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Hokeistki Stoczniowca ze srebrem
Gdańsk może cieszyć się z kolejnego tytułu 
wicemistrza Polski. Srebrny medal – po raz 
czwarty z rzędu – wywalczyły bowiem hokeistki 
gdańskiego Stoczniowca.

dla mnie przysięga ma szczególne znaczenie. 
składałam ją dwukrotnie jako radna, dziś składam 
ją jako prezydent. wierzę, że przysięga to moc 
słowa, waga odpowiedzialności, zobowiązanie. 
czuję odpowiedzialność przed samą sobą, przed 
gdańszczankami i gdańszczanami, przed historią  
i bogiem – mówi prezydent Gdańska,  
aleksandra dulkiewicz.

Prestiżowe wyróżnienie dla Sm Suchanino
Już po raz 22. rozdano Pomorskie Nagrody Jakości. 
W gronie wyróżnionych znalazła się w tym roku 
również spółdzielnia – SM „Suchanino”, gdzie mie-
siąc wcześniej została wyróżniona Gazelą Biznesu.

Obligatoryjne segregowanie śmieci
Zarządcy nieruchomości zobligowali się do tego, że 
mieszkańcy będą segregować odpady, dzięki czemu 
opłaty za ich odbiór są niższe niż w przypadku śmieci 
nieposegregowanych.

FALA biletem metropolitalnym
Pomorski bilet metropolitalny FALA – taką 
nazwę będzie nosił nowy system, który już w 
przyszłym roku ujednolici sposoby płacenia za 
przejazdy transportem publicznym.
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dulkiewicz prezydentem Gdańska 
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REZYGNACJA SKORUPKI-KACZMAREK

niespodzianki nie było. mieszkańcy Gdańska zdecy-
dowali, że przez najbliższe cztery lata gospodarzem 
miasta będzie aleksandra dulkiewicz, która w cu-
glach pokonała dwóch swoich rywali w wyborach 
uzupełniających.
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iNforMator paNoraMY

Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY AlARMOwE

URzęDy i inStytUcjE

tELEFOny inFORMAcyjnE

ZDROwIE

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

•	22–24 marca (piątek–niedziela), Baltic 
Handbal Cup (kobiety), Hala Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu;

•	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;

•	30 marca (sobota), Bezpłatna konferencja 
dla kobiet w ciąży i rodziców, godz. 10.00, 
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, 
ul. Trzy Lipy 3;

•	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;

•	6–7 kwietnia (sobota–niedziela), XVIII 
Festiwal Gramy, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

•	7 kwietnia (niedziela), Mela Koteluk, 
godz. 19.00, Stery 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;

•	28 kwietnia (niedziela), Garmin MTB 
Series Sopot 2019, godz. 11.00,  
ul. Moniuszki; 

•	31 marca (niedziela), Zlot Motocyklowy 
– XX Jajcarnia w Sobowidzu;

•	2 maja (czwartek), dEUS, godz. 19.00, 
Klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

•	11 maja (sobota), MTB Pomerania 
Maraton, godz. 10.00, Bąkowo,  
ul. Otomińska;

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

•	25 maja (sobota), Bezpłatna Konferencja 
dla kobiet w ciąży i rodziców, godz. 
10.00, Bałtycki Port Nowych Technologii 
w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3;

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

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

•	30 czerwca (niedziela), Ucho Prezesa 
czyli Scheda, godz. 20.00, Opera Leśna 
w Sopocie, ul. Moniuszki 12;

•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena.
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samorządy: woda kluczowym 
wyzwaniem w planowaniu miast
eksperci są zgodni: w obliczu globalnych zmian klimatycznych najważniejsze dla przetrwania ludzkości jest właściwe wykorzystanie zasobów 
wodnych. Już teraz susze, gwałtowne opady i ograniczenie dostępu do wody pitnej dotykają miasta na świecie - także w polsce. o tym, 
jaka jest skala problemu i możliwościach jego rozwiązania, debatowali naukowcy, inżynierowie, urbaniści i przedsiębiorcy na konferencji 
stormwater poland 2019 odbywajacej się 11-12 marca w Gdańsku. 44 polskie miasta tworzą miejskie plany adaptacji do zmian klimatu 
na zlecenie ministerstwa Środowiska.

Woda staje się istotnym źródłem 
strat materialnych. Ma to zwią-
zek ze zmianami klimatyczny-
mi i wywoływanymi przez nie 
gwałtownymi zjawiskami atmos-
ferycznymi, które skutkują po-
wodziami, podtopieniami i zala-
niami. Dr Mark Fletcher z firmy 
Arup (Wielka Brytania) podkre-
ślał, że woda jest główną “ofiarą” 
zmian klimatu, a powodowa-
ne przez nią straty mają istotny 
udział w kosztach, jakie z ich po-
wodu ponosi światowa gospodar-
ka. Szacuje się je obecnie na około 
1,2 tryliona dolarów rocznie. 
Równie niepokojąco w kontekście 
zmian klimatycznych, rysuje się 
przyszłość dostępności wody jako 
zasobu niezbędnego do życia. 
Według danych z basenu Morza 
Śródziemnego, podanych przez 
Petera Henleya z brytyjskiego 
Centrum Badań nad Wodą (Wa-
ter Research Centre), podniesie-
nie średniej temperatury o dwa 
stopnie Celsjusza poskutkuje 
zmniejszeniem dostępnych zaso-
bów wody o 17%. W zestawieniu 
z przytaczaną przez dr Fletche-
ra prognozą, że do 2050 roku aż 
70% ludności będzie mieszkać 
w miastach - to właśnie na obsza-
rach miejskich będzie spoczywać 
największa odpowiedzialność 
nie tylko za ochronę przed skut-
kami katastrof z udziałem wody, 
ale także zapobieganie suszom 
poprzez zatrzymywanie jak naj-
większej ilości wody (w tym opa-
dowej) w miastach i właściwe nią 
gospodarowanie. 

jAK bARDzO jEStEśMy 
SPóźniEni?
Problem wpływu zmian klima-
tycznych na wodę jako zasób, ale 
też i żywioł, zauważono zdecy-
dowanie za późno, na co zwracał 
uwagę m.in. dr Maciej Zathey 
z Instytutu Rozwoju Teryto-
rialnego (Polska). On i pozostali 

eksperci podkreślali, że dużą ba-
rierą dla wdrożenia zrównowa-
żonego podejścia do zarządzania 
wodą w miastach, jest brak roz-
wiązań systemowych, instytu-
cjonalnych i prawnych. Według 
dr Fletchera, problemem jest 
rozproszenie odpowiedzialno-
ści między różnymi instytucjami 
zajmującymi się poszczególnymi 
elementami systemu wodnego. 
To przekłada się na problemy 
z decyzyjnością i doprowadza do 
sporów kompetencyjnych. Po-
twierdził to w swej prezentacji 
dr Zathey, który zauwazył, że 
polskie gminy rozpatrują proble-
matykę ograniczając się do wła-
snych granic administracyjnych. 
Kolejnym istotnym problemem 
dostrzeżonym na konferencji był 
brak dostatecznej wiedzy eks-
perckiej na temat zarządzania 
wodą, zarówno po stronie urba-
nistów jak i inżynierów. Utrud-
nia to wdrażanie systemowych 
i technologicznych rozwiązań, 
których jak się okazuje, jest  
bardzo wiele.

MiAStO jAK GąbKA, ziELOnE 
DAchy i…... DAnE
Eksperci zgromadzeni na konfe-
rencji  STORMWATER PO-
LAND przybliżyli wiele przy-
kładów tak zwanej infrastruktu-
ry niebiesko-zielonej, która ma 
kluczowe znaczenie zarówno dla 
minimalizowania skutków ulew-
nych deszczy, jak i zatrzymywa-
nia wody opadowej w miastach. 
W tym kontekście coraz więk-
szego znaczenia nabierają więc 
umieszczane w aglomeracjach 
przez urbanistów obszary zielone, 
jak ogrody czy miejskie parki. 
Możliwych rozwiązań w zakresie 
infrastruktury niebiesko-zielonej 
jest znacznie więcej. 
Wdrożenie koncepcji miasta-gąb-
ki jest obecnie wykonalne dzięki 
innowacyjnym, chłonącym wodę 
chodnikom, “zielonym” dachom, 
zbiornikiom magazynującym 
i filtrującym wodę, przepuszcza-
jącym wodę drogom lub ścieżkom 
rowerowym wykonanym z prefa-
brykatów (np. z odpadów plasti-
ku). Istnieją także rozwiązania 

z zakresu tzw infrastruktury sza-
rej, której przykładem może być 
dziesięciokilometrowy tunel dre-
nażowy w Hong Kongu zatrzy-
mujący wody opadowe.
 - Obok nowoczesnej infrastruk-
tury, sektor zarządzania wodą 
opadową coraz częściej wyko-
rzystuje nowoczesne narzędzia 
informatyczne - mówił podczas 
konferencji STORMWATER 
POLAND Tomasz Grochow-
ski z RETENCJAPL.  Groma-
dzenie danych, przetwarzanie 

i wyciąganie wniosków jest 
integralną częścią zarządza-
nia wodami opadowymi, czyli 
deszczówką. Takie narzędzia są 
bardzo ważne, ponieważ eks-
perci zgodzili się co do tego, że 
dzięki cyfrowym wizualizacjom 
można nie tylko określać po-
tencjalne problemy związane 
z wodą, ale również przewidywać  
ich skuteczność.
    
WODA MiEjScEM SPOtKAń
Na interesujący aspekt roli in-
frastruktury niebiesko-zielonej 
w miastach zwrócił uwagę Woj-
ciech Falkowski z firmy Ecol-U-
nicon. Oprócz oczywistych wa-
lorów użytkowych, woda w prze-
strzeniach publicznych sprawia, 
że życie w mieście może być 
po prostu przyjemniejsze. Za-
prezentował koncepcję parków 
wodnych, wyposażonych w in-
frastrukturę, która wykorzystuje 
wodę dla celów edukacyjnych. 
Można również skorzystać z go-
towych rozwiązań, jakie zasto-
sowano w Kopenhadze, mieście 
obecnie uznawane za przykład 
w adaptowaniu się do zmian kli-
matycznych. Parki i place miej-
skie tworzone są tam w sposób, 
który pozwala na zabawę wodą, 
ale również zatrzymywanie jej. 
W trakcie ulewnych deszczy Ska-
tepark, codziennie przyciągający 

dziesiątki młodych, zmienia się 
w zbiornik na wodę opadową. 
- Zaangażowanie mieszkańców 
jest niezbędne w walce o przy-
szłość miast – mówił na konfe-
rencji STORMWATER PO-
LAND Piotr Grzelak, Zastępca 
Prezydenta Miasta Gdańska. 
-  Dlatego ważne są takie inicja-
tywy, jak na przykład dofinan-
sowanie tworzenia ogródków 
miejskich. 

niE jESt jESzczE zA PóźnO
Jak pokazała konferencja i wypo-
wiedzi jej uczestników, problem 
wody musi zostać rozwiązany 
i uznany za priorytet. Optymi-
zmem napawa fakt, że wiele miast 
podjęło już próbę zaadaptowania 
się do zmian klimatycznych. Do-
skonały przykład na mapie Polski 
stanowią Bydgoszcz i Gdańsk, 
oprócz tego dla 44 największych 
miast Polski na zlecenie Mini-
sterstwa Środowiska tworzone 
są obecnie MPA (miejskie pla-
ny adaptacji do zmian klimatu), 
które mają wskazać kierunek 
w rozwoju miast z uwzględnie-
niem właściwego zarządzania 
wodą w systemie miejskim. Dzię-
ki przykładom pokazanym przez 
firmy prezentujące swoje techno-
logie wiemy, że rozwiązania i me-
tody już są, należy tylko dobrze je 
wykorzystać.
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ZMIANY w PARKACH

rewitalizują część sopotu
Odkryty Potok Grodowy, 
nowe ścieżki spacerowe i kład-
ki, mała architektura, wymiana 
oświetlenia, przebudowa miej-
skiego systemu odprowadzania 
wód opadowych i nawierzchni 
ulic – to tylko niektóre zmiany, 
jakie przechodzi Park Północ-
ny i Park Grodowy w Sopocie.
Blisko 11 milionów złotych 
pochłonie rewitalizacja i prze-
budowa części Sopotu obejmu-
jącej Park Północny, Park Gro-
dowy oraz ulice: Haffnera, Po-
wstańców Warszawy i Wosia 
Budzysza oraz nową ulicę o ro-
boczej nazwie KD1.

Potok Grodowy jest przebudo-
wywany na prawie całej swojej 
długości: od torów kolejowych 
do plaży. Na odcinku od ul. 
Powstańców Warszawy do ul. 
Mamuszki potok został już 
odkryty. Płynący w otocze-
niu specjalnie zaprojektowa-
nej zieleni potok, z ciekawymi 
elementami małej architektury 
wokół, stał się nowym, atrak-
cyjnym miejscem do spacerów 
i odpoczynku dla Sopocian.
Prace wraz z odbiorami powin-
ny zakończyć się do czerwca.

(GR)

Komiks przygotował Sopocki 
Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, którego członkiem 
jest również sopocki MOPS. 
Zawarte w nim zostały cztery 
krótkie historie ukazujące róż-
ne formy przemocy oraz dane 
do instytucji, w których osoby 
dotknięte przemocą mogą uzy-
skać pomoc i wsparcie.  
 – Celem warsztatów, które 
prowadzimy w oparciu o ko-
miks, jest zwrócenie uwagi na 
różne przejawy złości, agresji 
i przemocy oraz przedstawienie 
sposobów radzenia sobie z nimi 
– podkreśla Wojmir Strzał-
kowski, psycholog z sopockie-
go MOPS.
Warsztaty skierowane są do 
uczniów VII i VIII klas so-
pockich szkół podstawowych. 
Uczniowie aktywnie włącza-
ni są w tematykę zajęć m.in. 
poprzez pracę w grupach oraz 
metodą burzy mózgów. Po-
ruszane tematy dotyczą prze-
mocy domowej, rówieśniczej, 
cyberprzemocy, zjawisk takich 
jak: hejt, trollowanie, seksting, 
a także ksenofobia czy rasizm.
 – Chcemy żebyście, kiedy zo-
baczycie jakiś problem, mieli 
odwagę powiedzieć o tym ko-
muś, choćby koleżance, kole-
dze czy rodzicom. Żebyście 
wiedzieli, że razem możecie 
więcej zdziałać. Możecie zwró-
cić się do wychowawcy, peda-
goga czy psychologa w szkole. 
Na pewno zostaniecie wysłu-
chani i wspólnie znajdziecie 
jakieś rozwiązanie – mówiła 
Anna Wnukowska, pracownik 
socjalny.
Podczas warsztatów uczniowie 
zapoznają się z krótkimi histo-
riami opisanymi w komiksie. 
Następnie w małych grupach 
omawiają je i szukają odpo-
wiedzi na pytania: czego doty-
czy dana historia, jaki problem 
porusza, jakie formy przemocy 
w niej występują i jak moż-
na pomóc rodzinie, która wy-
stępuje w omawianej historii. 
Swoje przemyślenia przedsta-
wiają pozostałym grupom.
 – Przemoc może być różna, 
czasem słowa bolą bardziej niż 
bicie – mówiła jedna z uczennic 
podczas warsztatów.
 – Może też być przemoc psy-
chiczna, np. niektórzy rodzice 
mówią dzieciom, że są głupie 
i do niczego się nie nadają – za-
uważył inny uczeń.   
Na zakończenie warsztatów 

uczniowie otrzymują ulot-
kę „Stop przemocy” na temat 
agresji i przemocy wraz z nu-
merami telefonów zaufania dla 
dzieci i młodzieży, gdzie mogą 
anonimowo zadzwonić i poroz-
mawiać o swoich problemach.
W jednej z sopockich szkół 
dodatkowo odbywają się ty-
godniowe konsultacje psycho-
logiczne skierowane do rodzi-
ców uczniów pod kątem agresji 
i przemocy rówieśniczej. Kon-
sultacje prowadzone są przez 
psychologów z Zespołu Porad-
nictwa Specjalistycznego so-
pockiego MOPS.
 – Przemoc i agresja to nie są 
tematy tabu, można i trzeba 
o tym rozmawiać w szkole – 
podkreśla Kamila Proskurnic-
ka, psycholog ze Szkoły Podsta-
wowej nr 7 w Sopocie, w której 
odbywały się warsztaty.
 – Dzieci mają między sobą 
konflikty i to jest naturalne. 
Muszą nauczyć się radzić so-
bie w relacjach. Tego, że ktoś 
może mieć inne zadanie, że 
nie zawsze jest tak, jak tego 
chcą. Jeśli nie umieją inaczej, 
rozwiązują takie sytuacje agre-
sywnie. Dlatego takie warszta-
ty są bardzo ważne i psycholog 
w szkole jest bardzo potrzebny. 
W naszej szkole prowadzimy 
we wszystkich klasach warsz-
taty „Asertywny nie agresyw-
ny” na temat agresji i różnych 
metod zastępowania agresji 
zachowaniami asertywnymi – 
dodaje Kamila Proskurnicka.
Komiks i lekcje wrażliwości
Idea stworzenia komiksu – 
informatora powstała pod-
czas prac Sopockiego Zespo-
łu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 

W SOPOcKich SzKOŁAch WALczą z PRzEMOcą

Warsztaty i komiks, który uczy, 
jak przeciwdziałać agresji
w sopockich szkołach podstawowych odbywają się warsztaty dotyczące 
przeciwdziałania przemocy i agresji. zajęcia prowadzą psycholog oraz pracownik 
socjalny z miejskiego ośrodka pomocy społecznej w sopocie w oparciu o komiks 
– informator „krótkie historie o  życiu”.

w Rodzinie, który składa się 
z przedstawicieli różnych in-
stytucji (policji, pomocy spo-
łecznej, oświaty, ochrony 
zdrowia, gminnej komisji roz-
wiązywania problemów alko-
holowych). Pomysłodawcą był 
członek zespołu z ramienia 
sopockiej Policji, kierownik 
rewiru dzielnicowych Lesław 
Mackiewicz. Scenariusz napi-
sały panie psycholog z Punktu 
Interwencji Kryzysowej sopoc-
kiego MOPS – Agnieszka Ja-
nuszewska i Maja Woźnicka. 
W oparciu o swoje doświadcze-
nia zawodowe stworzyły histo-
rie, z którymi mogą identyfi-
kować się odbiorcy na różnych 
poziomach – jako osoba do-
świadczająca przemocy, osoba 
stosująca przemoc czy świadek. 
Stąd nazwa informatora „Krót-
kie historie o życiu”.
 – W ramach działań profilak-
tycznych w sopockich szkołach 
w 2017 roku rozpoczęliśmy 
cykl spotkań warsztatowych 
z młodzieżą poświęcony prze-
ciwdziałaniu przemocy. Wy-
dany w ubiegłym roku komiks 
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DLA OSób z niEPEŁnOSPRAWnOściAMi

„aktywny samorząd”
Od 1 marca osoby z niepeł-
nosprawnością mogą składać 
wnioski o dofinansowanie w ra-
mach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” 2019. 
Do 29 marca Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Sopocie 
przyjmuje wnioski dotyczące 
Modułu II – „Pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie 
wyższym”.
Wsparcie w tym zakresie adre-
sowane jest do osób ze znacz-
nym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, po-
bierających naukę: w szkole po-
licealnej, kolegium, szkole wyż-
szej (studia pierwszego stopnia, 
studia drugiego stopnia, jedno-
lite studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyż-
sze w systemie stacjonarnym/ 
dziennym lub niestacjonarnym/ 
wieczorowym /zaocznym lub 
eksternistycznym, w tym rów-
nież za pośrednictwem Interne-
tu), a także osób, które przewód 
doktorski otworzyły poza stu-
diami doktoranckimi.
Dofinansowanie może obej-
mować pokrycie kosztów na-
uki (czesnego) oraz kosztów 
kształcenia, np. zakup pomo-
cy naukowych czy narzędzi 
dydaktycznych.  
W tym roku w ramach progra-
mu „Aktywny samorząd” bę-
dzie można również otrzymać 
pomoc na inne formy wsparcia 
(Moduł I, wnioski od 3 czerw-
ca). Będzie to m.in. pomoc 
w uzyskaniu prawa jazdy, zaku-
pie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, 
zakupie skutera inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektryczne-
go do wózka ręcznego, pomoc 
w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub 
oprzyrządowania elektryczne-
go do wózka ręcznego, zakupie 
sprzętu elektronicznego lub jego 
elementów oraz oprogramo-
wania, utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego sprzę-
tu elektronicznego, szkoleniu 

z obsługi nabytego w programie 
sprzętu elektronicznego. Osoby 
pracujące będą mogły otrzymać 
dofinansowanie na zapewnienie 
opieki dla dziecka, np. wspar-
cie w opłatach za pobyt dziec-
ka w żłobku lub przedszkolu, 
a także za opiekę niani.
Środki na zadania realizowane 
w ramach programu „Aktyw-
ny samorząd” pochodzą z Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych.  
 – Zachęcam osoby z niepełno-
sprawnościami do skorzystania 
z dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samo-
rząd”. Środki te mogą ułatwić 
codzienne funkcjonowanie, 
uczestnictwo w życiu społecz-
nym, zawodowym a także do-
stęp do edukacji – podkreśla 
Andrzej Czekaj, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie.
Szczegółowe informacje doty-
czące obszarów i zadań, które 
będą realizowane w tym roku 
oraz druki wniosków o dofinan-
sowanie znajdują się na stronie 
www.mopssopot.pl w zakładce 
„Pilotażowy Program Aktywny 
Samorząd” oraz pod numerem 
telefonu 58 555 15 76.

Terminy przyjmowania wnio-
sków o dofinansowanie obo-
wiązujące w 2019 roku:
Moduł II (semestr letni) – od 
1 marca 2019 r. do 30 marca 
2019 r.
Moduł II (semestr zimowy) 
– od 1 września 2019 r. do 10 
października 2019 r.
Moduł I – od 3 czerwca 2019 r 
do 31 sierpnia 2019 r.
Wnioski przyjmuje Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sopocie,
Dział Pomocy Seniorom 
i Osobom Niepełnosprawnym
ul. Kolejowa 14
Pokój nr 5 na parterze
Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00 – 14.00
wtorek 9.00 – 12.00
środa 10.00 – 13.00
czwartek 10.00 – 15.30.

jest bardzo dobrym narzędziem 
dydaktycznym i pozwala do-
trzeć do młodszych odbiorców 
– podkreśla Marlena Jasnoch, 
zastępca dyrektora sopockiego 
MOPS.
 – Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie od ośmiu lat pro-
wadzą w sopockich szkołach 
zajęcia edukacyjne mające na 
celu uwrażliwienie młodych 
ludzi na drugiego człowieka, 
na potrzeby osób bezdomnych, 
chorych, z niepełnosprawno-
ściami, starszych, samotnych, 
znajdujących się w sytuacji 
kryzysowej – dodaje Marlena 
Jasnoch.
Pierwsze spotkanie edukacyjne 
odbyło się w 2011 roku z mło-
dzieżą licealną i dotyczyło ste-
reotypów na temat osób bez-
domnych. Pracownicy socjalni 
rozmawiali z młodzieżą o tym, 
jak w sposób właściwy pomóc 
osobie bezdomnej i jak się za-
chować wobec osoby żebrzącej.

Agnieszka niedałtowska

 pracownicy sopockiego mops prowadzą warsztaty w szkołach podstawowych

 Uczniowie opracowują historie zawarte w komiksie
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W jednym z poprzednich nume-
rów „Panoramy” sygnalizowali-
śmy problem segregacji odpadów 
komunalnych. Niestety, temat 
powraca niczym bumerang.
 – Na terenie osiedla stoją al-
tanki, w których znajdują się 
odpowiednie pojemniki do 
segregacji odpadów. Zda-
rzają się jednak przypadki, 
że śmieci trafiają nie do tych 
pojemników co trzeba, a wte-
dy pracownicy zajmujący się 
odbiorem opadów komunal-
nych nie chcą opróżniać ta-
kich kontenerów. W takich 
przypadkach ktoś z naszych 
pracowników musi segrego-
wać te śmieci. Jeśli nie można 
tego zrobić, to trzeba zamówić 
odbiór śmieci nieposegrego-
wanych, za co muszą zapłacić 
mieszkańcy nieruchomości, do 
której przypisana jest altan-
ka – mówi nam Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.
Są też i tacy, którzy pełne wor-
ki zostawiają przed altanka-
mi albo drzwiami do zsypów. 
Dziwi szczególnie fakt, że 
mieszkańcy obu falowców przy 
Piastowskiej chcąc pozbyć się 
odpadków, muszą jedynie wci-
snąć kod otwierający drzwi do 
zsypu, a mimo to i tak niektó-
rzy porzucają śmieci byle gdzie.
 – Musimy jeszcze raz zająć 
się kampanią informacyjną 
dotyczącą segregacji śmieci. 
Korzystając z okazji, apeluję 
też do osób, które odnajmują 
swoje mieszkania, aby swoim 
najemcom przekazali klucze 
do altanek i poinformowali 
o segregacji śmieci – upomi-
na Włodzimierz Byczkowski. 
– Niebawem segregacja śmie-
ci będzie obligatoryjna. Nie 
będzie żadnego wyboru. Ci, 
którzy nie dostosują się do no-
wych standardów, będą płacić 
za odbiór śmieci czterokrotnie 
większą stawkę.
Problem z segregacją odpadów 
komunalnych istnieje również 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 4.
 – Problem z segregacją śmie-
ci jest bardzo duży i dotyczy 
to niestety wszystkich bu-
dynków. Znaczna część osób 
stosuje się do przepisów, ale 
są również i tacy mieszkańcy, 

którzy nie stosują się do za-
sad. Nieposegregowane śmie-
ci nie są odbierane. Wtedy 
gospodarze domów, zamiast 
zająć się utrzymaniem porząd-
ku w klatkach schodowych 
i wokół budynków, muszą zaj-
mować się oddzielaniem po-
szczególnych frakcji. O tym, 
że śmieci nie były segregowa-
ne, informuje specjalna kartka 
naklejona na pojemnik. Dziś 
przeprowadziłam rekonesans 
na naszym osiedlu. Okazało 
się, że z kilkunastu pojemni-
ków nie odebrano śmieci, po-
nieważ nie były one posegre-
gowane. Regularnie prowadzi-
my kampanię informacyjną, 
wykorzystując materiały miej-
skie i te przygotowane przez 
spółdzielnię, ale nie odnosi 
to jak na razie oczekiwanego 
skutku. Nie wiem, jak zmobi-
lizować naszych mieszkańców. 
Może finansowe kary byłyby 
motywujące? – zastanawia się 
w rozmowie z nami Bożena 
Kuich z Administracji Osiedla 
nr 4 PSM „Przymorze”.
Problem stanowią również 
osoby, które podrzucają śmie-
ci pod altanki zlokalizowane 
w bliskim sąsiedztwie ulicy 
Obrońców Wybrzeża. Doty-
czy to przeważnie osób, któ-
re mieszkają poza osiedlami 
PSM „Przymorze”.
 – Zdarza się, że mieszkańcy 
zrobią takiemu delikwento-
wi zdjęcie albo zapiszą numer 
tablicy rejestracyjnej, a wtedy 
odnaleziona przez nas „ku-
kułka” przeprasza i przyznaje 
się do winy – dodaje Bożena 
Kuich. – Mamy również kło-
pot z osobami, które odpady 
budowlane wrzucają do zwy-
kłych kontenerów albo wy-
rzucają elektrośmieci. Odpady 
pobudowlane przewożone są 
na nasz plac techniczny, a kie-
dy uzbiera się ich odpowiednia 
ilość, zamawiamy kontener, za 
który musimy zapłacić. Koszt 
ten pokrywają niestety sami 
mieszkańcy.
Nieuchronnie zbliżamy się do 
momentu, gdzie każdy będzie 
miał obowiązek segregować 
śmieci. Jeśli się nie dostosuje-
my, to konsekwencje będą dro-
go kosztować.

Krzysztof Lubański

psM prZYMorZE

niE WSzyScy StOSUją Się DO ObOWiązUjących zASAD

segregowanie śmieci będzie 
obligatoryjne 
kilka lat temu wprowadzono obowiązek segregacji śmieci. zarządcy nieruchomości – w tym również powszechna 
spółdzielnia mieszkaniowa „przymorze” – zobligowali się do tego, że mieszkańcy będą segregować odpady, 
dzięki czemu opłaty za ich odbiór są niższe niż w przypadku śmieci nieposegregowanych. niestety, nie wszyscy  
stosują się do nowych zasad.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MARZEc 20196

Fo
t. 

G
rz

eg
or

z 
m

eh
ri

ng
/U

rz
ąd

 m
ie

js
ki

 w
 G

da
ńs

ku
Fo

t. 
sc

hr
on

is
ko

pr
om

yk
.p

l /
 m

. p
et

el
sk

i

żYCiE Miasta/rEkLaMa

KOnKURS DLA DziEci i MŁODziEŻy

„Muzyka dla promyka” 

Schronisko Promyk zapra-
sza do udziału w konkursie 
muzycznym i skomponowa-
nia piosenki dla gdańskiego 
schroniska. Jest on skierowany 
do dzieci i młodzieży, których 
pasją jest muzyka, a jednocze-
śnie chęć pomocy bezdomnym 
zwierzakom.
Jak informują organizatorzy, 
celem konkursu jest wyłonienie 
najciekawszych utworów pod 
względem tekstu i muzyki oraz 
rozwijanie umiejętności wyra-
żania uczuć poprzez twórczość 
artystyczną. To także doskona-
ła okazja do zaprezentowania 
swojej pracy na scenie dla sze-
rokiej publiczności. 

Uczestnictwo w konkursie 
to także pomoc bezdomnym 
zwierzętom i propagowanie 
działań w walce z bezdomno-
ścią zwierząt. Idea zorganizo-
wania tego konkursu powstała 
na bazie współpracy gdańskie-
go schroniska z Pauliną Re-
glińską, twórczynią książki 
edukacyjnej „Zwierzaki to nie 
pluszaki” oraz całego programu 
edukacyjnego pod tym samym 
tytułem. 
Organizatorzy zapraszają do 
udziału dzieci z grup: przed-
szkolnych, klas wczesnoszkol-
nych, klas szkolnych 4–8. Aby 
zgłosić się do konkursu, należy 
wypełnić, wydrukować oraz 

przesłać kartę zgłoszeniową 
wraz ze zgodą opiekunów 
na adres schroniska. Termin 
nadsyłania zgłoszeń upływa 
15 maja o godz. 12:00, na-
tomiast finał konkursu od-
będzie się 8 czerwca podczas 
VII Zlotu Rodzin Adopcyj-
nych w Parku im. Ronalda 
Reagana w Gdańsku.
Więcej informacji na temat 
konkursu uzyskać można 
dzwoniąc pod numer telefo-
nu 58 522 37 80, natomiast 
wszelkie niezbędne doku-
menty dostępne są na stronie 
www.schroniskopromyk.pl.

(GR)

Rodzinna Majówka w górach!
Przyjedź i poczuj wiosnę w Wierchomli oraz 

rozpocznij sezon grillowania w Naszej Gazdówce!

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

18 4468219

rezerwacja@naszagazdowka.pl

/agroturystyka.wierchomla naszagazdowka.pl

reklama

REZYGNACJA SKORUPKI-KACZMAREK

dulkiewicz prezydentem Gdańska 
niespodzianki nie było. mieszkańcy Gdańska zdecydowali, że przez najbliższe 
cztery lata gospodarzem miasta będzie aleksandra dulkiewicz, która w cuglach 
pokonała dwóch swoich rywali w wyborach uzupełniających.

 zlot rodzin adopcyjnych jak zwykle odbędzie się w przymorskim parku

Oficjalnie Aleksandra Dul-
kiewicz prezydentem Gdań-
ska jest od 11 marca, kiedy to 
w Wielkiej Sali Wety Ratusza 
Głównego Miasta odbyło się 
ślubowanie.
– Dla mnie przysięga ma 
szczególne znaczenie. Skła-
dałam ją dwukrotnie jako 
radna, dziś składam ją jako 
prezydent. Wierzę, że przysię-
ga to moc słowa, waga odpo-
wiedzialności, zobowiązanie. 
Czuję odpowiedzialność przed 
samą sobą, przed gdańszczan-
kami i gdańszczanami, przed 
historią i Bogiem – mówiła 
prezydent Gdańska, Aleksan-
dra Dulkiewicz.
Ślubowanie odbyło się podczas 
uroczystej sesji Rady Miasta 
Gdańska, którą poprowadziła 
jej przewodnicząca Agnieszka 
Owczarczak.
 – Ślubowanie tradycyjnie skła-
da się w Ratuszu Głównego 
Miasta, w Wielkiej Sali Wety. 
Ręka przyszłego prezydenta 
w czasie odczytywania roty 
spoczywa na Biblii Gdańskiej 
z 1630 roku. Osoba ślubująca 

wypowiada następujące słowa: 
„Obejmując urząd prezydenta 
Miasta Gdańska, uroczyście 
ślubuję, że dochowam wier-
ności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców Mia-
sta Gdańska”. Ślubujący może 

dodać zdanie: „Tak mi dopo-
móż Bóg”. Następnie złożenie 
ślubowania potwierdza podpi-
sem pod treścią roty – opisuje 
akt ślubowania Anna Iwanow-
ska z Biura Prezydenta ds. Pro-
mocji i Marki Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Dodajmy jeszcze tylko, że 

tuż po wyborach uzupełnia-
jących, które odbyły się 3 
marca, z funkcji rzecznika 
prasowego prezydenta Gdań-
ska zrezygnowała Magdalena 
Skorupka-Kaczmarek.

(GR)

reklama
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 – Spośród zgłoszonych ponad 
3200 pomysłów kapituła wy-
brała cztery do oceny internau-
tów. Fala to dobra, krótka na-
zwa, która kojarzy się z Pomo-
rzem, łatwa do zaakceptowania 
i wymówienia również przez 
obcokrajowców. Dobrze wpi-
suje się w nasz pomorski kli-
mat – mówi Ryszard Świlski, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Emilia Stawikowska z Biura 
Prasowego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku przypo-
mina, że 2 stycznia rozpoczął 

Niebawem prace rozpoczną 
się na chodniku po zachod-
niej stronie ul. Żuławskiej – od 
skrzyżowania z ul. Przyjem-
ną do ulicy Smętnej. Remont 
przewidziano na odcinku liczą-
cym ok. 270 metrów.
 – W ramach tego samego 
przetargu zaplanowano bu-
dowę chodnika przy ul. Przy-
brzeżnej, od kładki nad kana-
łem do przejazdu kolejowego. 
Fragment ten liczy niemal 950 
metrów. Koszt obu inwestycji 
to ponad 952 tysięce złotych. 
Prace zostaną zrealizowane ok. 
5 miesięcy od daty podpisania 
umowy – informuje Olimpia 
Schneider z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
W tym roku podpisano już tak-
że umowy na realizację chod-
nikowych zadań w innych czę-
ściach Gdańska. Na ul. Polan-
ki, od ul. Stary Rynek Oliwski 
do ul. Derdowskiego przewi-
dziano przebudowę chodników 
po obu stronach drogi. Koszt to 
niemal 1,5 mln złotych. Na ul. 
Wita Stwosza za ponad 1 mln 
wyremontowane zostaną ciągi 

intERnAUci WybRALi nAzWę

PlAN NA 16 BANIEK

faLa pomorskim biletem metropolitalnym

remontują gdańskie chodniki 

pomorski bilet metropolitalny Fala – taką nazwę będzie nosił nowy system, który już w przyszłym roku ujednolici sposoby 
płacenia za przejazdy transportem publicznym. Fala pokonała 3235 konkurentów, bo aż tyle propozycji zgłoszonych 
zostało w konkursie.

w Gdańsku budowane i remontowane są nie tylko ulice. miejskie środki 
wydatkowane są również na chodniki.

  budowa chodnika przy ulicy łukasiewicza

się konkurs na nazwę systemu, 
który pozwoli na podróżowa-
nie różnymi środkami komu-
nikacji zbiorowej w wojewódz-
twie pomorskim na jednym bi-
lecie. Formularz dla uczestni-
ków konkursu znajdował się na 
stronie www.biletpomorze.pl.
 – Do 16 stycznia zbierane były 
propozycje. Przez dwa tygo-
dnie nadesłano ich 3236. Fina-
łową czwórkę – nazwy FALA, 
JANTAR, STER i MORS 
– wyłoniła kapituła konkur-
su, w skład której weszli pre-
zydenci i burmistrzowie miast 

piesze na odcinku od Obroń-
ców Westerplatte do Orkana. 
 – Trwa właśnie przebudowa 
chodników na ul. Poznańskiej, 
która połączona jest z budową 
sieci wodociągowych. Prowa-
dzone są także prace przy re-
moncie odcinków na ul. Or-
kana i ul. Łukasiewicza. Na 
początku roku zakończyliśmy 
także prace na ul. Sobótki 

Pomorza, naukowcy, przed-
stawiciele stowarzyszeń i spół-
ek związanych z transportem 
publicznym oraz reprezentan-
ci mediów – informuje Emilia 
Stawikowska.
Obradom przewodniczył Ry-
szard Świlski. Następnie czte-
ry finałowe nazwy poddane 
zostały głosowaniu publicz-
nemu, które zamknięte zosta-
ło 11 marca. FALA pokonała 
konkurentów przewagą ok. 30 
procent głosów.
Autorką zwycięskiej propozycji 
jest Anna Wajda, która za swój 
pomysł otrzymała nowocze-
sny smartfon. Również autorzy 
pozostałych nazw finałowych 
otrzymali nagrody – zestawy 
słuchawek bezprzewodowych.
Zanim nazwa nowego systemu 
pojawi się w przestrzeni pu-
blicznej, zajmą się nią graficy, 
którzy zaprojektują logotyp in-
spirowany FALĄ. Zostanie on 
pokazany pod koniec kwietnia.
Przypomnijmy, że pomorski 
bilet metropolitalny to sys-
tem ujednoliconych opłat za 

i Sienkiewicza we Wrzeszczu. 
W 2018 roku na poprawę sta-
nu chodników wydano niemal 
16 mln zł – dodaje Olimpia 
Schneider.
Dodajmy, że w ramach Gdań-
skiego Programu Chodniko-
wego w 2018 roku zrealizowa-
no modernizację chodników 19 
ulic. Łączna długość zmoder-
nizowanych chodników wynosi 

przejazdy w transporcie pu-
blicznym, który będzie dzia-
łać na terenie województwa 
pomorskiego. Pierwszy etap 
wprowadzenia biletu zaplano-
wano na 2020 rok.
 – Myślę, że jest to najwięk-
sze wyzwanie najbliższych 
lat. Krok po kroku dążymy 
do wdrożenia zintegrowane-
go systemu transportowego. 
Spoiwem ma być wspólny bi-
let dla wszystkich przewoź-
ników. Przypomnę, że dzięki 
temu osoby, które korzystać 

ok. 6,1 km, natomiast długość 
zmodernizowanych w ramach 
programu jezdni to ok. 1,5 
km. Koszt realizacji programu 
w 2018 opiewał na kwotę blisko 
16 mln zł. Chodniki wyremon-
towano m.in. na ul. Subisława, 
Czajkowskiego, Cieszyńskiego 
czy Obrońców Wybrzeża. 

(GR)

będą ze środków transportu 
publicznego na jednym bile-
cie, będą mogły dla przykładu 
z Bytowa przejechać autobu-
sem do Gdańska, skąd pocią-
giem SKM udadzą się do Gdy-
ni, a dalej pojadą trolejbusem. 
W tej chwili turyści przyjeż-
dżający do Trójmiasta mają 
ogromny problem z kupieniem 
odpowiednich biletów w po-
szczególnych miastach. Jest to 
długotrwały proces, ale mam 
nadzieję, że system uda nam się 
wdrożyć w życie w przeciągu 5 

najbliższych lat. Złożona zo-
stała aplikacja o pozyskanie 
środków unijnych potrzebnych 
do realizacji naszego projektu. 
Chcielibyśmy, aby system miał 
charakter europejski, a nie tyl-
ko regionalny, aby na przykład 
na jednym bilecie było można 
popłynąć promem do Szwecji 
– mówi wicemarszałek Świlski.
Do tematu wspólnego biletu 
oczywiście wrócimy w jednym 
z kolejnych wydań „Panoramy”.

(ES, KL)

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash
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POMORSKA nAGRODA jAKOści i GAzELA biznESU

prestiżowe wyróżnienie dla spółdzielni 
Mieszkaniowej „suchanino”
Już po raz 22. rozdano pomorskie nagrody Jakości. w gronie wyróżnionych znalazła się w tym roku również spółdzielnia – 
spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino”, gdzie miesiąc wcześniej została wyróżniona Gazelą biznesu.

Pomorską Nagrodę Jakości 
przyznaje Pomorska Rada Fe-
deracji Stowarzyszeń Naukowo
-Technicznych Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej w Gdań-
sku przy współpracy z Polskim 
Rejestrem Statków. Nagrody 
przyznawano w kilku katego-
riach, a spółdzielnia z Suchani-
na została wyróżniona w kate-
gorii średnich organizacji.
 – Otrzymane wyróżnienie jest 
jedną z najważniejszych na-
gród, którą zostaliśmy dotych-
czas uhonorowani. W gronie 
laureatów Pomorskiej Nagro-
dy Jakości nie było dotychczas  
żadnej spółdzielni mieszkanio-
wej. Nagroda jest tym cenniej-
sza, że wiemy, jak dogłębnie 
badana była działalność naszej 
spółdzielni. Najpierw sami 
musieliśmy odpowiedzieć na 

szereg pytań, a potem weryfi-
kowała to specjalna komisja 
konkursowa. Można powie-
dzieć, że konkursowe kryteria 
nie były łatwiejsze niż  przy 
ubieganiu się o certyfikat ISO 
– mówi nam Leonard Wieczo-
rek, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Suchanino”.
Badanie dotyczyło przede 
wszystkim jakości obsługi 
mieszkańców, bo spółdzielnia 
to przecież nic innego jak fir-
ma świadcząca usługi. Wyróż-
nienie jest dowodem tego, że 
w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” jakość obsługi jest  
na bardzo wysokim poziomie.
Warto w tym miejscu jesz-
cze nadmienić, że spółdzielnia 
otrzymała również nowy certy-
fikat  jakości ISO 9001 : 2015, 
a więc dokument zapewniający, 

że wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub 
przepisem prawnym.
 – O Pomorską Nagrodę Ja-
kości ubiegaliśmy się w roku 
ubiegłym, ale wtedy byliśmy 
tylko w gronie nominowa-
nych. W tym roku otrzymali-
śmy wyróżnienie, więc moż-
na powiedzieć, że znaleźliśmy 
się na podium. Nie słyszałem, 
aby którakolwiek spółdzielnia 
mieszkaniowa wzięła udział 
w tym w konkursie i otrzymała 
nagrodę. Otrzymane wyróż-
nienie jest dla nas bardzo cenne 
i jest jedną z najważniejszych 
nagród, jakie dotychczas otrzy-
maliśmy. Trudno ocenić, która 
nagroda ma największą wartość 
– dodaje prezes Wieczorek.
Nagroda jest również do-
wodem wiarygodności SM 

„Suchanino”, ale też pokazuje, 
że warto z nią współpracować. 
- Jakość jest jednym z głów-
nych warunków osiągania 
sukcesów na polu gospodar-
czym i ekonomicznym. Udział 
w konkursie o przyznanie Po-
morskiej Nagrody Jakości daje 
wyjątkową okazję do spraw-
dzenia potencjału organiza-
cji, a także stwarza możliwo-
ści przeprowadzenia głębokiej 

analizy i samooceny. Otrzy-
manie wyróżnienia w kategorii 
średnich organizacji jest dla nas 
wielkim motywatorem do dal-
szego działania, rozwoju i do-
skonalenia – dodaje Maria Wy-
rostek z SM „Suchanino”.
Jest to też doskonała informa-
cja dla osób, które tu mieszkają 
albo chcą zamieszkać, bo wy-
różnienie jest gwarantem jako-
ści obsługi i stabilności. 
To nie jedyne wyróżnienie, 
którym w ostatnim czasie uho-
norowano SM „Suchanino”. 
Spółdzielnia otrzymała także 
tytuł „Gazela Biznesu”. Jest 
to najpopularniejsze i najstar-
sze zestawienie najdynamicz-
niej rozwijających się małych 

i średnich firm. Gazela Biznesu 
to tytuł, który kojarzy się z pre-
stiżem i zarazem świetna reko-
mendacja mająca niebagatelne 
znaczenie w kontaktach han-
dlowych z dotychczasowymi 
i nowymi kontrahentami. Wy-
różnienie odzwierciedla dobrą 
reputację oraz wiarygodność 
przedsiębiorstw, które dzię-
ki niezwykle dynamicznemu 
rozwojowi doskonale dają so-
bie radę nawet wśród znacznie 
większych konkurentów. Aby 
otrzymać tytuł, firma musi 
przez trzy lata z rzędu zwięk-
szać obroty i osiągać zysk.
 – Jest to kolejny cenny tytuł 
dla naszej spółdzielni. Staramy 
się nie tylko zarządzać i admi-
nistrować naszymi zasobami 
mieszkaniowymi. W miarę 
możliwości prowadzimy rów-
nież inwestycje mieszkanio-
we. Każdy, kto interesuje się 
spółdzielczością, widzi, że SM 
„Suchanino” nie chyli się ku 
upadkowi, a wręcz odwrotnie 
– prężnie rozwija się i można 
powiedzieć, że jest pewnego 
rodzaju wzorem w biznesie – 
zauważa Leonard Wieczorek.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino” w 2016 r. obcho-
dziła swoje 25-lecie. Jednak 
część budynków pamięta jesz-
cze lata 70., bo przecież nie-
które budynki zostały wydzie-
lone z Gdańskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Blisko 19 lat 
prezesem SM „Suchanino” jest 
Leonard Wieczorek.
 – W ciągu tych lat udało się 
zrobić wiele bardzo ważnych 
przedsięwzięć. W ostatnich la-
tach zagospodarowaliśmy tere-
ny przy ul. Noskowskiego oraz  
przy ulicy Czajkowskiego, któ-
ry pierwotnie chcieliśmy oddać 
miastu. Myślę, że nowe inwe-
stycje mieszkaniowe doskonale 
wkomponowały się w krajobraz 
dzielnicy i miasta. Wcześniej 
udało się zakończyć proces ter-
momodernizacji wszystkich 
naszych budynków, co wpły-
nęło na znacznie obniżenie 
kosztów związanych z ogrze-
waniem. Jednakże docieplone 

ściany budynków wymagają już 
odnowienia. W 2018r. rozpoczę-
liśmy prace z tym związane na 
niskich budynkach przy ul. Kur-
pińskiego, Noskowskiego i Po-
wstańców Warszawskich.  Nie-
bagatelnym przedsięwzięciem 
była także wymiana wszystkich 
wind. Inwestycje te możemy 
mnożyć. Trzeba jednak powie-
dzieć, że realizacja tych wszyst-
kich zadań nie byłaby możliwa, 
gdyby nie przede wszystkim 
ogromne zaangażowanie miesz-
kańców, którzy wzięli na siebie 
ciężar finansowy – podkreśla 
prezes SM „Suchanino”.
Do wykonania jest jeszcze cho-
ciażby generalny remont uli-
cy Liszta, czy też części ulicy 
należącej do naszej spółdzielni 
przy ul. Paganiniego, ale naj-
pierw postanowiono wykonać 
prace związane z bezpieczeń-
stwem mieszkańców. Remonty 
ulic to niezwykle drogie przed-
sięwzięcia, a władze spółdziel-
ni nie mogą liczyć na jakiekol-
wiek dofinansowanie z Unii 
Europejskiej bądź rządu i dla-
tego nie chcą nieustannie dre-
nować kieszeni mieszkańców.
 – Nie zamierzamy spoczywać 
jednak na laurach i chcieliby-
śmy prowadzić kolejne inwesty-
cje mieszkaniowej. Jeśli miasto 
przystanie na naszą propozycję, 
to przystąpimy do realizacji za-
dania przy ulicy Kurpińskiego, 
gdzie wybudowanych zosta-
łoby ok. 100 mieszkań z dwo-
ma halami garażowymi oraz 
pomieszczeniami, w których 
można byłoby otworzyć żłobek. 
Kolejnym miejscem, gdzie mo-
glibyśmy prowadzić inwestycję 
mieszkaniową jest terenie przy 
ulicy Paganiniego. Poza miesz-
kaniami chcielibyśmy część 
pomieszczeń wygospodarować 
na osiedlowy klub. Docierają 
do nas sygnały – szczególnie od 
starszych mieszkańców osiedla 
–  że brakuje im miejsca, gdzie 
mogliby spotykać się i zajmo-
wać się różnymi działaniami 
– informuje prezes Wieczorek.

Krzysztof Lubański
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PAMiętASz POWOjEnny GDAńSK?

podziel się informacjami i pamiątkami  
z gdańskim muzeum
muzeum Gdańska we współpracy z mieszkańcami wisłoujścia i westerplatte rozpoczęło projekt zbierania pamiątek 
dokumentujących historię powojennego Gdańska. do muzeum trafiło 114 fotografii, a czterech mieszkańców udzieliło blisko 
20 godzin wywiadów. projekt zakończy się pod koniec tego roku. 

reklama

Jak zapowiada Andrzej Gier-
szewski, rzecznik prasowy 
Muzeum Gdańska materiały 
zostaną umieszczone na stro-
nach gdańskiego muzeum, 
ale część z nich zobaczymy 
w maju.
Waldemar Ossowski, dyrek-
tor Muzeum Gdańska, mówi, 
że zbieranie pamiątek z powo-
jennego Gdańska i poznawa-
nie losów jego mieszkańców 
to jeden z najważniejszych 
obszarów działalności mu-
zeum, który realizowany jest 
od dwóch lat.
 – Dotychczas otrzymaliśmy 
kilkaset pamiątek oraz na-
graliśmy setki godzin relacji 
o życiu w mieście w XX wieku. 
Najważniejszym założeniem 
tej działalności jest dzielenie 
się pozyskanymi informacjami 
z obecnymi i przyszłymi poko-
leniami mieszkańców naszego 
miasta. Każdy, kto pamięta 

dawny Gdańsk i dysponuje pa-
miątkami, może wziąć w nim 
udział – mówi Waldemar 
Ossowski.
Mieszkańcy Wisłoujścia to 
nieformalna grupa zrzeszająca 
byłych mieszkańców Wisłouj-
ścia i Westerplatte, która spo-
tyka się raz do roku w Gdań-
sku w miejscach zamieszkiwa-
nych przez nich do lat 70. XX 
wieku.
 – Dziś mają swoje nowe 
domy, niekiedy za oceanem, 
ale łączy ich wspólna historia 
i wspomnienia, którymi po-
stanowili się podzielić z na-
szym muzeum. Mieszkańcy 
Wisłoujścia przekazują swo-
je pamiątki do digitalizacji 
z intencją umieszczenia kopii 
cyfrowych przedmiotów oso-
bistych na stronach tematycz-
nych Muzeum Gdańska, czyli 
portalu z dziedzictwem oraz 
Gdańskim Archiwum Historii 

REMOnt UL. niEPOŁOMicKiEj

Występują utrudnienia dla 
kierowców
Tydzień temu ruszył remont ul. 
Niepołomickiej, na odcinku od 
ul. Przebiśniegowej do ul. Kam-
pinoskiej. W związku z prowa-
dzonymi pracami, kierowcy mu-
szą liczyć się z utrudnieniami. 
 – Ruch samochodowy na ul. 
Niepołomickiej na odcinku 
Kampinoska –Przebiśniegowa 
będzie odbywał się tylko w jed-
nym kierunku, w stronę ulicy 
Starogardzkiej. W przeciwną 
stronę obowiązywał będzie ob-
jazd, który wyznaczony został 
ul. Srebrną i Kampinoską. Taka 
organizacja ruchu obowiązywać 
będzie przez około 6 tygodni. 
Poza wymianą nawierzchni za-
kres robót obejmować będzie 
także remont skrzyżowania 
z ulicą Przebiśniegową, zago-
spodarowanie zieleni, remont 
chodnika przylegającego do dro-
gi z zachowaniem jego szeroko-
ści i regulację skarp – informuje 
Aneta Niezgoda z Dyrekcji Roz-
budowy Miasta Gdańska.
Prace na 250-metrowym od-
cinku potrwają do końca lipca, 
a koszt inwestycji to ponad 1,2 
mln złotych.
 – W związku z planowaną prze-
budową ostatniego fragmentu 
ul. Niepołomickiej zmieniły się 
czasowo trasy i rozkłady linii 

autobusowych 113, 175 i 213 oraz 
N13 – dodaje Aneta Niezgoda. 
* Linie 113 w kierunku „Gościn-
nej”, 213 w kierunku przystanku 
„Łostowice Świętokrzyska”, N13 
w kierunku „Żabianki SKM”:
Od przystanku „Liliowa” do przy-
stanku „Niepołomicka” autobusy 
pojadą objazdem ulicami: Niepo-
łomicką – Srebrną – Kampinoską 
– i dalej po stałej trasie. Na trasie 
objazdu będzie obowiązywać ob-
sługa przystanków: „Przebiśnie-
gowa”, „Srebrna”, „Knyszyńska”, 
„Kampinoska” oraz nowego, tym-
czasowego przystanku „Przebi-
śniegowa (n/ż)”, który będzie zlo-
kalizowany przed skrzyżowaniem 
z ul. Niepołomicką.
Trasy dla linii 113 w kierunku „Olim-
pijskiej” oraz dla linii 213 w kierunku 
krańca „Kowale Szkoła Metropoli-
talna” pozostaną bez zmian. 

* Linia 175 w kierunku „Siedlec”:
Od przystanku „Kampinoska” 
do przystanku „Niepołomicka” 
autobusy tej linii pojadą ulicami 
Kampinoską i Niepołomicką, 
następnie dalej po stałej trasie. 
Na trasie objazdu będzie obo-
wiązywać obsługa nowego, tym-
czasowego przystanku „Przebi-
śniegowa (n/ż)”.
W kierunku „Maćkowy” trasa 
pozostanie bez zmian.
* Linia N13 w kierunku „Ża-
bianka SKM”:
Odjazdy z pętli „Olimpijska” 
o godz. 23.04, 0.04, 1.04, 2.04, 
3.04 zostaną przyspieszone 
o 2 minuty celem utrzymania 
skomunikowania z innymi li-
niami nocnymi przy Dworcu 
Głównym.

(GR)

 drogowcy działają na niepołomickiej

Mówionej. Wśród 144 zdjęć 
dominują zdjęcia z podróży, 
codziennych czynności, np. 
pracy, ale są też rarytasy jak 
zdjęcia niemieckiego działa 
pancernego StuG z czasów II 
wojny światowej, które po woj-
nie służyło dzieciom za plac 
zabaw. Zdjęciom często towa-
rzyszą osobiste, nie mniej cie-
kawe wspomnienia – zauważa 
Andrzej Gierszewski.
Teraz muzeum czeka na pa-
miątki, które mają przylecieć 
od jednego z mieszkańców No-
wego Portu aż z Nowego Jorku.
 – Po ich digitalizacji zapre-
zentujemy część z wykonanych 
kopii cyfrowych i nagrań pod-
czas tegorocznej Nocy Muze-
ów. Pod koniec roku fotografie 
zostaną umieszczone na porta-
lu Dziedzictwo-Gdańsk, a wy-
brane fragmenty wspomnień 
mieszkańców Wisłoujścia 
i Westerplatte opublikujemy 

na portalu Gdańskiego Ar-
chiwum Historii Mówionej – 
dodaje Maciej Flis, kierownik 
Twierdzy Wisłoujście.
Andrzej Gierszewski przy-
pomina, że każdy mieszka-
niec Gdańska może przekazać 
swoją gdańską pamiątkę oraz 
podzielić się wspomnieniami 
albo zainteresować akcją swo-
ich przyjaciół i bliskich, którzy 
mogą dysponować wartościo-
wymi materiałami o historii 
powojennego czy przedwojen-
nego Gdańska.
Zgłoszenia od byłych i obec-
nych mieszkańców miasta 
przyjmowane są pod nume-
rem telefonu 531 077 692 oraz 
mailowo pod adresem a.hoja@
muzeumgdansk.pl.
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odnowiony oddział chirurgii
Oddział Chirurgii Ogólnej 
w Szpitalu św. Wojciecha na 
gdańskiej Zaspie już otwar-
ty. Niedawno zakończyła 
się modernizacja oddziału, 
a przy okazji został on wy-
posażony w nowy sprzęt.
Jak podaje Dorota Patzer 
z Biura Prasowego Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdań-
sku realizacja całego projek-
tu wyniosła ponad 3 miliony 
złotych.
 – Roboty budowlane po-
chłonęły nieco ponad 2,8 
miliona złotych, natomiast 
za wyposażenie oddziału 
zapłacono blisko 240 tysię-
cy złotych – wylicza Dorota 
Patzer.
Na zmodernizowanym 

oddziale znajduje się 26 łó-
żek (13 pokoi 2-łóżkowych 
w tym: 3 sale pooperacyj-
ne ze wspólnymi sanitaria-
tami, 9 sal 2-łóżkowych ze 
wspólnymi sanitariatami 
dla dwóch pokojów, 1 sala 2 
łóżkowa z własnym sanita-
riatem) oraz pokój socjalny 
pacjentów, punkt pielęgniar-
ski z pokojem przygotowaw-
czym pielęgniarskim oraz 
pokojem socjalnym pielę-
gniarek, gabinet zabiegowo
-opatrunkowy. Nie zabrakło 
również miejsc na pomiesz-
czenia magazynowo-sanitar-
ne, pomieszczenia personelu 
oraz pomieszczenia socjalnie 
i higieniczno-sanitarne.

(GR)

KLUbOWA GAbLOtA zA MAŁA nA tROFEA

hokeistki stoczniowca znów ze srebrem
Gdańsk może cieszyć się z kolejnego tytułu wicemistrza polski. srebrny medal – po raz czwarty z rzędu – wywalczyły 
bowiem hokeistki gdańskiego stoczniowca. srebro powinno cieszyć, ale kibice kobiecego hokeja czują zapewne 
pewien niedosyt, bo liczyli na więcej.

Do finałowego starcia w kobie-
cej lidze hokeja było tylko dwóch 
faworytów – Polonia Bytom 
i Stoczniowiec Gdańsk. Obie 
drużyny nie zawiodły, chociaż 
Stoczniowiec potrzebował nie-
oczekiwanie aż trzech spotkań, 
by wyeliminować w półfinało-
wym starciu ekipę z Tychów.
 – W tym sezonie bytomska 
Polonia była poza zasięgiem 
wszystkich drużyn. W pierw-
szym meczu finałowym, roz-
grywanym w Gdańsku, byliśmy 
blisko zwycięstwa. Niestety, 
nie udało się. Poza tym choro-
by i kontuzje zdziesiątkowały 
nasz zespół przed wyjazdem do 
Bytomia. Tam rywalki pokaza-
ły klasę i pewnie wygrały drugi 
mecz. Osiągnęliśmy dobry wy-
nik, a przy okazji promowaliśmy 
klub i samo miasto – mówi nam 
Henryk Zabrocki, szkoleniowiec 
Stoczniowca.
Warto dodać, że od 4 lat Polonia 
i Stoczniowiec toczą boje o mi-
strzowskie trofeum. Gdańszczan-
kom jeszcze ani razu nie udało się 
pokonać rywalek ze Śląska.
 – Trener Polonii jest moim do-
brym kolegą. Mieliśmy okazję 
kilka razy porozmawiać. Dowie-
działem się, że dziewczyny z By-
tomia mają więcej okazji do gra-
nia, ponieważ – poza ligą kobiecą 

– rywalizują również w lidze 
młodzików chłopców. Jest to bez 
wątpienia dobry poligon przed 
meczami o najwyższą stawkę 
w mistrzostwach Polski – zauwa-
ża szkoleniowiec.
Przypomnijmy, że Stoczniowiec 
ma na swoim koncie złoty me-
dal w kobiecej lidze hokeja, który 
udało się wywalczyć po pokona-
niu Unii Oświęcim w 2015 roku.
Dla wielu klubów udział w finale 
mistrzostw Polski byłby wielkim 
sukcesem. W gdańskim klubie 
przywykli już do srebrnych me-
dali podopiecznych Henryka 
Zabrockiego.
 – Każdy medal i puchar bardzo 
cieszy. Myślę, że pora poszerzyć 
nieco kącik trofeów Stoczniowca, 
bo z każdym sezonem przybywa 
nam pucharów i miejsca w gablo-
cie jest coraz mniej – dodaje Wło-
dzimierz Byczkowski.
Teraz dziewczyny są w okresie 
roztrenowania, co jest niezwykle 
ważne dla każdego, kto zawo-
dowo zajmuje się sportem. Przy-
gotowania do nowego sezonu 
rozpoczną się dopiero za kilka 
miesięcy.
 – W naszej drużynie nie należy 
spodziewać się wielkich roszad 
kadrowych. Bazować będziemy 
przede wszystkim na młodzie-
ży. W tym sezonie do drużyny 

PROtEzA i PRAWO jAzDy z DOFinAnSOWAniEM

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Od kwietnia rozpoczyna się 
przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie w ramach 
Modułu I pilotażowego pro-
gramu „Aktywny samorząd” 
2019. Środki na pomoc po-
chodzą z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
 – W bieżącym roku w ramach 
programu realizowane są różne 
formy wsparcia. Od kwietnia 
można składać wnioski o dofi-
nansowanie m.in. zakupu sku-
tera inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym czy protez koń-
czyn, w których zastosowano 
nowatorskie rozwiązania tech-
niczne. Można także starać się 
np. o dopłatę do kursu prawa 
jazdy czy do zakupu niezbęd-
nego oprzyrządowania w samo-
chodzie. Ta pomoc adresowana 
jest m.in. do osób z dysfunkcją 
narządu ruchu, wzroku lub słu-
chu. Może wynieść, w zależ-
ności od formy wsparcia oraz 
potrzeb, od kilkuset złotych 
do kilkudziesięciu tysięcy zło-
tych w skrajnych przypadkach. 
Przypomnijmy, że do korzy-
stania z oferty „Aktywnego sa-
morządu” 2019 zachęcał Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezyden-
ta Gdańska ds. edukacji i usług 
społecznych, wskazując, że 
można dzięki temu m.in. po-
prawić jakość i komfort życia, 
zrealizować swoje plany zawo-
dowe – informuje Sylwia Res-
sel, rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.
Wsparcie w ramach Modułu 
I „Aktywnego samorządu” 2019  

•	Obszar	A	Zadanie	1	–	pomoc	
w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego sa-
mochodu, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności,  z dysfunkcją na-
rządu ruchu,
•	Obszar	A	Zadanie	2	–	pomoc	
w uzyskaniu prawa jazdy, adreso-
wana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem niepeł-
nosprawności, z dysfunkcją na-
rządu ruchu.
•	Obszar	A	Zadanie	3	–	pomoc	
w uzyskaniu prawa jazdy, adreso-
wana do osób ze znacznym albo 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu, w stopniu wy-
magającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego.
•	Obszar	A	Zadanie	4	–	pomoc	
w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samo-
chodu, adresowana do osób ze 
znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu słuchu.
•	Obszar	B	Zadanie	 1	 –	 pomoc	
w zakupie sprzętu elektroniczne-
go lub jego elementów oraz opro-
gramowania, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub do osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu wzroku lub 
obu kończyn górnych.
•	 Obszar	 B	 Zadanie	 2	 –	 dofi-
nansowanie szkoleń w zakresie 
obsługi nabytego w ramach pro-
gramu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania.
•	Obszar	B	Zadanie	3	–	pomoc	

w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana 
do osób z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu wzroku.
•	Obszar	B	Zadanie	4	–	pomoc	
w zakupie sprzętu elektronicz-
nego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności lub osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dys-
funkcją narządu słuchu i trudno-
ściami w komunikowaniu się za 
pomocą mowy.
•	 Obszar	 B	 Zadanie	 5	 –	 po-
moc w utrzymaniu sprawno-
ści technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego, zaku-
pionego w ramach programu, 
adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności lub 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności.
•	Obszar	C	Zadanie	2	–	pomoc	
w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności.
•	Obszar	C	Zadanie	3	–	pomoc	
w zakupie protezy kończyny, 
w której zastosowano nowocze-
sne rozwiązania techniczne, tj. 
protezy co najmniej na III pozio-
mie jakości, adresowana do osób 
ze stopniem niepełnosprawności.
•	 Obszar	 C	 Zadanie	 4	 –	 po-
moc w utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy 
kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania 
techniczne (co najmniej na 
III poziomie jakości), adre-
sowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności.
•	Obszar	C	Zadanie	5	–	pomoc	
w zakupie skutera inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektryczne-
go do wózka ręcznego, adre-
sowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub osób 
ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, z dysfunkcją na-
rządu ruchu,
•	Obszar	D	–	pomoc	w	utrzy-
maniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zależnej tj. dziecka 
będącego pod opieką wnio-
skodawcy, przebywającego 
w żłobku lub przedszkolu albo 
pod inną tego typu opieką, ad-
resowana do osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, którzy 
są przedstawicielem ustawo-
wym lub opiekunem prawnym 
dziecka.
Dla Modułu I przyjmowa-
nie dokumentów odbywać się 
będzie od 1 kwietnia do 31 
sierpnia. Wnioski przyjmuje 
Wydział Integracji i Rehabili-
tacji MOPR przy ul. Dyrekcyj-
nej 5 (pokój 214), kod 80–852 
Gdańsk, tel. 58 320 53 48.
W Biuletynie Informacji Pu-
blicznej MOPR dostępne są 
druki wniosków i załączniki 
w sprawie dofinansowania oraz 
inne materiały poświęcone te-
gorocznej realizacji programu.

(SR)

dołączyła młoda Norweżka An-
niken Olafsen, która studiuje 
w Gdańsku medycynę. Uczelnia 
zajmuje w jej życiu pierwsze miej-
sce, ale mam nadzieję, że w przy-
szłym sezonie będziemy mogli 
w nieco większym stopniu korzy-
stać z jej nieprzeciętnych hoke-
jowych umiejętności – podkreśla 
Henryk Zabrocki.
Dodajmy, że w kwietniu odbę-
dą się w Chinach Mistrzostwa 
Świata Dywizji 1B, w których 
zagrają Polki. W kadrze, która 
swoje zgrupowanie rozpocznie 22 
marca w Katowicach, znalazły się 
zawodniczki Stoczniowca: Aga-
ta Kosińska, Natalia Kamińska, 
Dominika Korkuz, Alicja Siejka 
i Renata Tokarska.

(lubek)
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PROBlEMY Z PARKOwANIEM

pół wieku temu planiści nie przewidzieli 
rozwoju motoryzacji
mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, które były budowane kilkadziesiąt lat temu, mają niemałe problemy 
z parkowaniem. dotyczy to również robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”. kierowcy radzą sobie jednak 
jak mogą i czasami nie do końca jest to zgodne z przepisami ruchu drogowego.

Osiedla Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowlani” 
powstawały pół wieku temu. Ze 
względu na sąsiedztwo Akade-
mii Wychowania Fizycznego 
i Sportu wielu uważa, że budyn-
ki spółdzielni to akademiki.
 – Nie ma różnicy, czy parko-
wać będzie student, czy czło-
nek spółdzielni. Budynki nasze 
budowane były kilkadziesiąt 
lat temu. W tamtych czasach 
nikt nie pomyślał, że każda 
rodzina posiadać będzie je-
den, dwa, a niekiedy i trzy sa-
mochody. Jeszcze w latach 90. 
tylko nieliczni posiadali auta. 
Rozwój gospodarczy sprawił, 
że samochód można już nabyć 
za niewielkie pieniądze. Poza 
tym warto również wiedzieć, 
że nasze osiedla rozmieszczone 
są w różnych miejscach i prze-
dzielone są działkami miejski-
mi, stąd też wynikają trudności 
z budową parkingów – mówi 
nam Krzysztof Mackiewicz, 

  niewielką halę garażową można byłoby wybudować chociażby przy ulicy czyżewskiego.

zastępca prezesa ds. technicz-
nych RSM „Budowlani”.
Władze RSM „Budowalni” są 
niezwykle ograniczone w bu-
dowie nowych parkingów albo 
organizacji chociażby kilku do-
datkowych miejsc postojowych. 
Wiele w tej materii uczynić 
mogą za to urzędnicy gdańskie-
go magistratu.
 – Doskonale wiemy, w którym 
miejscu można byłoby zain-
westować środki w niewielkie 
parkingi, które w pewien spo-
sób rozwiązałyby problem. Te-
ren taki znajduje się chociażby 
przy sklepie Merkus przy ulicy 
Czyżewskiego. Właśnie w tym 
miejscu można byłoby pobu-
dować niewielką halę garażo-
wą. Taka inwestycja mogłaby 
być zrealizowana jedynie przez 
gminę. Nasza spółdzielnia nie 
posiada już niestety żadnych 
większych terenów, na któ-
rych mogłaby być realizowana 
taka inwestycja. Trzeba jednak 

wiedzieć, że budowa parkingu 
nie jest tania. Potrzeby remon-
towe są duże, a my nie możemy 
w nieskończoność drenować 
kieszeni mieszkańców. Waż-
niejsze są zadania związane 
z dociepleniem budynków albo 
wymianą instalacji wodocią-
gowej lub gazowej. Spółdziel-
nie, w odróżnieniu od wspólnot 
mieszkaniowych, nie otrzymują 
niestety środków finansowych 
na prace związane z termo-
modernizacją. To mieszkań-
cy z własnych kieszeni muszą 
wyłożyć pieniądze na wszelkie 
prace remontowe – zauważa 
Krzysztof Mackiewicz.
Spółdzielnia – również w tego-
rocznym planie remontowym 
– uwzględniła jedynie remont 
i poszerzenie dotychczasowych 
miejsc postojowych, kosztem 
terenów zielonych. Takich do-
datkowych miejsc postojo-
wych powstanie niewiele. Są 
to raptem pojedyncze miejsca 

ROwEREM PRZY HAllERA

zAPRASzAMy nA WiEczORKi tAnEcznE

kolejna trasa rowerowa 

panie świętowały w „ad-remie”

Na początku marca ruszyła 
budowa trasy rowerowej wraz 
z oświetleniem wzdłuż al. 
Hallera. Jak zapowiada Aneta 
Niezgoda z Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska, robo-
ty na razie nie spowodują du-
żych utrudnień w ruchu. 
 – Budowa trasy rowerowej 
potrwa do końca września. 
Inwestycja będzie prowadzo-
na na odcinku od ul. Gdań-
skiej do ul. Wczasy. Powsta-
nie droga rowerowa o łącznej 
długości ok. 855 metrów z na-
wierzchni asfaltowej SMA. 
Na odcinku od ul. Gdańskiej 

W klubie „Ad-Rem” tradycyjnie 
już odbyła się impreza z okazji 
Dnia Kobiet, w której uczestni-
czyły mieszkanki Oliwy.
 – Nasz wieczór muzycz-
ny przy kawie z muzyką na 
żywo uświetnił występ arty-
sty ukraińskiego Valerija Fi-
lipova – laureata międzynaro-
dowych konkursów muzycz-
nych. Podczas koncertu nie 
brakowało utworów znanych 
i popularnych, co skłoniło na-
sze panie do wspólnych śpie-
wów. Warto jeszcze dopowie-
dzieć, że utwory wykonywane 
były na fletni pana, gitarze, 
ale również – co bardzo cie-
kawe – na … pile stolarskiej 
– mówi nam Ryszard Riviera, 

do ul. Wczasy nowa trasa biec 
będzie po wschodniej stronie 
ulicy. Ponadto na odcinku od 
ul. Nadmorski Dwór do przy-
stanku Dworska powstanie 
fragment ścieżki po zachodniej 
stronie al. Hallera – informuje 
Aneta Niezgoda.
Ścieżka będzie elementem pro-
jektów „Pomorskie Trasy Ro-
werowe” o znaczeniu między-
narodowym i „Wiślana Trasa 
Rowerowa”. Oprócz ścieżki 
wybudowane zostanie oświe-
tlenie uliczne i przebudowane 
zostaną chodniki. Koszt inwe-
stycji to ponad 3,2 mln złotych. 

kierownik klubu „Ad-Rem”.
Na zaproszenie oliwskiego klu-
bu odpowiedziało kilkadziesiąt 
pań. Po koncercie przeprowa-
dzono loterię fantową, w której 
nagrody ufundowali: Robotni-
cza Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Budowalni”, Urząd Miejski 
w Gdańsku i „Ad-Rem”. Wy-
grać można było m.in. czajnik 
elektryczny, żelazka, budziki, 
torby na zakupy na kółkach, 
zegary, latarki, albumy Gdań-
ska, toster czy książki. A warto 
dodać, że każdy los wygrywał.
 – Pomyśleliśmy nie tylko 
o zabawie. Przygotowaliśmy 
bowiem dla wszystkich pań in-
formatory dotyczące samokon-
troli badania piersi, przyczyn 

 – Pierwsze prace będą gene-
rowały jedynie lokalne utrud-
nienia w ruchu pieszych i ro-
werzystów. Na tym etapie nie 
są przewidywane całościowe 
zamknięcia ciągów pieszych 
i rowerowych. O przyszłych 
zmianach w organizacji ru-
chu informować będziemy 
z wyprzedzeniem – zapowia-
da Aneta Niezgoda.
Dodajmy, że inwestycja 
współfinansowana jest ze 
środków europejskich.

(GR)

nadciśnienia tętniczego czy 
bezpiecznego zachowania 
w trudnych sytuacjach życio-
wych. Była to też okazja do 
dyskusji na temat nurtujących 
problemów naszego osiedla. 
Jestem przekonany, że nieba-
wem spotkamy się na podob-
nych imprezach – nie tylko 
przy okazji Dnia Kobiet – do-
daje Ryszard Riviera.
Już teraz zapraszamy na wie-
czorki taneczne, które po 26 
kwietnia odbywać się będą 
w każdy piątek o godz. 17.00 
– oczywiście w klubie „Ad
-Rem” przy ulicy Czyżew-
skiego 12.

(GR)

  przygotowania do budowy trasy rowerowej ruszyły

  wspólna fotka uczestników imprezy z okazji dnia kobiet, która odbyła się w klubie „ad-rem”.

w różnych częściach osiedla.
 – W związku z tym, że miejsc 
do parkowania jest niewiele, kie-
rowcy wykorzystują każdy wolny 
teren. Złe parkowanie – szcze-
gólnie na górnym osiedlu – jest 

karane przez mundurowych ze 
Straży Miejskiej, którzy regu-
larnie patrolują te tereny. Auta 
zastawiają niekiedy drogę dojaz-
dową do altanek śmietnikowych. 
Mamy nadzieję, że nie wydarzy 

się taka sytuacja, w której sa-
mochody utrudniać będą dojazd 
służb ratowniczych do budynku 
– mówi wiceprezes spółdzielni.

(lubek)
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zima już chyba na dobre nas pożegnała, bo coraz częściej w różnych zakątkach 
trójmiasta napotkać można kwitnące rabaty. na niebie zaś obserwować można 
wracające na północ klucze dzikich kaczek i gęsi. to niepodważalne znaki wiosny.
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To również bez wątpienia zie-
lone światło dla sezonowych 
nasadzeń. Jak informuje Mag-
dalena Kiljan, rzecznik praso-
wy Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, jeszcze w tym mie-
siącu efekt kwitnących roślin 
cebulowych w Gdańsku spo-
tęguje 31 663 sztuk bratków 
i stokrotek.
Jeszcze zimą pracownicy GZ-
DiZ zajmowali się projektowa-
niem, liczeniem i wybieraniem 
rodzajów kwiatów.
 – Efekty ich starań będzie 
można podziwiać od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. Prze-
konacie się, że nasze ogrod-
niczki wyróżnia kreatywność, 
pasja i wiedza. Dobór roślin, 
które są w stanie przetrwać 
w miejskich warunkach i jed-
nocześnie wyglądają pięknie, 
to nie lada wyzwanie nawet 
dla doświadczonych ogrodni-
ków. Lubimy eksperymento-
wać i pozytywnie zaskakiwać 
mieszkańców Gdańska – mówi 
Ewelina Latoszewska, kierow-
nik Działu Utrzymania Zieleni 
GZDiZ.
Jeszcze w marcu zobaczyć bę-
dzie można pomysły na tego-
roczne kompozycje kwiatowe.
 – Uchylając rąbka tajemni-
cy – będą oszałamiać kolorem. 
Rozstrzygnęliśmy  przetarg na 
dostawę kwiatów, które ozdo-
bią kwietniki i miejskie doni-
ce. Wiosną w 18 lokalizacjach 

„NIE CHlEBEM”

przygotowani na kolejny sezon
Dobiega końca trzecia edy-
cja projektu „Nie chlebem”. 
Ostatnia dostawa ziarna 
odbyła się tydzień temu, 
a łącznie do kaczkomatów 
w tym sezonie trafiło ponad 
10 tysięcy stugramowych 
woreczków z ziarnem.
 – Dodatnie temperatu-
ry przywracają możliwość 
samodzielnego funkcjo-
nowania ptactwa wodne-
go. Kończymy zatem akcję 
dokarmiania. Dłuższe do-
starczanie pokarmu naszym 
skrzydlatym przyjaciołom 
może zakłócić ich naturalny 
instynkt poszukiwania po-
żywienia – mówi Magdale-
na Kiljan, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni. – Proekologiczny 
program „Nie chlebem” za-
inicjowany w Gdańsku miał 
już trzecią edycję. Popularne 
kaczkomaty, a więc drewnia-
ne zasobniki zlokalizowane 
przy zbiornikach wodnych 
i w parkach to małe ma-
gazyny zdrowej żywności. 
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Kiedy ziemię pokrywa war-
stwa śniegu, a zbiorniki za-
czynają zamarzać, pomagamy 
ptakom, dostarczając do nich 
torebki z nasionami. Spo-
żytkowaliśmy w tym sezonie 
zimowym tonę ziarna dla zi-
mującego w Gdańsku mieście 
ptactwa.
Akcja „Nie chlebem” ma wy-
miar edukacyjny. Jej celem 
jest zmiana nawyków space-
rowiczów, którzy zazwyczaj 

karmią ptactwo chlebem. Za-
równo dla zwierząt, jak i eko-
systemu chleb, zwłaszcza bia-
ły, jest szkodliwy. Może pro-
wadzić do chorób układu po-
karmowego ptaków, a nawet 
ich śmierci, a gnijące w wodzie 
pieczywo powoduje spustosze-
nie naturalnego środowiska.
 – Dlatego od 3 lat w 22 lokali-
zacjach regularnie uzupełnia-
liśmy kaczkomaty w 100-gra-
mowe torebki wypełnione 

specjalną mieszanką ziarna. 
Zawierała ona m.in. pszeni-
cę, groch żółty, groch zielo-
ny, sorgo, kardi, dari, proso, 
rzepak i jęczmień. Karma jest  
bezpłatna i ogólnodostępna. 
Jesteśmy już przygotowani na 
kolejny sezon. Kupiliśmy tonę 
zdrowego ziarna, które po-
czeka na kolejną zimę – doda-
je Magdalena Kiljan.

(GR)

wIOSNA CZEKA ZA PROGIEM

Gdańsk pełen kolorowych kwiatów

  Ukwiecony park oliwski zawsze cieszył oko mieszkańców Gdańska i turystów.

Dni PRUSzczA GDAńSKiEGO

Zagra sławomir i Coma
W ostatnim numerze „Pano-
ramy” dość ogólnikowo infor-
mowaliśmy o tegorocznych 
święcie Pruszcza Gdańskie-
go. Niedawno organizatorzy 
imprezy uchylili nieco rąbka 
tajemnicy i podali, kto wy-
stąpi na Dniach Pruszcza 
Gdańskiego.
 – Tegoroczne, jubileuszo-
we święto miasta rozpocz-
niemy uroczystą sesją, którą 
zaplanowaliśmy na 7 czerw-
ca. Zabawę, która potrwa 
oczywiście przez dwa dni, 
rozpoczniemy dzień póź-
niej. W tym roku obchody 
nastawione będę głównie na 

rodzinne spędzanie czasu. 
Jednak tradycyjnie nie za-
braknie także świetnej mu-
zyki. Sobotni wieczór upłynie 
nam w towarzystwie zespołu 
Coma i Grubsona. Natomiast 
niedzielne późne popołudnie 
i wieczór spędzimy w Prusz-
czu Gdańskim z Czadome-
nem i Sławomirem – infor-
muje Janusz Wróbel, bur-
mistrz Pruszcza Gdańskiego.
Więcej szczegółów doty-
czących XXX Dni Prusz-
cza Gdańskiego w kolej-
nych wydaniach naszego 
miesięcznika.

(Kl)
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Gdańska pojawi się łącznie 26 
663 sztuk bratków i stokro-
tek. Latem w 20 lokalizacjach 
posadzimy 35 341 sztuk kwia-
tów sezonowych –  begonie, 
szałwie, pelargonie, aksamitki, 
złocienie, szarłaty i wilce. Je-
sienią będą królowały chryzan-
temy i ozdobne kapusty. Posa-
dzimy ich łącznie w trzech loka-
lizacjach 478 sztuk – informuje 
Magdalena Kiljan.
Kwiaty sezonowe tradycyjnie sa-
dzone będą w Parku Oliwskim. 

Tylko wiosną pojawi się tam 
5000 bratków. Latem natomiast 
park zdominuje kolor różowy, 
bowiem w kompozycjach kwia-
towych znajdą się m.in. dalie, 
begonie, pacioreczniki i szałwie. 
Łącznie 5930 roślin. Na koniec 
sezonu posadzonych będzie 600 
chryzantem.
 – Pod koniec maja 3504 kwia-
tów ozdobi wieże oraz donice 
na słupach latarni. Dekoracje 
w większości będą mieniły się 
kolorami różu. Wyjątkiem będą 

biało-czerwone kompozycje na 
Placu Solidarności. Nieprzypad-
kowo obsadzenia zdominuje pe-
largonia bluszczolistna kaskado-
wa. Gatunek ten charakteryzuje 
wysoka odporność pędów na 
złamania powodowane silnym 
wiatrem. Ubiegły rok był wyjąt-
kowo ukwiecony. Posadziliśmy 
bowiem 77 161 kwiatów, w tym 
roku będzie ich jeszcze więcej – 
dodaje Magdalena Kiljan.

(GR)

ZUS INFORMUJE

składki można dziedziczyć
Składki zgromadzone w ZUS, 
tak jak i te w OFE, może dzie-
dziczyć małżonek, wskazane 
osoby lub spadkobiercy. Nie 
dotyczy to jednak wszystkich 
składek.
Nie mogą być dziedziczone 
składki zgromadzone w tzw. 
pierwszym filarze. Po śmier-
ci ubezpieczonego pozostają 
one w Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Będą z nich po-
krywane wypłaty dla innych 
emerytów.
Składki, które zmarły odłożył 
w II filarze, podlegają dziedzi-
czeniu. Jego majątkiem są bo-
wiem zarówno środki z subkon-
ta w ZUS, jak i te zebrane na 
koncie w OFE.
 – Zasady dziedziczenia tych 
składek są takie same. W pierw-
szej kolejności dziedziczy mał-
żonek. Jeśli małżonkowie pozo-
stawiali w ustawowej wspólności 
majątkowej, to ma on prawo do 
połowy środków zgromadzo-
nych w trakcie małżeństwa. 
Środki z subkonta w ZUS trafią 
na subkonto współmałżonka, 
zaś te z rachunku OFE na jego 
rachunek w OFE. W obydwu 
przypadkach pieniądze zostaną 
doliczone do zgromadzonych 
składek i w ten sposób powięk-
szą przyszłą emeryturę. O dzie-
dziczenie składek mogą ubiegać 
się również byli małżonkowie, 
o ile do rozwodu pozostawali 
w ustawowej wspólności ma-
jątkowej. Jeżeli zmarły ubez-
pieczony w II filarze nie zawarł 
małżeństwa to wszystkie środki 
będą wypłacone uposażonym 

lub spadkobiercom – wyjaśnia 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
w Gdańsku.
Uposażonych i proporcje, 
w jakich otrzymają oni wypłatę 
środków, wskazuje ubezpieczo-
ny. Nie muszą to być członkowie 
jego rodziny. Takie osoby wy-
płaty otrzymają bezpośrednio, 
aczkolwiek uposażony małżonek  
może przekazać środki na swo-
je subkonto w ZUS lub konto 
w OFE.
 – Aby ubiegać się o wypłatę 
środków trzeba dostarczyć odpis 
aktu zgonu, odpis aktu małżeń-
stwa, a także dyspozycję wypłaty 
transferowej lub bezpośredniej. 
W przypadku rozwodu po-
trzebny będzie także dokument 
znoszący ustawową wspólność 
majątkową – dodaje Krzysztof 
Cieszyński. – Gdy zmarły nie 
wskazał uposażonych, trzeba 
przeprowadzić postępowanie 
spadkowe, obejmujące część 
środków niewypłaconych mał-
żonkowi. Dlatego, żeby oszczę-
dzić bliskim formalności, warto 
wcześniej wskazać uposażonych.
Dziedziczenie składek jest pra-
wem i dlatego na uposażonych 
lub spadkobiercach spoczy-
wa obowiązek powiadomienia 
o śmierci bliskiego i przedstawie-
nia niezbędnych dokumentów.
Pamiętać trzeba, że składki 
można dziedziczyć tylko wtedy, 
gdy ubezpieczony zmarł przed 
przyznaniem emerytury.

(GR)
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cMEntARz ŁOStOWicKi

trwa budowa kaplicy 
Do października potrwają ro-
boty związane z przebudową 
starej kaplicy na Cmentarzu 
Łostowickim. Aby nie zakłó-
cać uroczystości pogrzebo-
wych, prace prowadzone są 
wieczorami. 
Inwestycja przewiduje przebu-
dowę pomieszczeń, wymianę 
dźwigu towarowego, prze-
budowę instalacji wewnętrz-
nych. Obiekt zostanie ocieplo-
ny, wymienione zostaną także 
drzwi i okna. Modernizację 
przejdzie również teren przy 
kaplicy. Obiekt zostanie dosto-
sowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo 

wyremontowany zostanie 
chodnik oraz plac przed kapli-
cą, gdzie
pojawią się nowe ławki. Od 
strony południowej przewi-
dziano budowę nowych scho-
dów zewnętrznych. W ramach 
remontu zostanie wykonany 
łącznik pomiędzy istniejącą ka-
plicą, a zrealizowanym w latach 
ubiegłych skrzydłem północ-
nym, gdzie podczas realizacji 
inwestycji odbywać się będą 
nabożeństwa.
Koszt inwestycji to niecałe 3 
mln złotych.

(GR) 

Użytkownicy samochodów elektrycznych będą mieli do dyspozycji nowe stacje 
ładowania swoich pojazdów. tym samym zyskają możliwość swobodniejszego 
przemieszczania się po terenie działania Grupy energa, która do końca 2019 roku 
będzie mieć łącznie 54 punkty ładowania.
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Od początku roku Energa Ob-
rót uruchomiła już 4 nowe sta-
cje ładowania o mocy 2x22 kW. 
Pierwsza powstała w Sopocie 
na parkingu Parku Wodnego, 
a trzy pozostałe poza Trójmia-
stem: w Starogardzie Gdań-
skim, Tczewie i Grudziądzu. 
Gdy tylko pozwolą na to wa-
runki pogodowe, zostanie wy-
konane oznakowanie poziome 
i pionowe stacji, które zapewni 
ich lepszą widoczność. Z ko-
lei w najbliższych miesiącach 
energetyczny koncern będzie 
sukcesywnie instalować kolej-
ne stacje ładowania ulokowane 
przy głównych szlakach komu-
nikacyjnych oraz w większości 
dużych miast leżących na te-
renie działania Grupy Energa, 
m.in. przy gdyńskim sklepie 
Komfort.
Część spośród 54 punktów ła-
dowania samochodów elek-
trycznych będzie stacjami 
szybkiego ładowania, czyli 
umożliwiającymi naładowanie 
pojazdu do poziomu 80 proc. 
baterii w ciągu 30 minut.
Energa systematycznie 

PiERWSzy MiESiąc zA nAMi

Wydano niemal 2 tony żywności 
W poprzednim wydaniu „Pa-
noramy” informowaliśmy o 
działalności sklepu społecz-
nego, który działa w Nowym 
Porcie. Tylko w lutym z jego 
oferty skorzystało 199 osób, 
a 75 z nich zostało skierowa-
nych po darmową żywność 
przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie.
Przypomnijmy, że to na zle-
cenie ośrodka pomocy spo-
łecznej sklep w Nowym Porcie 
prowadzi Bank Żywności w 
Trójmieście.
 – W punkcie osoby skierowa-
ne przez ośrodek otrzymują 
bezpłatnie produkty spożyw-
cze. Bank Żywności pozy-
skuje te pełnowartościowe 
artykuły od zaprzyjaźnionych 
sklepów oraz hurtowni spo-
żywczych. Produkty zamiast 
cen mają określoną liczbę 
punktów. Potrzebujący wybie-
ra bezpłatnie żywność, „płacąc 
za nią” bonem punktowym za-
wartym w skierowaniu. Każ-
dy klient może wykorzystać 
do 200 punktów miesięcznie 
– przypomina Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku.
Wśród klientów nie brakowa-
ło osób starszych, samotnych, 
ale też i rodzin najuboższych, 

znajdujących się na życiowym 
zakręcie.
 – Najchętniej sięgano po pro-
dukty nabiałowe, mięso, ryby 
oraz warzywa i owoce. 124 
osoby zgłosiły się po pomoc 
żywnościową bez skierowań, 
oświadczając o swojej złej sytu-
acji życiowej. Łącznie w lutym 
w sklepie wydano 1816 kg żyw-
ności – podsumowuje Sylwia 
Ressel, która przypomina jesz-
cze, że skierowanie z MOPR 

obowiązuje przez miesiąc.
Pracownik socjalny, jeśli sy-
tuacja życiowa podopiecznego 
nadal jest zła, może przyznać 
tę formę wsparcia także w ko-
lejnych miesiącach – przy czym 
klient może skorzystać z ofer-
ty sklepu dwa razy tygodnio-
wo, wybierając podczas wizyty 
maksymalnie do 2,5 kg produk-
tów spożywczych. 
Punkt przy ulicy Wolności 
52 w Nowym Porcie działa w 

poniedziałki i piątki w godzi-
nach od 10.00 do 13.00 oraz 
w środy w godzinach 13.00–
16.00. Podczas ostatniej go-
dziny działania sklepu mogą 
się zgłaszać osoby bez skie-
rowań z MOPR – otrzyma-
ją żywność po wypełnieniu 
oświadczenia, że takie wspar-
cie jest im niezbędne.

(GR)

StAWiAją nA ELEKtROMObiLnOśĆ

54 stacje ładowania do końca roku BUDOwA RUSZY ZA ROK

Miejsc wystarczy 
dla wszystkich
W ramach programu Maluch+ 
do województwa pomorskiego 
trafi 38,4 mln złotych. Marcin 
Zieleniecki, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej wręczył 
samorządowcom promesy do-
finansowania projektów. Część 
tych środków otrzyma również 
Sopot.
 – Każde dziecko w Sopocie ma 
zapewnione miejsce w przed-
szkolu, to efekt polityki proro-
dzinnej miasta, która zakłada 
zatrzymanie młodych rodzin 
w kurorcie. Kolejnym krokiem 
wspierania rodzin z dziećmi 
jest budowa nowego żłobka 
oraz rozbudowa już istniejące-
go. W kolejce na przyjęcie do 
żłobka oczekuje 80 dzieci. By 
pomóc rodzicom rozwiązać pro-
blem opieki nad niemowlakami, 
w minionym roku prezydent 
Sopotu zdecydował o budowie 
nowej placówki. Pod uwagę bra-
ne były dwie lokalizacje: przy ul. 
Obodrzyców 18-20 oraz Kol-
berga 8. Mieszkańcy w ankiecie 
umieszczonej na stronie inter-
netowej miasta, zdecydowali, 
że nowy żłobek wybudowany 
zostanie na ul. Obodrzyców – 
przypomina Anna Dyksińska 
z Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopotu.

Wybrano już koncepcję ar-
chitektoniczno-urbanistyczną 
żłobka. Wybrana koncepcja, po 
zawarciu umowy z jej autorem 
oraz po wprowadzeniu przez 
autora zaleceń pokonkursowych 
wskazanych przez sąd konkur-
sowy, będzie stanowiła podstawę 
do sporządzenia wielobranżo-
wej dokumentacji projektowej, 
której ukończenie planuje się do 
końca tego roku, tak by roboty 
budowlane można było rozpo-
cząć w 2020 roku. W nowej pla-
cówce powstanie 60 miejsc dla 
maluchów.
 – W mieście działa jeden pu-
bliczny żłobek – „Puchatek” przy 
ul. Armii Krajowej 58. Uczęsz-
cza do niego 74 dzieci. W kuror-
cie funkcjonuje również 5 żłob-
ków niepublicznych, w których 
opiekę znajduje 75 dzieci oraz 1 
klub dziecięcy. Miasto od sied-
miu lat wspomaga rodziców, 
których pociechy uczęszcza-
ją do żłobków niepublicznych, 
dofinansowując pobyt każdego 
dziecka kwotą 300 zł miesięcz-
nie – zauważa Anna Dyskińska, 
dodając przy tym, że 
miejski żłobek „Puchatek” jest 
systematycznie powiększany 
i w minionym roku, w wyniku 
przebudowy obiektu powstało 
w nim dodatkowych 18 miejsc.

(GR)

  nowy żłobek wybudowany zostanie na ul. obodrzyców 18-20

  w sklepie społecznym w nowym porcie klientów nigdy nie brakuje

rozbudowuje sieć ładowania 
aut elektrycznych. Obecnie 
posiada11 stacji. Oprócz wspo-
mnianych lokalizacji znajdu-
ją się one także przy: centrum 
handlowym (ul. Szczęśliwa 3), 
przed Urzędami Miast Gdań-
ska i Sopotu, na stacjach Lotos 
w Gdańsku (al. Zwycięstwa 
13) i Gdyni (al. Zwycięstwa 
165) oraz pod Olivia Business 
Center przy al. Grunwaldzkiej 
472 (dwie ładowarki). Jednak 
to nie koniec inwestycji w roz-
wój infrastruktury ładowania 

samochodów elektrycznych na 
kolejnych punktach ładowania, 
które powstaną do końca 2019 
roku. W kolejnych latach spół-
ka planuje kontynuować pro-
jekt, do roku 2022 roku stawia-
jąc przynajmniej 100 stacji.
– Elektromobilność rozwija 
się konsekwentnie w Europie 
i na świecie. Kolejne miasta 
deklarują wprowadzenie lub 
już wprowadziły zakaz wjazdu 
samochodów spalinowych do 
centrów miast. Kolejne raporty 
publikowane przez niezależne 

agencje badawcze potwierdza-
ją, wzrost udziału samochodów 
elektrycznych również w Polsce 
– mówi Dariusz Chrzanowski, 
wiceprezes zarządu Energi Ob-
rotu. – Śledząc aktualne trendy 
i mając na uwadze środowisko 
naturalne, promujemy oraz 
ułatwiamy dostęp do nowo-
czesnych i ekologicznych roz-
wiązań, a rozwój infrastruk-
tury w obszarze elektromobil-
ności jest naszym kluczowym 
projektem.

(AN)
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SOPOcKiE DOMy SąSiEDzKiE

ruszyły nowe punkty
Już w marcu mieszkańcy So-
potu będą mogli skorzystać z 
nowych bezpłatnych zajęć w 
dwóch nowych filiach Domów 
Sąsiedzkich. 
Dwa tygodnie temu wystarto-
wała filia w kawiarni „Miejsce” 
(ul. Boh. Monte Cassino 11A) 
cyklem spotkań dla dzieci o na-
zwie „Czytanie na Dywanie”. 
Kolejne spotkania z literaturą 
dziecięcą planowane są w każdą 
pierwszą niedzielę miesiąca.
 – Również w kawiarni „Miej-
sce” rozpoczęły się warsztaty 
komiksowe dla młodzieży i do-
rosłych. Będzie można przejść 
kompletny kurs tworzenia ko-
miksów: od pomysłu, poprzez 
scenariusz, komponowanie i ry-
sowanie, aż po możliwość wy-
dania ich w wydawnictwie lub 
w formie publikacji internetowej. 
Warsztaty komiksowe będą od-
bywać się raz w miesiącu – in-
formuje Anetta Konopacka z so-
pockiego magistratu.
Drugim miejscem, które otwo-
rzyło się na bezpłatne zaję-
cia z mieszkańcami, jest Dom 

Sąsiedzki „Alternatywy 5” przy 
ul. Mazowieckiej 26. Zajęcia 
odbywać się będą w pomieszcze-
niach dawnego Meblexu lub w 
mieszczącej się nad nim filii nr 8 
Biblioteki Sopockiej.
 – W marcu ruszyły tu zajęcia z 
majsterkowania oraz warsztaty 
artystyczne i muzyczne. Zajęcia 
dedykowane są dzieciom oraz 
dorosłym. Celem tej filii Domu 
Sąsiedzkiego jest łączenie po-
koleń i otwartość na osoby nie-
pełnosprawne, które szczegól-
nie zachęcamy do uczestnictwa 
w zajęciach – dodaje Anetta 
Konopacka.
Szczegóły dotyczące zajęć moż-
na znaleźć na stronie: http://
www.miasto.sopot.pl/stro-
na/domy_sasiedzkie oraz w 
ulotkach w każdej z filii Domu 
Sąsiedzkiego.
Dodajmy jeszcze tylko, że w So-
pocie, oprócz dwóch nowych, 
działa pięć filii Domów Sąsiedz-
kich, w których odbywa się wiele 
różnych rodzajów spotkań.

(GR)

SPOtKAniA AUtORSKiE i PODRóŻniczE

Biblioteka zaprasza 
w swoje progi
Gdańskie biblioteki to miejsca, które tętnią życiem. w każdej z nich organizowane 
są różne wydarzenia, które przyciągają gdańszczan. Jednym z takich miejsc jest dla 
przykładu Filia nr 14 na przymorzu przy ulicy opolskiej 3.
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 – Nie tylko miłośników beletry-
styki zapraszam w nasze gościnne 
progi na spotkanie autorskie ze 
Stanisławem Załuskim, który bę-
dzie promował swoją najnowszą 
książkę „Pozostał Bóg i honor”. 
Nie jest ona historyczną publi-
cystyką, tylko powieścią beletry-
styczną, napisaną z dużym tem-
peramentem, w której polityka 
przeplata się z dynamiczną akcją 
fabularną – mówi nam Katarzy-
na Dettlaff-Lubiejewska, kie-
rownik Filii nr 14 Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gdańsku.
Spotkanie ze Stanisławem Za-
łuskim odbędzie się w piątek 22 
marca o godz. 17.00 w bibliotece 
przy Opolskiej 3. Dodajmy, że 
bohater piątkowego spotkania jest 
także autorem powieści „Ukła-
danka” i „W cieniu tyrana”.
Z kolei 28 marca (czwartek) 
o godz. 12.00 (w ramach dzia-
łalności Gdańskiego Centrum 

Seniora) odbędą się darmowe 
warsztaty biblioterapeutyczne 
dla seniorów „Książka jako dro-
gowskaz na krętych ścieżkach 
życia”.
 – 4 kwietnia również o godzi-
nie 17.00 odbędzie się w naszej 
bibliotece wieczór poezji Miry 
Kieniewicz Kopcińskiej połą-
czony z promocją tomiku wier-
szy „Przemyślenia rozsiane”. Na 
tomik składa się zbiór utworów, 
które odsłaniają cały wachlarz 
możliwości twórczych obej-
mujących różne formy wypo-
wiedzi – zapowiada Katarzyna 
Dettlaff-Lubiejewska.
Na 9 kwietnia (wtorek, godz. 
17.00) zaplanowano natomiast 
spotkanie podróżnicze z Anną 
Woźniak „Ukraina i Mołdawia 
widziane z rowerowego siodełka”, 
które będzie wzbogacone prezen-
tacją multimedialną.

(lubek)

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

DOMY SĄSIEDZKIE
  *   DS „Koc i Książka” – Filia 5 MBP (ul. Kazimierza Wielkiego 14)
  *   DS „Broadway” – Filia 7 MBP (ul. Kolberga 9 )
  *   DS „Centrum” – Filia „Dwie Zmiany”(ul. Bohaterów Monte Cassino 31)
  *   DS „Centrum” – Filia „Dworek Sierakowskich"”(ul. Czyżewskiego 12)
  *   DS „Potok” – Filia „Klub Potok” (ul. Kraszewskiego 31)
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KUP KARnEt nA ŻUŻEL

Zaszczep 
dzieciom sport

Przedsięwzięcie ma wy-
miar pomocowy i eduka-
cyjny, jest skierowane do 
dzieci w wieku od 7 do 14 
lat. Chodzi o zapewnienie 
najmłodszym podopiecz-
nym gdańskiego MOPR 
oraz Hospicjum uczestnic-
twa w sportowych zmaga-
niach i niezapomnianych 
wrażeń. Celem akcji jest też 
zaszczepienie w dzieciach 
m.in. z rodzin uboższych 
pasji i miłości do sportu 
oraz do zdrowego stylu ży-
cia, a także po prostu za-
pewnienie najmłodszym 
wspaniałej zabawy, której 
towarzyszyć będą wielkie 
emocje. 
 – Każdy sympatyk żużlu na 
Pomorzu chciałby, żeby sta-
dion był pełny, a do szkółki 
zgłaszało się wielu chłop-
ców marzących o karie-
rze żużlowca, jak miało to 
miejsce przed laty – mówi 
Zenon Plech, były indy-
widualny wicemistrz świa-
ta na żużlu. – Pamiętajmy, 
że bardzo często miłość do 
żużla rodzi się na trybu-
nach, a ewentualne próby 
uprawiania tego sportu są 
dopiero kolejnym etapem. 
Dlatego też wraz z dzia-
łaczami GKŻ „Wybrzeże” 
postanowiliśmy zorgani-
zować akcję, która ma za-
chęcić kibiców, sponsorów 
oraz przyjaciół gdańskiego 
żużla do wspólnej budowy 
przyszłości klubu. To wła-
śnie dzieci są przyszłością, 

zarówno te, które dziś stać 
na wizytę na żużlu i ewen-
tualne trenowanie, jak rów-
nież te, którym sytuacja ży-
ciowa ich rodzin na to nie 
pozwala. Dziś każdy będzie 
mógł kupić karnet takie-
mu dziecku, a pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Gdańsku 
oraz Pomorskiego Hospi-
cjum dla Dzieci zadbają, 
by taka wejściówka traf i-
ła w ręce tych, którzy tego 
potrzebują.
W imieniu organizatorów 
akcji zachęcamy przedsta-
wicieli f irm i mieszkań-
ców do włączenia się w ak-
cję „Zaszczepmy dzieciom 
sport” i zakupu karnetów 
na mecze Nice 1. Ligi Żuż-
lowej, rozgrywane w tym 
sezonie w Gdańsku. Koszt 
karnetu wynosi 50 złotych 
i obejmuje sześć wejśció-
wek. Każdy karnet to wspa-
niały prezent dla potrze-
bującego dziecka. Dzięki 
takiej niespodziance naj-
młodszy aktywnie spędzi 
czas. Być może w przyszło-
ści zechce rozwijać swoją 
sportową przygodę, która 
stanie się także sposobem 
na życie.  
Informacje o akcji oraz 
możliwościach zakupu 
karnetów dostępne są na 
stronie: 
bilety.wybrze-
zegdansk.pl/buy/
zaszczepmydzieciomsport 

(SR)
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WStąP DO AKADEMii

Z ap Gks kowale do ekstraklasy
Jednym z prężniejszych 
klubów na piłkarskiej ma-
pie powiatu gdańskiego 
jest GKS Kowale, w któ-
rym trenują nie tylko se-
niorzy, ale również gru-
py juniorskie. To właśnie 
najmłodsi adepci futbolu 
są w tej chwili najbardziej 
poszukiwani.
Akademia Piłkarska GKS 
Kowale ogłasza nabór na 
treningi piłkarskie dzie-
ci urodzonych w latach 
2011/2012.
 – Treningi odbywać się 
będą w poniedziałki o go-
dzinie 16.45, środy o 18.15 
i piątki o 16.45 na boisku 
przy ulicy Glazurowej 1 
w Kowalach. Pierwsze 
zajęcia odbędą się już 1 
kwietnia. Szczegółowych 
informacji udziela Trener 
Tomasz Czajko pod nume-
rem telefonu 660 778 906. 

Wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy – zachę-
ca Maciej Sikorski z klubu 
GKS Kowale.
Akademia Piłkarska GKS 
Kowale skupia się tylko 
i wyłącznie na szkoleniu 
dzieci i młodzieży.
 – Wszyscy trenerzy posia-
dają kwalif ikacje trenerskie 
UEFA. W akademii obowią-
zuje model szkolenia, dzięki 
któremu na każdym etapie 
dziecko jest nauczane odpo-
wiednich umiejętności. Ce-
lem akademii jest wyszko-
lenie zawodników, którzy 
będą zasilali kluby senior-
skie z ekstraklasy. Jako za-
rząd i trenerzy mamy bardzo 
ambitne plany – dodaje Ma-
ciej Sikorski.

(GR)

zAczynAMy 7 KWiEtniA

po zdrowie do Ergo areny
 – wiosna to dobry czas, żeby zadbać o swoją formę fizyczną i kondycję psychiczną. kwietniowa 
„aktywna niedziela” to sopocka inauguracja sezonu biegowego i masa atrakcji dla całych 
rodzin. do hali na granicy Gdańska i sopotu zapraszamy 7 kwietnia w godz. 10.00–16.00 – 
zaprasza bartosz tobieński, rzecznik prasowy ergo areny. 

O „Aktywnych Niedzielach”, 
które na stałe wpisały się do so-
pockiego kalendarza, nie jeden 
raz informowaliśmy na naszych 
łamach. Podczas weekendo-
wych spotkań w Ergo Arenie 
nie brakuje zajęć sportowych.
 – Tak jak w ubiegłych latach, 
meta „Sopockiej Wiosny na 
5” zlokalizowana będzie na 
terenie naszej hali. Zajęcia z 
zumby dla małych i dużych 
prowadzi uznana trenerka 
Anna Cegłowska, rozciąganie 
podczas zajęć kalisteniki i jogi 
prowadzone jest zarówno dla 
najmłodszych, jak i seniorów – 
mówi rzecznik Ergo Areny.
7 kwietnia zainaugurowany 
zostanie również nowy projekt 
w ramach kampanii „Po zdro-
wie do Ergo Areny”. „Inkuba-
tor biegania w Ergo Arenie” to 
otwarta grupa biegowa, której 
poczynania koordynować będą 
specjaliści z Rehasport Clinic. 
Zapisy na zajęcia prowadzone 
będą przez całą imprezę w nie-
bieskim namiocie.
 – Po porady ortopedyczne i na 
trening funkcjonalny zaprasza-
my do stoiska AS-MED Soli-
dea. Złe nawyki żywieniowe 
zmieniać będziemy z trójmiej-
skim Fit Klubem oraz załogą 
sklepu ZielonySpichlerz.pl, a 
o swoją skórę po sezonie zi-
mowym postaramy się zadbać 
z kosmetologiem i diagnostą 
skóry Małgorzatą Krzykowską. 
Strefę masażu dla tych, którzy 

wezmą udział w naszych ćwi-
czeniach, poprowadzą studenci 
AWFiS oraz WSZ w Gdańsku 
– informuje Bartosz Tobieński. 
Podczas kwietniowej „Aktyw-
nej Niedzieli” nie zabraknie 
warsztatów z uznanymi co-
achami i psychologami. Swój 
„Dekalog Szczęścia” przedsta-
wi nauczyciel roku z sopockie-
go II LO – Przemysław Staroń, 
a terapeutka i trenerka Bogu-
sława Gontarz całym rodzinom 
podpowiadać będzie „co robić, 
gdy nie ma co robić”.
Organizatorzy zapraszają też 

na trening mindfulness dedy-
kowany tym razem rodzicom 
z dziećmi. O pomyślnym ro-
dzicielstwie będzie można po-
rozmawiać z Bartoszem Kar-
czem z Uniwersytetu SWPS w 
Sopocie.
 – Przyszłe mamy zapraszamy 
do świata Natalii Wojdak – 
projekt „Dream Mama” to pro-
pozycja dla pań, które, właśnie 
przez wzgląd na maleństwo 
chcą być w pełni sił. Z kolei 
w strefie zabawy, która działać 
będzie przez całe wydarzenie, 
najmłodsi będą mogli poskakać 

na trampolinie z JumpCity, za-
grać w planszówki firmy Trefl 
i spróbować swoich sił na rol-
kach. Waszymi pociechami 
zajmą się wykwalifikowani tre-
nerzy i opiekunowie, tak, byście 
spokojnie skorzystali z oferty 
treningowo-warsztatowej – za-
chęca Bartosz Tobieński.

Szczegółowy harmono-
gram, zapisy: ergoare-
n a . p l / w y d a r z e n i a - l i s t a /
aktywna-niedziela-4/

(GR)

150 dzieci objętych wsparciem miejskiego ośrodka pomocy 
rodzinie w Gdańsku oraz 50 podopiecznych pomorskiego 
Hospicjum dla dzieci będzie mogło za darmo obejrzeć mecze 
nice 1. ligi Żużlowej, jeśli tylko znajdą się firmy i osoby chętne 
do zakupu karnetów dla najmłodszych. wszystko w ramach akcji 
społecznej „zaszczepmy dzieciom sport”, zainicjowanej przez 
Gdański klub Żużlowy „wybrzeże” i Fundację zenona plecha.



Funkcjonalność 
i czystość ponad 

wszystko!

z zestawami podtynkowymi Roca utrzymanie łazienki 
w czystości będzie łatwe jak nigdy dotąd!

Wszystkie oferowane w zestawach  miski WC Roca wyposażone są w technologię Rimless, dzięki której 
oszczędzamy wodę nawet do 30%, a brak kołnierza we wnętrzu miski wc nie pozwala na gromadzenie się 

bakterii, kamienia i ułatwia zachowanie czystości.

999,00 1199,00
zestaw debba
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska twarda, wolnoopadająca

ref 957061

zestaw gap
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska twarda, wolnoopadająca

ref 957082

5 lat gwarancji

dostępny bidet 
i umywalki

dostępny bidet 
i umywalki

915,00599,00
zestaw mitos
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska wolnoopadająca

ref 20153035

zestaw nexo
Zestaw podtynkowy + miska WC
- Technologia Rimless
- Przycisk WC Roca Active
- Deska twarda, wolnoopadająca

ref 20082111


