. W tym 
roku zakład planuje podpisanie 
umów z kolejnymi podmiotami 
– dodaje Krzysztof Cieszyński.
W ramach rehabilitacji gwa-
rantowanych jest pięć lub na-
wet sześć zabiegów leczniczych 
dziennie. Istotny jest fakt, że 
z roku na rok rośnie skutecz-
ność rehabilitacji leczniczej 
ZUS. Blisko połowa osób, któ-
re z niej korzystają wraca do ak-
tywności zawodowej. Dla po-
równania, jeszcze w 2006 roku 
było to nieco ponad 28 procent, 
a w 2012 roku – ok. 38 procent. 
Niezdolność do pracy jest coraz 
rzadszym scenariuszem, mimo 
że do niedawna była dla osób 
z pogarszającym się zdrowiem 
jedyną perspektywą.
Więcej informacji o tym, jak 
uzyskać skierowanie na reha-
bilitację leczniczą, można zna-
leźć na stronie www.zus.pl/
rehabilitacja.

(GR)
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SAMORZĄDOWIEC MuSI ByĆ ZDEtERMINOWANy

Gorąca wiosna przed wicemarszałkiem 
ryszardem świlskim

  porównując oba zdjęcia trzeba powiedzieć, że coś z beckhama w Świlskim jest...
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SZALIŃSKI DOPIERO WCHODZI NA SCENĘ

rekordowy koncert przemek dzieciom
aż 20 artystów wzięło udział w iii charytatywnym koncercie przemek dzieciom, który tradycyjnie był podsumowanie akcji 
„przemek dzieciom”, a  odbył się – m.in. pod patronatem prasowym „panoramy’ – w sali not. dzięki koncertowi zabrano nieco 
ponad 30 tysięcy złotych.

W tym roku na zaproszenie 
Przemka Szalińskiego odpo-
wiedzieli: Katarzyna Pakosiń-
ska, Roman Czejarek, Piotr 
Polk i Czerwone Gitary, An-
drzej Cieniewski z zespołem, 
Teatr Rampa oraz Zespół Tań-
ca Brzucha Agadir.
 – Przemek Szaliński to po-
stać niezwykła i wyjątkowa. 
Przemek doskonale radzi sobie 
sam. Po prostu szaleje i czasa-
mi wymyśla dość zaskakujące 

rzeczy, ale może właśnie dla-
tego jego działanie jest tak 
efektywne – mówi prowadzący 
charytatywny koncert Roman 
Czejarek. – Mam nadzieję, że 
Wasza aktywność społeczna 
będzie promieniowała na cały 
kraj. Z ogromną zazdrością 
patrzę na to, co się tutaj dzieje. 
Mam wrażenie, że inne regiony 
Polski muszą się jeszcze wiele 
uczyć.
Stało się już tradycją, że poza 
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reklamareklama

występami artystycznymi od-
bywała się licytacja, którą pro-
wadziła Katarzyna Pakosińska. 
Licytowano m.in. kij golfowy 
Roberta Rozmusa czy sukienkę 
Katarzyny Pakosińskiej. War-
to dodać, że wszystkie fanty 
zostały sprzedane, a pieniądze 
zasiliły konto Fundacji Prze-
mek Dzieciom.
 – Ostatni koncert cieszył 
się największym zaintere-
sowaniem publiczności, ale 

i artystów, którzy chcieli przy-
jechać do Gdańska. Za każ-
dym razem, będę to podkreślał 
szczególnie mocno, wszyscy 
artyści, którzy przez 12 lat mo-
jej działalności zdecydowali się 
wziąć udział w organizowanym 
przeze mnie wydarzeniu, wy-
stąpili zupełnie charytatywnie 
– przypomniał na koncercie 
Przemek Szaliński, nawiązując 
przy okazji do zamordowanego 

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

Pawła Adamowicza. – Baw-
cie się najlepiej, jak potraficie. 
Niech nasz prezydent widzi, że 
jego miasto się bawi i pomaga 
chorych dzieciom z jego uko-
chanego Gdańska.
Tegoroczny koncert pod wielo-
ma względami był naj. Jak za-
tem pobić te wszystkie rekordy 
za rok?
 – Trzeba wiedzieć, kiedy ze 
sceny zejść, a tak na poważnie, 

to ja dopiero zaczynam wcho-
dzić na tę scenę. Właśnie 
prowadzę ostatnie rozmowy 
z gwiazdami, które wystąpią 
w kolejnym koncercie za rok – 
mówi nam Przemek.
Przypomnijmy, że cały do-
chód z koncertu przeznaczony 
został na rehabilitację dwójki 
dzieci – Zuzi z Gdyni i Kuby 
z Gdańska.
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WARtO SIĘ RuSZAĆ

Gimnastyka dla 
dorosłych
Kolejne zajęcia z gimnastyki 
usprawniającej dla osób do-
rosłych w Sopocie odbędą się 
25 lutego. Są przeznaczone 
dla wszystkich, którzy chcą 
utrzymać sprawność fizycz-
ną, wzmocnić mięśnie i po-
prawić kondycję. Zajęcia są 
bezpłatne, prowadzone będą 
przez wykwalifikowanego 
instruktora.
Zajęcia będą prowadzone 
w Zespole Szkół Specjalnych 

nr 5 przy ul. Kazimierza 
Wielkiego 14, w dwóch gru-
pach: w poniedziałki o godz. 
17.00-18.00 oraz w piątki 
o godz. 14.00-15.00 (zapisy 
tel. 505 182 796).
Powołanie najnowszej gru-
py to efekt głosowania 
mieszkańców na ten pro-
jekt w sopockim budżecie 
obywatelskim.

(GR)

Z HOLANDIĄ ŚWIĘtujEMy AWANS

Czekaliśmy pół wieku
Przed nami kolejne koszykar-
skie emocje z udziałem repre-
zentacji Polski. Ergo Arena 
– jak na razie – jest szczę-
śliwa dla biało-czerwonych, 
którzy mają już w kiesze-
niach przepustki na światowy 
championat. Dziś, 25 lutego 
Polska podejmować będzie 
Holandię. Przed meczem … 
koncert.
Jak zapowiadają organizato-
rzy wydarzenia: ważny mecz 
wymaga wyjątkowej oprawy. 
Po 52 latach przerwy pol-
ska reprezentacja ponownie 
weźmie udział w  Mistrzo-
stwach Świata, które odbędą 
się w Chinach. Mimo awansu 
emocji na pewno nie zabrak-
nie, a tuż przed meczem od-
będzie się koncert, podczas 
którego wystąpią Roksana 
Węgiel i Kamil Bednarek.
W ostatnich dwóch meczach 
podopiecznym Mike’a Taylo-
ra brakowało jednego zwycię-
stwa. Polska sprawę awansu 
załatwiła sobie już w miniony 
piątek, pokonując na wyjeź-
dzie utytułowaną Chorwację. 
Dzięki temu, po pół wieku, 
Polska koszykówka znów bę-
dzie reprezentowana na mi-
strzostwach świata.
Chorwacja to przecież znana 
światowa marka, a „poma-
rańczowi” są… nieobliczalni, 
dlatego emocji nie powinno 

dziś zabraknąć. To, że Pol-
ska wygrała w Holandii róż-
nicą prawie 30 oczek jeszcze 
nic nie znaczy, gdyż rywale 
mają w składzie m.in. Char-
lona Kloofa z UCAM Mur-
cia, Yannicka Franke czy też 
pożytecznego w walce pod-
koszowej Thomasa Van Der 
Marsa. W kwalifikacjach po-
trafili już wygrywać z Wło-
chami i Chorwatami, więc 
trzeba się z nimi liczyć.
 – Wiem, że organizując ten 
historyczny mecz w Gdańsku, 
realizujemy plan prezydenta 
Pawła Adamowicza, o któ-
rym wielokrotnie rozmawia-
liśmy. Chcemy, żeby w Ergo 
Arenie pojawił się komplet 
widzów – mówi Radosław 
Piesiewicz, prezes Polskiego 
Związku Koszykówki.
Mecz poprzedzony będzie 
koncertem, który rozpocznie 
się o godz. 18.00 występem 
Roksany Węgiel, dla której 
2018 rok był bardzo udany. 
Młoda artystka wygrała 16. 
Konkurs Piosenki Eurowi-
zji dla Dzieci oraz program 
The Voice Kids. Po niej swo-
je największe przeboje za-
prezentuje Kamil Bednarek 
z zespołem.
Biletów jest już niewiele, 
a można je nabyć w kasie nr 4 
Ergo Areny.

(GR)

CHCĄ POBIĆ REKORD

Zgłoś się do „rowerowego Maja”
„rowerowy maj” to największa kampania w polsce, która promuje jazdę rowerem wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej – szczególnie w dni powszednie. w 2018 roku w rowerowej rywalizacji 
udział wzięło już ponad 128 000 uczestników z 539 szkół i przedszkoli w 30 miastach. przed 
nami kolejna edycja „rowerowego maja”, który został zainicjowany w stolicy pomorza. 
zgłoszenia uczestników przyjmowane będą jeszcze tylko przez kilka dni – do końca lutego.

 – Pierwsza edycja kampanii 
„Rowerowy Maj”, skierowanej 
do szkół, odbyła się w 2014 roku 
w Gdańsku i z roku na rok bierze 
w niej udział coraz więcej miast, 
placówek i dzieci. To zabawa 
połączona z elementami rywa-
lizacji, która popularyzuje rower 
jako środek transportu i uczy 
zdrowych nawyków – przypo-
mina Alicja Bitner z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Do udziału w rowerowej zabawie 
zaprasza m.in. Piotr Grzelak, za-
stępca prezydenta Gdańska.
 – Zachęcam wszystkie polskie 
gminy do przyłączenia się do 
społecznej kampanii, która zo-
stała zainicjowana w Gdańsku. 
Efekty i korzyści „Rowerowego 
Maja” są odczuwalne nie tylko 
dla uczniów i szkół, ale również 
dla samorządów i środowiska. 
Nie tylko promujemy wśród naj-
młodszych jazdę ekologicznym 
środkiem transportu, ale również 
pokazujemy, jak okolice szkół 
i przedszkoli uczynić bezpieczny-
mi i przyjaznymi dla rowerzystów 
– mówi Piotr Grzelak.
Zasady „Rowerowego Maja” 
są proste: każdy przedszkolak, 
uczeń i nauczyciel, który w maju 
aktywnie dotrze na zajęcia: na 
rowerze, hulajnodze, rolkach czy 
deskorolce, otrzymuje naklejki 
do rowerowego dzienniczka i na 

wspólny plakat klasowy. Najlep-
sze szkoły w danych kategoriach 
oraz najaktywniejsi uczestnicy 
otrzymają atrakcyjne nagrody. 
Zgłoszenia uczestników przyj-
mowane są do końca lutego.  Aby 
zgłosić gminę i przyłączyć się do 
akcji „Rowerowy Maj” należy 
poinformować o tym koordyna-
torów, pisząc na adres: rowerowy-
maj@gdansk.gda.pl oraz wypeł-
nić umowę wraz z załącznikami 
dostępną na: www.rowerowy-
maj.eu/do-pobrania/#dok-ogol-
ne, którą trzeba odesłać do 28 
lutego na adres: Urząd Miejski 
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w Gdańsku, Wydział Gospo-
darki Komunalnej – Referat Mo-
bilności Aktywnej, ul. Kartuska 
5, 80-103 Gdańsk – koniecznie 
z dopiskiem „Rowerowy Maj 
2019”.
Wśród zamieszczonych na stronie 
dokumentów znajduje się również 
prezentacja dotycząca kampanii 
oraz projekty materiałów druko-
wanych. Funkcjonuje też platfor-
ma on-line do obsługi kampanii, 
do której koordynatorzy placówek 
i nauczyciele z całego kraju wpro-
wadzają wyniki uczniów. Re-
zultaty będą dostępne na stronie 

www.rowerowymaj.eu, dzięki 
czemu uczestnicy i wszyscy zain-
teresowani będą mogli na bieżąco 
śledzić wyniki klasy, czy szkoły. 
Na stronie głównej prezentowane 
będą wyniki szkół w Polsce, a na 
podstronach zebrane będą rezul-
taty placówek z danej miejscowo-
ści. Wyniki akcji będą znane tuż 
po zakończeniu rowerowych do-
jazdów do szkół wraz z końcem 
maja, a pozytywne efekty kam-
panii są widoczne przez kolejne 
miesiące. 

(GR)

 najmłodsi bardzo chętnie dojeżdżają rowerami do szkół 

SIAtKARZE POWALCZĄ O IGRZySKA

olimpijskie kwalifikacje w Gdańsku 
Ostatniego dnia stycznia do-
wiedzieliśmy się, że Między-
narodowa Federacja Piłki Siat-
kowej (FIVB) przyznała Pol-
sce prawo organizacji turnieju 
kwalifikacyjnego mężczyzn 
do igrzysk olimpijskich w To-
kio. Kwalifikacje – oczywiście 
w Ergo Arenie – odbędą się od 
9 do 11 sierpnia.
 – O tym, że Gdańsk będzie 
gospodarzem tej imprezy, zde-
cydowały wcześniejsze rozmo-
wy prezydenta Pawła Adamo-
wicza z władzami Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej – in-
formuje Jędrzej Sieliwończyk 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Poza Polakami o przepustkę 
do igrzysk w Tokio walczyć 
będą jeszcze Francuzi, Sło-
weńcy i Tunezyjczycy. Awans 
do turnieju olimpijskiego, któ-
ry odbędzie się w 2020 roku, 
uzyska tylko jedna – najlepsza 

ekipa, natomiast przegrani będą 
musieli szukać swoich szans 
w kolejnych turniejach kwalifi-
kacyjnych, a te z całą pewnością 
będą znacznie trudniejsze.
W reprezentacji Polski, któ-
ra w zeszłym roku zdobyła ty-
tuł mistrza świata, zadebiutuje 
w Ergo Arenie Wilfredo Leon, 
uznawany od kilku lat za najlep-
szego siatkarza świata. Leon ma 

25 lat, mierzy 201 cm i gra na 
pozycji przyjmującego. Urodził 
się na Kubie, w reprezentacji tego 
kraju debiutował w wieku zaled-
wie 14 lat. W 2015 roku otrzy-
mał polskie obywatelstwo, ma 
żonę Małgorzatę i córkę Natalię. 
Dodajmy, że przez ostatnie czte-
ry sezony grał w rosyjskim klubie 
Zenit Kazań, z którym zdobył 
czterokrotnie mistrzostwo Rosji 

oraz cztery razy wygrał Ligę 
Mistrzów. Obecnie reprezen-
tuje barwy włoskiego klubu Sir 
Sicoma Colussi Perugia. 
Co ciekawe, Polska otrzymała 
od FIVB również prawo orga-
nizacji turnieju kwalifikacyjne-
go kobiet do igrzysk w Tokio.

(GR)
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ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE WODAMI OPADOWyMI 

konferencja storMWatEr poLaNd 2019 już w marcu!
zbliża się kolejna, trzecia edycja konferencji stormwater poland - największej w polsce konferencji dotyczącej wód opadowych. myślą przewodnią 
spotkania, odbywającego się w dniach 11-13 marca 2019 roku w europejskim centrum solidarności w Gdańsku, jest „zrównoważone zarządzanie wodami 
opadowymi”. podstawowym walorem tego spotkania jest szerokie i praktyczne spojrzenie na tematykę wód opadowych i roztopowych oraz udział najlepszych 
ekspertów z całego świata w zakresie wod-kan, ochrony środowiska i finansów. agenda stormwater poland 2019 wymienia aż 40 prelegentów – 
naukowców, ekspertów, praktyków z polski i zagranicy, w tym z wielkiej brytanii, Holandii, danii, portugalii i tajlandii. na uwagę zasługuje fakt, iż w tym 
roku tematyka konferencji rozszerzona została o aspekt planowania przestrzennego i współpracę z urbanistami i architektami krajobrazu. 

– Obserwując postępującą w Pol-
sce rozbudowę i modernizację 
systemów odwodnienia, jeste-
śmy głęboko przekonani, że naj-
ważniejszym wyzwaniem staje 
się zarządzanie systemami wód 
opadowych. – wyjaśnia profesor 
Paweł Licznar, Przewodniczący 
Komitetu Naukowego STOR-
MWATER POLAND. – Mó-
wiąc zarządzanie, nie zawężamy 
się do aspektów technicznych. 
Mamy na myśli niepodważal-
ne znaczenie kwalifikacji kadry 
menadżerskiej, coraz częstsze 
stosowanie nowoczesnych na-
rzędzi cyfrowych, implementa-
cję wypracowanych standardów 
oraz zagwarantowanie trwałych 
źródeł finasowania. Widzimy 
konieczność wdrożenia mecha-
nizmów premiujących retencję. 
Zarządzanie postrzegamy przy 
tym nierozłącznie z przymiotem 

zrównoważenia. – dodaje  
profesor Licznar.
 Źródłem takiego podejścia jest 
przekonanie organizatora konfe-
rencji - spółki RETENCJAPL, 
że zarządzanie może być sku-
teczne wyłącznie wówczas, gdy 
jest zgodne z naturą. – Możemy 
mówić o zrównoważonym za-
rządzaniu dopiero wówczas, gdy 
wykorzystuje ono potencjał zie-
lono-niebieskich rozwiązań in-
frastrukturalnych oraz gdy jego 
strategiczne priorytety wpisują się 
w wizję i plany urbanistów, kreu-
jących oblicze naszych miast. – 
wyjaśnia profesor Paweł Licznar.
Pomysł wykorzystania konferen-
cji jako platformy do debaty bran-
ży wod-kan z planistami spotkał 
się z bardzo pozytywnym odze-
wem środowiska urbanistycznego 
i architektów krajobrazu.
- Bardzo cieszy nas zaproszenie 

urbanistów i architektów krajo-
brazu do współpracy nad pro-
blemami zarządzania wodami 
opadowymi w miastach - mówi 
profesor Magdalena Belof, wice-
prezes wrocławskiego Oddziału 
Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich. - Woda w tym przypadku, 
staje się podwaliną do budowa-
nia prawdziwie międzyśrodo-
wiskowego dialogu, który jest 
niezbędny, jeśli chcemy myśleć 
o zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju polskich miast i aglo-
meracji. Udział w konferencji po-
zwoli nam, urbanistom, uzyskać 
twarde argumenty stojące za bez-
względną koniecznością reten-
cjonowania wody w miastach, ale 
także poznać możliwości i ogra-
niczenia systemowe oraz najnow-
sze technologiczne rozwiązania  
w tym zakresie.
Debata urbanistyczna to zaledwie 

początek misternie ułożonego 
programu wydarzenia. W ciągu 
dwóch dni konferencji prelegen-
ci mówić będą również o stan-
dardach utrzymania i wyposaże-
nia systemów odwodnienia oraz 
procesie wdrożenia cyfrowego 
zarządzania deszczówką, czy-
li tzw. „Going digital”. Poruszą 
także kwestie mechanizmów fi-
nasowania zarządzania wodami 
opadowymi, a w ostatniej sesji 
o nazwie „Wody deszczowe jako 
wyzwanie menadżerskie” prze-
prowadzony zostanie szeroki pa-
nel dyskusyjny poświęcony strate-
gii systemów odwodnieniowych 
oraz ich utrzymaniu i eksploata-
cji. Wszystkie bloki tematyczne 
nawiązują do procesu zarządza-
nia i korelują ze sobą, obejmując 
zarówno elementy techniczne, jak 
i kompetencyjne. 
Podobnie jak w poprzednich 

latach konferencja potrwa dwa 
dni. Organizator wprowadza 
jednak nowość w postaci dodat-
kowego, trzeciego dnia wyda-
rzenia, przeznaczonego na część 
warsztatową.  
– Pragniemy, aby kolejna edy-
cja konferencji była jeszcze le-
piej dostosowana do oczekiwań 
uczestników. Postanowiliśmy 
więc rozdzielić obrady plenar-
ne od zajęć praktycznych, tym 
samym zapewniając wszystkim 
możliwość skorzystania zarów-
no z inspirujących warsztatów, 
jak również wysłuchać wszyst-
kich wykładów prezentowanych 
podczas wydarzenia. – mówi 
Tomasz Grochowski, prezes za-
rządu RETENCJAPL. – Pod-
jęliśmy również decyzję o roz-
szerzeniu zakresu merytoryczne-
go warsztatów oraz wydłużeniu 
ich czasu trwania. To zapewni 

uczestnikom optymalne wa-
runki do przyswajania wiedzy 
i umiejętności praktycznych. –  
dodaje Grochowski.
Zasadnicza część obrad konfe-
rencji STORMWATER PO-
LAND 2019 zaplanowana zosta-
ła w dniach 11 - 12 marca 2019 
(poniedziałek-wtorek), część 
warsztatowa natomiast poprowa-
dzona zostanie kolejnego dnia, tj. 
13 marca 2019 r. (środa). Szcze-
gółowe informacje o programie, 
prelegentach oraz miejscu wy-
darzenia dostępne są na stronie 
www.stormwater.retencja.pl

Kontakt: 
Biuro Konferencji StORMWAtER 

POLAND 2019 
Event Manager:  

Katarzyna Małuj,  
konferencje@retencja.pl,  

tel. +48 605 721 555


