
Gdańsk/sopot             bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie: lipiec 2019  —  nr wydania:  7 (80) — issn: 2392-2877  —  www.panoramapomorza.pl

FlashFlash

str. 8

– rośnie nam spektakularny obiekt, estakada, 
która stanowi niezbędny element tej trasy. naszym 
założeniem było usprawnienie komunikacji pomiędzy 
południowymi dzielnicami Gdańska, a pieckami-
migowem, wrzeszczem i Śródmieściem – mówi 
aleksandra dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Blisko 400 osób uczciło 15-lecie turnieju
Cztery drużyny dziewcząt, siedem zespołów w roczniku 
2007 i młodsi, trzy w roczniku 2004–2006, dziewiętnaście 
w kategorii 2001–2003 i piętnaście w kategorii open, czyli 
rocznik 2000 i starsi. Łącznie 48 zespołów.

Żebrzącym pomagaj mądrze!
Pod koniec czerwca ruszyła kampania przeciwko żebrac-
twu w Gdańsku. Potrwa cały wakacyjny sezon, przede 
wszystkim w Śródmieściu. Ma ona wymiar pomocowy, 
edukacyjny oraz prewencyjny.

Autonomicznym busem do zoo
Już we wrześniu do gdańskiego zoo będzie można 
pojechać autonomicznym busem. Pod koniec czerwca 
rozstrzygnięto przetarg na prezentację autonomicznego 
busa na trasie pokazowej w Gdańsku.

Prezydent uhonorował zasłużonych 
Iwona Stolarska i Franciszek Wantuch ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Południe” zostali uhonorowani przez 
Andrzeja Dudę, prezydenta Polski, odznaczeniami 
państwowymi.
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Wenecka estakada w Nowej Bulońskiej

str. 10

BUDUJĄ SPEKTAKULARNY OBIEKT

na linii tramwajowej w nowej bulońskiej budowana jest estakada, która wzorowana 

jest na wiaduktach łukowych, które powstawały w starożytnym rzymie. obiekt jest 

nowatorski, innowacyjny i jest wynikiem pracy polskich inżynierów. dla mieszkań-

ców ważnym aspektem będzie z pewnością dobre wyciszenie obiektu, dzięki któremu 

zmniejszy się hałas generowany przez poruszające się tramwaje.
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NUMERY ALARMOWE

URzęDY I INSTYTUcJE

TELEFONY INFORMAcYJNE

zDROWIE

Nasze kalendarium
•	11 lipca (czwartek), Mark Knopfler,  
Ergo Arena;

•	12 – 13 lipca (piątek – niedziela),  
Baltic Beer Fest, Gdynia Arena,  
ul. Kazimierza Górskiego 8;

•	12 lipca (piątek), Kabaret Paranienormalni; 

•	11 – 14 lipca (czwartek – niedziela), Festiwal 
Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA;

•	14 lipca (niedziela), Janusz Radek,  
godz. 20.00, Faktoria Kultury  
w Pruszczu Gdańskim;

•	13 – 21 lipca (sobota – niedziela),  
Sopot Film Festiwal;

•	17 – 21 lipca (środa – niedziela), Globaltica 
Festival, Park Kolibki w Orłowie; 

•	18 – 21 lipca (czwartek – niedziela),  
14. Targi Wiatr i Woda, Marina Gdynia;

•	19 lipca (piątek), Sebastian Riedel i Cree, 
godz. 20.00, tarasy przy Aquaparku w Sopocie, 
ul. Góra Zamkowa 5;

•	21 lipca (niedziela), Lao Che, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim;

•	23 lipca (wtorek), Scorpions, godz. 20.30, 
Ergo Arena;

•	24 lipca (środa), Beth Hart, godz. 20.00, 
Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8;

•	27 lipca – 19 sierpnia, Jarmark św. Dominika 
w Gdańsku;

•	28 lipca (niedziela), Piotr Polk, godz. 18.00, 
amfiteatr w Parku Oruńskim;

•	28 lipca (niedziela) Sweet Noise, godz. 20.00, 
Faktoria Kultury w Pruszczu Gdańskim;

•	29 lipca – 4 sierpnia (poniedziałek – 
niedziela), BNP Paribas Sopot Open;

•	1 sierpnia (czwartek), Los Lobos, godz. 
20.00, Dolina Charlotty ;

•	2 sierpnia (piątek), Artur Andrus, godz. 
20.00, tarasy przy Aquaparku Sopot, ul. 
Zamkowa Góra 5;

•	4 sierpnia (niedziela), Michał Szpak, godz. 
20.30, tarasy przy Aquaparku w Sopocie, ul. 
Góra Zamkowa 3/5;

•	4 sierpnia (niedziela), Karolina Piechota, 
godz. 18.00, amfiteatr w Parku Oruńskim;

•	10 – 11 sierpnia (sobota – niedziela), 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych i 
Myśliwskich, godz. 10.00, Hipodrom Sopot, 
ul. Polna 1;

•	12 sierpnia (poniedziałek), Lechia Gdańsk 
– Jagiellonia Białystok, godz. 18.00, Stadion 
Energa Gdańsk;

•	18 sierpnia (niedziela), Ray Wilson, 
godz. 20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim;

•	18 sierpnia (niedziela), Katarzyna Rogalska, 
godz. 18.00, amfiteatr w Parku Oruńskim;

•	25 sierpnia (niedziela), Happysad, godz. 
20.00, Faktoria Kultury w Pruszczu 
Gdańskim;

•	6 października (niedziela), David Garrett, 
godz. 20.00, Ergo Arena. 
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MASTO DOFINANSUJE

szczepienia przeciwko HpV
Gdańscy radni przyjęli uchwa-
łę dotyczącą finansowania dar-
mowego programu szczepień 
przeciw HPV dla dzieci. Finan-
sowanie szczepień prowadzone 
będzie przez dwa najbliższe lata. 
W tym roku miasto przeznaczy 
na ten cel 600 tysięcy złotych, za 
rok wydanych ma być 425 tys. zł, 
a w 2012 roku 975 tys. zł.
 – Ten program miał być wpro-
wadzony jako rządowy, ale tak 
się nie stało. Cieszę się, że robi-
my to w ramach środków mia-
sta – mówił Piotr Kowalczuk, 
zastępca prezydenta ds. edukacji 
i usług społecznych.
W tym roku, w ramach 

programu, darmowe szczepie-
nia obejmą dzieci z roczników 
2005–2007, natomiast w następ-
nym – rozpoczną się szczepienia 
osób urodzonych w roku 2008.
„Program profilaktyki zakażeń 
wirusami brodawczaka ludzkie-
go (HPV) na terenie Gdańska 
na lata 2019–2021” obejmuje 
również kampanię informacyj-
ną, która ma na celu zwiększenie 
świadomości rodziców o moż-
liwości szczepień i zachęcenia 
ich do udziału w programie by 
powiększyć grupę dziewcząt 
i chłopców zaszczepionych prze-
ciwko HPV.

(GR)

NasZE spraWY/rEkLaMa

 – Miasto zdecydowało się za-
akceptować ofertę złożoną przez 
producenta zautomatyzowanych 
busów EZ10 firmę Easymile. 
Opiewa ona na 420 660 złotych. 
Firma ma dostarczyć na prezen-
tację do Gdańska elektryczny po-
jazd EZ10 mieszczący minimum 
9 osób i wyposażony w system 
wykrywania przeszkód wokół 
pojazdu – informuje Alicja Bit-
ner z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Zaplanowana na wrzesień pre-
zentacja busa polegać będzie na 
nieodpłatnym wożeniu pasaże-
rów po trasie pokazowej wyzna-
czonej wzdłuż ulicy Karwień-
skiej, prowadzącej do Gdańskie-
go Ogrodu Zoologicznego.
Piotr Grzelak, zastępca prezyden-
ta Gdańska ds. zrównoważonego 
rozwoju  podkreśla, że dzięki 
udziałowi Gdańska w międzyna-
rodowym projekcie Sohjoa Baltic 
będziemy mieli okazję przetesto-
wać innowacyjny pojazd, jakim 
jest autonomiczny bus.
 – Wszystkie miasta obec-
nie stoją przed wyzwaniami 

Już we wrześniu do gdańskiego zoo będzie można pojechać autonomicznym busem. pod koniec czerwca rozstrzy-
gnięto przetarg na prezentację autonomicznego busa na trasie pokazowej w Gdańsku. zgłoszono tylko jedną 
ofertę –firmy easymile, która – jak informują urzędnicy gdańskiego magistratu – spełniła wymogi postępowania.

dostosowywania się do nowych 
form transportu. Przykładem są 
elektryczne hulajnogi. W Gdań-
sku propagujemy rozwiązania 
komunikacyjne ograniczające 
emisję spalin i obniżające kosz-
ty obsługi, ale również chcemy 
być przygotowani do zgłoszenia 
propozycji zmian prawnych, ja-
kie niesie ze sobą wprowadze-
nie nowoczesnych rozwiązań 

i pojazdów – dodaje Piotr 
Grzelak.
Samojezdny bus porusza się po 
zaprogramowanej trasie, skanu-
jąc swoje otoczenie. Pojazd wie, 
kiedy powinien zwolnić, a kiedy 
zatrzymać się w związku z napo-
tkaną przeszkodą.
 – Pojazd poruszać się będzie 
po zaprogramowanej wcześniej 
trasie, jednak na jego pokładzie 

Największe wydarzeNie festiwalu

duchamp Pilot & Voalá 
„Muaré experience” 

14 lipca godz. 22:30
Plac zebrań ludowych

Podniebne akrobacje i muzyka rockowa
widowisko, jakiego jeszcze nie było!

bilety do kupienia na www.bilety24.pl i w punktach informacyjnych festiwalu

wstęp 5 zł

Organizatorzy: współorganizator: Partner strategiczny: Partner Główny: Partnerzy:

Język i kultura katalońska

PIERWSzE PRzEJAzDY JUŻ WE WRzEŚNIU

autonomicznym busem do gdańskiego zoo

obecny będzie operator, który w 
razie potrzeby odpowie na py-
tania pasażerów lub zareaguje 
w sytuacji kryzysowej. Bus kur-
sować będzie minimum dwa 
razy na godzinę od przystanku 
początkowego przy ulicy Spa-
cerowej, przez przystanek po-
średni przy parkingu samocho-
dowym do przystanku końco-
wego przy Gdańskim Ogrodzie 

Zoologicznym i z powrotem – 
wyjaśnia Alicja Bitner.
Oferta firmy Easymile obejmuje 
prezentację trwającą 24 dni ope-
racyjne, przy czym ma to być co 

najmniej 6 dni w tygodniu przez 
minimum 5 godzin dziennie. 
Ostateczny rozkład jazdy pozna-
my niebawem.

(GR)
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SOPOcKIE DNI SENIORA

pięć dni wypełnionych atrakcjami 
nie tylko dla seniorów
za nami sopockie dni seniora. 5 dni, które wypełnione były licznymi, ciekawymi atrakcjami. pierwszy dzień zainaugurowano uroczystą sesją rady 
sopockich seniorów. Uczestniczyło w niej prawie 100 gości i członków sopockiej rady seniorów, którzy poruszyli temat działalności obywatelskiej.

 – Przypomnieliśmy, jakie są za-
dania sopockiej rady seniorów 
i jakimi sprawami się zajmuje-
my. Główna kwestia dotyczy-
ła informacji o wydarzeniach 
organizowanych w Sopocie. 
Chciałoby się, aby sopoccy se-
niorzy byli regularnymi uczest-
nikami wydarzeń do nich adre-
sowanych, ale najpierw trzeba 
umieć do tej informacji dotrzeć. 
Rozmawialiśmy o organizacjach 
pozarządowych, działających na 
rzecz seniorów. Jest ich w Sopo-
cie blisko 30. I ostatnia kwestia: 
czy są w Sopocie osoby samotne, 
które nie mają kontaktu z inny-
mi i jak do nich dotrzeć, z całą 
infrastrukturą magistratu i or-
ganizacji pozarządowych zwią-
zanych z opieką nad seniorami 
– mówi Jacek Starościak, prze-
wodniczący Sopockiej Rady 
Seniorów.
W pierwszym dniu można też 
było w Domach Sąsiedzkich 
wziąć udział w warsztatach 
z makramy, spotkaniu z dietety-
kiem czy gimnastyce, a w Sopo-
tece dowiedzieć się wszystkiego 
na temat e-recepty, zaś w Dwor-
ku Sierakowskich posłuchać ko-
medii „Szach mat” w ramach 
Teatru przy Stole.
Czy wolontariat to dobra forma 
aktywności dla seniora? Na to 
pytanie próbowano odpowie-
dzieć drugiego dnia wydarzenia. 
W Sopotece spotkali się przed-
stawiciele Sopockiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
i Wolontariatu (SCOP), wolon-
tariusze oraz uczestnicy Sopoc-
kich Dni Seniora.  
 – Wolontariat to aktywność, 
która odmładza. Wprowadza 
fajnego ducha, daje wiele moż-
liwości spróbowania tego, na 
co być może w latach młodości 
nie było czasu. Można rozwijać 

swoje zainteresowania i pasje, 
na które szybciej nie było miej-
sca. To dobra forma na spędza-
nie wolnego czasu i na walkę 
z samotnością  – twierdzi Anna 
Horak ze SCOP, prowadząca 
spotkanie w Sopotece.
Kolejnego dnia można było po-
rozmawiać o Sopockim Syste-
mie Wsparcia Osób Starszych, 
poradzić się rzecznika konsu-
mentów, prawnika czy przyjść 
na dzień otwarty do MOPS.
 – Naszym celem było przybli-
żenie osobom, które nas odwie-
dziły, jak pracujemy, ale też jakie 
są kryteria udzielania pomocy, 
gdzie jesteśmy rozmieszczeni, 
jak nas znaleźć, jak uzyskać po-
moc – mówi Andrzej Czekaj, 
dyrektor sopockiego MOPS. – 
Wszyscy odwiedzający dowie-
dzieli się o  dostępnych u nas 
formach wsparcia. Nic nie jest 
constans, cały czas rozwijamy 
się i dodajemy coś nowego.
Występy na scenie, muzyka na 
żywo, pokazy sportowe i stoiska 
z ofertami oraz poradami dla 
seniorów uatrakcyjniły trzeci 
dzień. Na terenie Domu Pomo-
cy Społecznej odbył się festyn. 
Można było skorzystać m.in. 
z oferty podologa, geriatry, zro-
bić test na wirusa HCV i zbadać 
słuch. Można było zapoznać 
się z ofertą adopcji sopockiego 
„Uszakowa”.
 – Cieszę się, że seniorom 
spodobała się nowa formuła tar-
gów – podsumowała Agniesz-
ka Cysewska, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Sopocie 
i współorganizator Sopockich 
Dni Seniora. – Nie zapraszali-
śmy w jedno miejsce. Byliśmy 
w wielu miejscach: w górnym 
Sopocie, w centrum, na molo. 
To oznaczało większą dostęp-
ność propozycji i widzę, że 

seniorzy pozytywnie odpowie-
dzieli na nasze zaproszenie.
Tego dnia w Domu Sąsiedzkim 
„Miejsce” można także było 
wziąć udział w warsztatach two-
rzenia komiksów, a w Domu 
Sąsiedzkim „Dwie zmiany” 
w warsztatach herbacianych.
Kolejny dzień SDS poświęco-
ny był głównie seniorom stu-
dentom. W Państwowej Galerii 
Sztuki miało miejsce 16. już za-
kończenie roku akademickiego 
Sopockiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który ukończyło 
880 studentów (najstarsza ze stu-
dentek ma 98 lat).
 – To był rok pełen wyzwań – 
mówi Sylwia Rakowska-Chod-
nicka, wicedyrektor CKU w So-
pocie ds. Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. – Największą furorę 
zrobiły warsztaty z ceramiki, 
oprócz tego odbywały się warsz-
taty florystyczne, zajęcia gimna-
styczne i malowania na jedwabiu.
Seniorzy mogli zwiedzać so-
pockie Grodzisko i wziąć udział 
w przygotowanych dla nich zaję-
ciach „Spotkanie z archeologią”.
 – Oprócz poznania historii se-
niorzy dobrze się bawili, ponie-
waż podczas zwiedzania dajemy 
dotknąć, potrzymać przedmio-
ty. To nie jest typowe muzeum, 
w którym nie można dotykać 
eksponatów, jest wręcz odwrot-
nie. Seniorzy oczekują tu także 
spokoju. Nasze Grodzisko jest 
miejscem nietypowym, ponie-
waż czas stanął tu w miejscu, 
znajdziemy tu spokój w całym 
tym pędzącym świecie – mówi 
Paweł Pogodziński, kustosz Gro-
dzisko Sopot Oddział Muzeum 
Archeologicznego w Gdańsku.
Występami w muszli koncer-
towej na molo, a także wręcze-
niem nagród sopockim laure-
atom konkursu „Pomorskie dla 

Seniora” zakończył się ostatni 
z Sopockich Dni Seniora.
„Jest wulkanem energii, ostoją 
rozsądku, chodzącą inspiracją. 
Swoją postawą pokazuje, że wo-
lontariat akcyjny jest nie tylko 
dla młodzieży. Dzięki obcowa-
niu z młodymi osobami posze-
rza swoje horyzonty, jest ciekawa 
świata. Wolontariusze mogą brać 
z niej przykład dotyczący kultu-
ry osobistej, zachowania i kla-
sy w każdym momencie” – tak 
brzmiało uzasadnienie jury, któ-
re wyróżniło panią Irenę Gło-
wacką w kategorii „Zwyczajny 
– Niezwyczajny Senior”.
W kategorii „Przyjaciel Senio-
ra” wybrany został Krzysztof 
Sperski, muzyk wiolonczelista, 
pedagog i wykładowca, twórca 
cyklu koncertów kameralnych 
„Czwartkowe Wieczory Mu-
zyczne” odbywających się w każ-
dy czwartek od 45 lat w Dworku 
Sierakowskich.
 – Kiedyś Czesława Miłosza za-
pytano, co sądzi o starości – mówi 
Jan Kozłowski, były marszałek 
województwa pomorskiego. – 
A on, jak to poeta, odpowiedział 

krótko i zwięźle: myślę, że nie 
sztuką być przeciw starości wer-
balnie, ale pokazać to swoim ży-
ciem. A polega to na tym, żeby 
być aktywnym, realizować swoje 
pasje i zainteresowania. I tu zna-
komitym przykładem jest profe-
sor Sperski, który od 45 lat w każ-
dy czwartek urządza koncert. To 
ważne w mieście, w którym co 
trzecia osoba jest 60+.
W kategorii „Samorząd Przyjazny 
Seniorom” doceniono miasto So-
pot za działania podejmowane na 
rzecz seniorów, aby zapewnić im 
jak najlepszą jakość życia.
 – Dziękuję za tę nagrodę. Wszy-
scy razem zapracowaliśmy na nią. 
Drodzy seniorzy, jesteście naszym 
skarbem i dołożymy wszelkich 
starań, abyście czuli się jak najle-
piej, żebyście wiedzieli i czuli, że 
jesteście w centrum naszego zain-
teresowania – podkreśliła przy od-
bieraniu nagrody Joanna Cichoc-
ka–Gula, wiceprezydent Sopotu.
Joanna Cichocka–Gula zaprezen-
towała również nowe uaktualnio-
ne wydanie miejskiego biulety-
nu informacyjnego „Sopocianie 
60+”. Jest to podręczny wykaz 

najważniejszych działań miasta 
skierowanych do osób starszych, 
który – podobnie jak poprzednie 
wydanie – trafi do mieszkań so-
pockich seniorów.
Sopockim Dniom Seniora towa-
rzyszyło mnóstwo imprez, m.in. 
warsztaty plastyczne, ruchowe, 
spotkania międzypokoleniowe, 
występy w wykonaniu seniorów, 
wykłady na temat bezpieczeństwa, 
wystawy w Muzeum Sopotu oraz 
Dworku Sierakowskich czy kon-
cert zespołu „Kobiety Duo”.
Podczas ostatniego dnia, w mu-
szli koncertowej na molo usły-
szeliśmy także popularne prze-
boje muzyki klasycznej w wyko-
naniu Polskiej Filharmonii Ka-
meralnej Sopot.
Organizatorem tych wyda-
rzeń był Urząd Miasta Sopo-
tu, Sopockie Centrum Senio-
ra, MOPS w Sopocie, Sopocki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
we współpracy z Sopockimi Do-
mami Sąsiedzkimi, miejskimi 
instytucjami oraz organizacjami 
pozarządowymi.

SDS

Flash

PATRONAT MEDIALNY

  osoby nagrodzone w konkursie marszałka województwa pomorskiego „pomorskie dla seniora”, Jan 
kozłowski – marszałek – senior, andrzej kowalczys – zastępca dyrektora regionalnego ośrodka polityki 

społecznej, Joanna cichocka – Gula, wiceprezydent miasta sopotu.   potańcówka podczas festynu na boisku przy domu pomocy społecznej w sopocie

  Uroczyste zakończenie roku akademickiego sopockiego Uniwersytetu trzeciego wieku, kwiaty dla 
najstarszej 98 letniej słuchaczki wręcza prezydent miasta sopotu Jacek 
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oGłosZENiE psM
Administracja Osiedla Nr 3 PSM "Przymorze"  

wynajmie:

 Lokal użytkowy o pow. 92 m² usytuowany 
na I p. pawilonu handlowo-usługowego 

przy ul. Jagiellońskiej 2 w Gdańsku.

OD NIEMAL 6 DEKAD JEST KULTURALNYM SERcEM OSIEDLA

Urodzinowy festyn w domu kultury
w tym roku powszechna spółdzielnia mieszkaniowa „przymorze” obchodzi 60-lecie swojego istnienia. nieco skromniejszy jubileusz – 
55-lecie obchodzi z kolei dom kultury przy ul. Śląskiej 66b. to właśnie z tej okazji zorganizowano festyn rodzin.

Budynek przy Śląskiej 66B zo-
stał oddany do użytku w 1964 
roku, a pierwszym kierowni-
kiem ówczesnego Domu Spo-
łecznego został Edward Le-
wandowski. Od samego po-
czątku działają tu różne sekcje, 
kluby, koła zainteresowań. Od 
kilkunastu lat prowadzeniem 
przymorskiego Domu Kultury 
zajmuje się Barbara Imianow-
ska, która od urodzenia jest 
mieszkanką Przymorza.
 – Razem z siostrą brałyśmy 
udział w akcjach lato czy za-
jęciach baletu, które organizo-
wane były w Domu Kultury. 
Życie tak się potoczyło, że po 
latach zawodowa ścieżka po-
nownie zawiodła mnie na Ślą-
ską 66B. Teraz mam okazję 
kontynuowania swojej zawodo-
wej pasji właśnie w tym miej-
scu. Kultura nigdy nie przynosi 
zysków, dlatego trzeba wielu 
starań, żeby przygotować jakąś 
imprezę. Jest to jednak możli-
we, ponieważ na swojej drodze 
spotykam wielu ludzi dobrej 
woli, którzy chętnie wspierają 
nasze przedsięwzięcia. Dom 
Kultury zarządzany jest przez 
spółdzielnię, dlatego nie mamy 
żadnych szans, aby pozyskać 
miejskie fundusze – mówi „Pa-
noramie” Barbara Imianowska.
Dom Kultury od wielu lat 
współpracuje z przymorskimi 
szkołami, Teatrem Otwartym 
czy Instytutem Pamięci Naro-
dowej. Dzięki temu możliwa 
jest organizacja spotkań eduka-
cyjnych dla młodzieży czy kon-
certów, w których udział jest 
darmowy. Regularnie odbywa-
ją się wystawy prac malarskich, 
czy fotograficznych.
 – Bardzo się cieszę, kiedy na 
nasze imprezy przychodzi tak 
wiele osób, wśród których są 
mieszkańcy całego Gdańska, 
a nie tylko naszego osiedla. 

Tak też było podczas rodzinne-
go festynu, który ostatnio orga-
nizowaliśmy – dodaje Barbara 
Imianowska.
Podczas festynu można było 
oglądać archiwalne fotografie 
i kroniki prezentujące historię 
Domu Kultury. Dla smako-
szy przygotowano staropolski 
bigos i grochówkę wojskową. 
Strawę dla ducha zaprezento-
wał zespół Workers. Najmłodsi 
mogli wziąć udział w licznych 
zabawach i konkursach z na-
grodami. Chętne dzieci pró-
bowały swoich sił w jeździe na 

kucu, a przedniej zabawy nie 
brakowało na dmuchańcach.
 – Organizacja festynu nie by-
łaby możliwa, gdyby nie po-
moc finansowa Rady Dzielnicy 
Przymorze Małe oraz Stowa-
rzyszenia Kupców Targowiska 
Gdańsk-Wrzeszcz. Słodką nie-
spodzianką uraczyła nas Gale-
ria Nieruchomości z Wrzesz-
cza. Natomiast Instytut Pa-
mięci Narodowej dla dzieci 
przygotował ciekawe gadżety 
edukacyjne, a dla dorosłych 
literaturę historyczną, doty-
czącą Gdańska. Wszystkim 

darczyńcom dziękuję za po-
moc w organizacji festynu – 
mówi z wdzięcznością Barbara 
Imianowska.
Dom Kultury przy Śląskiej 
66B niemal od sześciu dekad 
zapewnia dzieciom, młodzieży 
i dorosłym rozrywkę, stwarza 
warunki do rozwijania talen-
tów, promuje lokalnych arty-
stów i jest kulturalnym sercem 
osiedla. Taka misja przyświe-
cać mu będzie zapewne przez 
następne dziesięciolecia.

(lubek)

przy ul. Śląskiej 66B na Przymorzu posiada do 
wynajęcia salę na uroczystości rodzinne. Sala 
posiada zaplecze 
kuchenne, 
do dyspozycji 
pozostaje również 
sprzęt muzyczny. 
Konkurencyjne ceny!!! 
 
Zapraszamy 
Kontakt tel. 58 553 40 21

Dom Kultury  

reklama

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Administracji Osiedla Nr 3 

ul. Jagiellońska 4a 
lub 

pod nr telefonu: 58/553-00-11
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Iwona Stolarska i Franciszek 
Wantuch to niemalże ikony 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Południe”, które pracują już 
od ponad 20 lat.
 – Pracę w Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe” rozpoczę-
łam jako inspektor nadzoru, 
a później również jako kierow-
nik Działu Inwestycji. Współ-
uczestniczyłam w realizacji 
ponad 30 budynków wieloro-
dzinnych, przedszkola, dwóch 
pawilonów sportowych bo-
iska wielofunkcyjnego, boiska 
do piłki nożnej, czyli nasze-
go osiedlowego „orlika”, wielu 
placów zabaw. Różnorodność 
funkcji inwestycji sprawiła, że 
miałam niepowtarzalną okazję 
poznać problematykę tak wielu 
typów inwestycji – mówi nam 
Iwona Stolarska.
Nie od dziś wiemy, że władze 
SM „Południe” od początku 
przykładały ogromną wagę 

do realizacji inwestycji miesz-
kaniowych ze względu na re-
alizację swoich statutowych 
zobowiązań, ale także spo-
łecznych, sportowych i kultu-
ralnych jako niezbędnej infra-
struktury mieszkańców.
 – Taka polityka spółdzielni 
umożliwiła mi na przestrzeni 
lat codzienną realizację swoich 
ambicji zawodowych. Różno-
rodność funkcji wznoszonych 
inwestycji sprawiła, że mia-
łam niepowtarzalną okazję 
poznać problematykę wielu 
dziedzin. Jednakże złożoność 
problemów koniecznych do 
rozwiązania w trakcie reali-
zacji inwestycji wskazuje, że 
nikt z nas nie byłby w stanie 
osiągnąć celu bez życzliwego 
wsparcia i pomocy wszystkich 
pracowników spółdzielni. Za-
wsze czułam życzliwą pomoc 
i wsparcie zarządu oraz kole-
gów i koleżanek. Odznaczenie, 

którym zostałam uhonorowa-
na, jest wyróżnieniem wszyst-
kich pracowników spółdzielni 
– podkreśla Iwona Stolarska.
Nieco krótszy staż pracy w SM 
„Południe” ma Franciszek 
Wantuch, znany nie tylko na 
Oruni, ale i całym mieście ze 
swojej społecznej, sportowej 
i kulturalnej działalności.
 – Początki nie były łatwe. By-
łem pierwszą osobą zatrudnio-
ną w spółdzielni na tym stano-
wisku. Nie do końca wiadomo 
było, jaki jest zakres moich 
obowiązków. Z czasem – z my-
ślą o aktywizowaniu i integro-
waniu lokalnej społeczności 
– proponowałem nowe formy 
działalności, przekonując do 
nich prezesa i zarząd oraz radę 
nadzorczą. Bez tej akceptacji 
nie mógłbym się realizować. 
Duża frekwencja w organizo-
wanych przeze mnie impre-
zach, zajęciach, turniejach, 

przekonała i skłoniła władze 
spółdzielni do podjęcia działań 
wzbogacających warunki ak-
tywnej rekreacji i wypoczynku, 
poprawiających komfort ak-
tywności mieszkańców – przy-
znaje Franciszek Wantuch.
Jakie działania proponowa-
no mieszkańcom? Poczynając 
od szkółki piłkarskiej poprzez 
„Po popołudniu na Południu”, 
„Wakacje na Osiedlu”, „Ferie na 
sportowo i nie tylko”, festyny 
osiedlowe (m. in. Dzień Dziec-
ka, Pożegnanie Lata), turnieje 
sportowe (np. w piłkę nożną: 
Turniej Maryjny, Turniej Nie-
podległości, Turniej Mikołaj-
kowy; tenisa, w kręgle, koszy-
kówki), spotkanie z Mikoła-
jem, wycieczki krajowe i zagra-
niczne, wyjścia do kina, zajęcia 
sportowe dla dorosłych „Bądź 
aktywna/aktywny”), zajęcia 
aktywności twórczej do wspo-
magania Fundacji „Żyć z pom-
pą” czy wspomagania rodzin-
nego domu dziecka. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
Oruńskie Koncerty Kameral-
ne. Nie można także pominąć 
prężnie działającego od 2004 
roku Klubu Seniora.
 – Wiele z tych przedsięwzięć 
realizowałem przy współpra-
cy z różnymi instytucjami, by 
wymienić chociażby Katolic-
kie Stowarzyszenie Sportowe 
„Przymierze”, Zespół Kształ-
cenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego nr 6, Przedszkole 
„Parkowe Wzgórze”, Fundację 
Teatr Snów, MOPR, Gdańską 
Fundację Inicjatyw Społecz-
nych, Stowarzyszenie Inicja-
tyw Lokalnych Orunia, Policję, 
Straż Miejską, czy parafię pw. 
św. Jadwigi Królowej – mówi 
Franciszek Wantuch, który do-
daje, że pomimo tak długiego 
stażu pracy (przyp. red. – ponad 

53 lata pracy zawodowej), dalej 
czuję się młodo i pełen zapału 
do pracy. Moje uhonorowanie 
traktuję jako wezwanie do dal-
szej aktywności.
Wicewojewoda Łuczyk z roz-
mowie z „Panoramą” przyznał, 
że do tej pory żadna spółdziel-
nia mieszkaniowa nie zapro-
siła przedstawicieli urzędu 
wojewódzkiego.
 – Często odwiedzam różne mia-
sta, obserwuję i widzę, jak zarzą-
dzane są niektóre spółdzielnie. 
Działania Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Południe” wywarły 
na mnie ogromnie pozytywne 
wrażenie. Jest to jedna z najlep-
szych spółdzielni w wojewódz-
twie, a być może i Polsce. War-
to docenić widoczną na osiedlu 
dbałość o substancję mieszka-
niową, obiekty sportowe, ale 
i o całe otoczenie. Znam wiele 
spółdzielni mieszkaniowych, ale 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Po-
łudnie” stawiam na 1. miejscu. 
Takiej infrastruktury, takiego 

zaangażowania nigdzie indziej 
po prostu nie ma – mówi „Pano-
ramie” Mariusz Łuczyk.
Zarówno Iwona Stolarska, jak 
i Franciszek Wantuch podkre-
ślają, że ich działania nie były-
by możliwe, gdyby nie wspar-
cie Sylwestra Wysockiego, 
prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Południe”.
- Medale otrzymali najlepsi 
z najlepszych – pracownicy, 
których wieloletnia i wyróż-
niająca praca w znaczący spo-
sób ukształtowała wizerunek 
naszej spółdzielni. Kreatyw-
ni, obowiązkowi, sumien-
ni i ogromnie zaangażowani 
w pracę, a przy tym koleżeń-
scy. Odznaczeni w pełni zasłu-
gują na miano zasłużonych dla 
rozwoju spółdzielni – mówią 
wręczający kwiaty odznaczo-
nym Anna Gadomska i Sylwe-
ster Wysocki – członkowie
zarządu spółdzielni.

(lubek)

WIcEWOJEWODA ŁUczYK: „NAJLEPSzA SPÓŁDzIELNIA NA POMORzU”

prezydent uhonorował zasłużonych pracowników 
spółdzielni Mieszkaniowej „południe”
niezwykle rzadko zdarzają się wizyty wojewody pomorskiego w spółdzielniach mieszkaniowych. wyjątek stanowi spółdzielnia miesz-
kaniowa „południe”, gdzie zawitał mariusz łuczyk, wicewojewoda pomorski. okazja ku temu była też wyjątkowa, bowiem iwona sto-
larska i Franciszek wantuch zostali uhonorowani przez andrzeja dudę, prezydenta polski, odznaczeniami państwowymi.



WYdarZENia

TERAPIA WATSU 
zalecana jest między innymi w przypadkach 

spastycznego porażenia mózgowego, 
reumatyzmu, przewlekłego bólu, 

nadpobudliwości, choroby Parkinsona, depresji.

TERAPIA WATSU 
jest doskonałą formą relaksacji i regeneracji.  

CENTRUM REHABILITACJI 
I REGENERACJI

NOWOŚĆ! 
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pod koniec czerwca ruszyła kampania przeciwko żebractwu w Gdańsku. potrwa cały wakacyjny sezon, przede wszystkim 
w Śródmieściu. ma ona wymiar pomocowy, edukacyjny oraz prewencyjny. mieszkańców i turystów będziemy zachęcać, by żebrzącym 
pomagali odpowiedzialnie, np. kierując ich do instytucji i organizacji wspierających. dzieci proszące o datki, także potrzebujące 
opieki czy zagrożone wykluczeniem społecznym wesprzemy w „świetlicy wielokulturowej” przy ulicy zakopiańskiej 40.

W tym sezonie, podobnie jak rok 
temu, akcji przeciwko żebractwu 
w Gdańsku przyświeca hasło: 
„Okaż serce. nie dawaj pienię-
dzy osobie żebrzącej na ulicy, bo 
tam zostanie! Pomagaj mądrze!”. 
Opatrzone nim plakaty i ulotki 
rozkolportują pracownicy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie w Gdańsku oraz streetwor-
kerzy z Towarzystwa Pomocy 
im. św. Brata Alberta (TPBA) 
m.in. do restauracji, kawiarni, 
hoteli w Śródmieściu. Materiały 
są dostępne także w tramwajach 
wodnych (ulotki) i w autobusach 
miejskich (plakaty). Prosimy, by 
nie wspierać osób żebrzących 
pieniędzmi, gdyż to nie rozwiąże 
ich problemu. Zachęcamy nato-
miast do rozmowy z potrzebują-
cym człowiekiem, wskazania mu 
numeru do instytucji, w której 
otrzyma m.in. niezbędną pomoc 
bytową, rzeczową, żywnościową, 

WSPÓLNA KAMPANIA PRzEcIWKO ŻEBRAcTWU

osobom żebrzącym pomagaj tylko 
mądrze i odpowiedzialnie!

schronienie (jeśli to konieczne, do 
doraźnego wsparcia potrzebującej 
osoby piciem czy jedzeniem, na-
stępnie skierowaniem do MOPR 
lub pomocowej organizacji).  
Przez całe wakacje funkcjona-
riusze gdańskiej Straży Miejskiej 
oraz Policji patrolować będą naj-
bardziej turystyczne i przez to 
atrakcyjne dla osób proszących 
o datki punkty miasta – również 
z naciskiem na interwencje prze-
ciwdziałające problemowi spo-
łecznemu. Działania prewencyj-
ne na ulicach
prowadzić też mają funkcjonariu-
sze Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej w Gdańsku. 

WSPARcIE DLA DzIEcI PRIO-
RYTETEM 
Przy ulicy Zakopiańskiej 40 dzia-
ła „świetlica wielokulturowa”, 
w której opiekę otrzymują dzie-
ci proszące o datki na ulicy lub 

towarzyszące swoim opiekunom 
podczas żebrania. Również naj-
młodsi, którzy z różnych przy-
czyn nie mogą liczyć latem na 
uwagę i właściwe zaopiekowanie 
przez rodziców, także dzieci imi-
grantów oraz zagrożone wyklu-
czeniem społecznym.
Placówkę – na zlecenie miasta – 
prowadzi Centrum Wsparcia Imi-
grantów i Imigrantek (CWII) we 
współpracy z Fundacją Wsparcia 
i Inicjatyw Społecznych (FWIS). 
Świetlica działa w dni powsze-
dnie, w godzinach od 10.00 do 
18.00 na potrzeby dzieci w wie-
ku od kilku do nastu lat. Podczas 
Jarmarku św. Dominika będzie 
czynna także w weekendy w godz. 
od 10.00 do 16.00. Podopieczni 
świetlicy mają tam zapewnione 
posiłki i napoje, opiekę wykwali-
fikowanych pedagogów, program 
gier, zabaw, wyjść w plener i do 
atrakcyjnych punktów i instytucji 
w Trójmieście. Wszystko bezpłat-
nie. Dzieci mają aktywnie i miło 
spędzić wakacyjny czas. Środki na 
działanie świetlicy pochodzą z bu-
dżetu miasta.
 – Żebractwo, zwłaszcza latem, 
jest problemem polskich miast 
– podkreśla Piotr Kowalczuk, 
zastępca prezydenta Gdańska 
ds. edukacji i usług społecznych. 
– Szczególnie ośrodków bardzo 
atrakcyjnych turystycznie. Bar-
dzo proszę o informowanie służb 

miejskich o osobach żebrzących. 
A już szczególnie, gdy to zjawi-
sko dotyczy kobiet czy dzieci. Na 
taki proceder nie ma zgody! Jest 
on formą współczesnego niewol-
nictwa, do którego nie możemy 
przykładać ręki!
Kampanię przeciwko żebractwu 
prowadzą gdańscy partnerzy: 
MOPR, Straż Miejska, Komen-
da Miejska Policji, Morski Od-
dział Straży Granicznej, TPBA, 

Zarząd Transportu Miejskiego, 
CWII oraz FWIS.

PROSIMY O SYGNAŁY
Jeżeli zauważymy osoby żebrzą-
ce, należy zgłosić taki przypadek, 
dzwoniąc pod numery alarmo-
we: Policji – 997 (112) lub Straży 
Miejskiej – 986.
W sprawie wsparcia prosimy 
o kontakt z gdańskim MOPR, 
tel. 58 342 31 50 lub 58 522 38 20 
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(w godzinach pracy instytucji). 
Na stronie www.gdansk.policja.
gov.pl dostępna jest także Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Za pomocą specjalnej 
aplikacji mieszkańcy mogą zgło-
sić miejsce, w którym zauważyli 
osobę nagabującą przechodniów. 
To wskazówka dla patrolu.  

Sylwia Ressel

tel. 790 486 988
Najtańsza reklama w mieście

Flash

WAKAcJE z GWIAzDAMI I POD GWIAzDAMI

Letnie kino na sopockim molo
Zaczął się kolejny najdłuższy 
wakacyjny festiwal filmowy 
w Polsce, a więc Kino Let-
nie Sopot – Zakopane, który 
trwać będzie aż 62 dni. Bez-
płatne seanse czekają na wi-
dzów w najpopularniejszych 
polskich kurortach – w tym 
oczywiście na sopockim 
molo.
Festiwal Kino Letnie So-
pot – Zakopane to bezpłatne 
projekcje filmowe dla tysięcy 
widzów. Ci, którzy marzą 
o wygodnym leżaku i sean-
sach pod gwiazdami, mogą 
wybrać się na najdłuższe 
drewniane molo w Europie.
 – Najdłuższy wakacyjny fe-
stiwal Kino Letnie Sopot 
– Zakopane to oczywiście 
filmy, które na długo po-
zostają w pamięci, a także 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

unikalna atmosfera, którą 
tworzą nasi widzowie. Seanse 
z gwiazdami i… pod gwiazda-
mi to coś, co publiczność lubi 
najbardziej! Filmowe morze, 
góry i Mazury czekają na wi-
dzów przez całe wakacje – za-
chęca Paweł Adamski, prezes 
Outdoor Cinema.
Repertuar festiwalu podzielo-
no na filmowe dni tematycz-
ne. Tydzień otwierają ponie-
działkowe „Prawdziwe histo-
rie”*. To filmy dokumentalne, 
przedstawiające zaskakujące 
scenariusze, które napisało 
samo życie. „Familijne Wtor-
ki” będą wspaniałą okazją do 
zobaczenia filmów w gronie 
całej rodziny. Środy zarezer-
wowano dla polskiego kina. 
W „Festiwalowe czwartki” 
w centrum zainteresowania 

znajdą się produkcje nagro-
dzone na największych świato-
wych festiwalach. W „Piątki ze 
Storytel” widzowie będą mo-
gli zobaczyć, jak wyobraźnię 
reżyserów pobudzają książki. 
Festiwal pokaże najciekawsze 
adaptacje filmowe. Sobotnie 
emocje zagwarantują produk-
cje oscarowe. Festiwalowy 
tydzień zamykają „Kobiece 

niedziele z Providentem”.
W Sopocie festiwalo-
we pokazy będą zaczynać 
się o godz. 22.00 w lipcu, 
a o 21.30 w sierpniu. Pełny 
repertuar, harmonogram pro-
jekcji i zwiastuny prezento-
wanych filmów do sprawdze-
nia na stronie KinoLetnie.pl.

(GR)
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RADA PODJęŁA DEcYzJę

Zmiany stawek 
Budynki zarządzane przez Spół-
dzielnię Mieszkaniową „Sucha-
nino” są coraz starsze i z każdym 
rokiem zakres prac remontowych 
jest niestety coraz większy. Z ko-
lei fundusz remontowy jest sto-
sunkowo niski, by podjąć się tych 
najbardziej kosztownych zadań, 
których nie brakuje.
- Rada nadzorcza, na wniosek 
zarządu, zatwierdziła zmia-
ny stawek opłat miesięcznych 
na fundusz remontowy. Wejdą 
one w życie od 1 października. 
Korzystając z okazji chciałbym 
jednocześnie poinformować, że 
pozostałe składniki opłat zależ-
nych od spółdzielni nie ulegają 
zmianie – informuje nas Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Już w poprzednim numerze „Pa-
noramy” informowaliśmy o pla-
nowanej wymianie termostatycz-
nych zaworów grzejnikowych 
w budynkach Nieruchomości 
I-IV i możliwości ratalnej spłaty 
kosztów.
- W części budynków wymia-
na zaworów termostatycznych 
grzejnikowych wykonana została 
w latach ubiegłych i sfinansowa-
na ze środków funduszu remon-
towego. Wymianę zaworów na 
dynamiczne zawory termosta-
tyczne grzejnikowe wykonano 
także nieodpłatnie w niektórych 
budynkach  w ramach testów 
firmy Danfoss. Wymianę taką  

musimy przeprowadzić też w po-
zostałych budynkach, aby miesz-
kańcy mieli możliwość prawidło-
wej regulacji dopływu ciepła. 
Oprócz montażu dynamicznych 
zaworów termostatycznych grzej-
nikowych, w  celu prawidłowej 
regulacji wewnętrznej instalacji 
centralnego ogrzewania (wypo-
sażonej tylko w zwykłe termo-
statyczne grzejnikowe Danfoss) 
wskazany jest również równole-
gły montaż dodatkowych zawo-
rów podpionowych. 
Proponowany wzrost stawek fun-
duszu remontowego uwzględnia 
pełen zakres tych prac, a także 
wzrost potrzeb remontowych 
tych nieruchomości, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wzro-
stu kosztu materiałów i stawek 
usług budowlanych. Po zakoń-
czeniu spłaty kosztów wymiany 
zaworów podwyższona stawka 
opłaty funduszu remontowego 
przeznaczona zostanie na bieżące 
potrzeby remontowe poszczegól-
nych nieruchomości, tym samym 
możliwe będzie przyspieszenie 
remontów planowanych do reali-
zacji w kolejnych latach.
Dokładne informacje dotyczące 
zmiany stawek funduszu remon-
towego dla poszczególnych nie-
ruchomości zostaną umieszczone 
na stronie internetowej spółdziel-
ni oraz na  tablicach informacyj-
nych w klatkach schodowych.

(GR)

Drodzy Państwo 

Jestem bardzo zadowolony mogąc ogłosić, iż właśnie mija 6 
miesięcy  działalności mojego punktu opłat ,,Monetia”. Był 
to dla mnie okres wytężonej pracy oraz przede wszystkim 
nauki. Chcę bardzo Państwu podziękować za wiele ciepłych 
słów oraz empatię jaką okazujecie mi na co dzień. Dla mło-
dego przedsiębiorcy jest to bardzo ważne i motywujące do 
dalszej pracy.

Mam nadzieję, że kolejne miesiące będą równie owocne. 
Ze swojej strony pragnę nadal sumiennie pracować oraz 
utrzymywać pozytywną atmosferę , którą Państwo tworzycie 
razem ze mną.

Moim stałym klientom dziękuje szczególnie, a przyszłym 
i niezdecydowanym gwarantuję miłą i korzystną współpracę.
 
Kilka miłych słów należy się również pracownikom i Zarzą-
dowi  Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” którzy wspie-
rają mnie w moich działaniach. 

W związku z kontynuacją umowy podpisanej ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Suchanino” przypominam, iż opłaty zwią-
zane z użytkowaniem lokali dokonywane w moim punkcie 
„Monetia” są całkowicie zwolnione z prowizji.

Z poważaniem 
Kierownik Placówki 

Aleksander Szynkarczuk 

Placówki ,,Monetia” charakteryzują się niskimi cenami oraz 
gwarancją transakcji. W najbliższym otoczeniu osiedla nie znaj-
dziecie Państwo placówki, która oferuje korzystniejsze prowizje 
za opłatę rachunków. Obecnie w większości punktów płatniczych 
prowizje zaczynają się od 3,50 zł w górę. W mojej placówce 
opłata prowizyjna  to zaledwie 2,50zł ! Zatem opłacając u mnie, 
czynsz mieszkaniowy, rachunek za telefon, prąd, i gaz,  
oszczędzacie Państwo Kwotę 7,50 zł.

 Zachęcam wszystkich do odwiedzania punktu ,,Monetia” przy 
ul. Paderewskiego 11 i osobistego sprawdzenia, ile można zyskać, 
korzystając z usług mojej placówki. 

- Brak prowizji za opłaty związane z użytkowaniem lokali wno-
szone do Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” (0 zł)
- Niska prowizja za opłatę bieżących rachunków (2,5zł)
- Gwarancja bezpieczeństwa transakcji 
- Wszystkie opłaty w jednym miejscu 

PONIŻEJ TABELA OPŁAT I PROWIzJI 

Opłaty za rachunki bieżące wynoszą Tylko 2,5 zł !
(Telefon, Internet, Gaz, Energia, Ubezpieczenia, TV)

Opłaty do Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”  związane 
z użytkowaniem lokali 0 zł

ZUS,US – 4,99
Monetia to największa ogólnopolska sieć agencji płatniczych 
posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowa-
dzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.
Posiada blisko 700 placówek w całej Polsce, które miesięcznie 
obsługują pół miliona Klientów. Współpracuje z ponad 150 
wystawcami płatności masowych m. in. Multimedia, Vectra, 
PGE, urzędami skarbowymi czy licznymi wspólnotami miesz-
kaniowymi, dzięki czemu nasi Klienci mogą dokonywać opłat na 
preferencyjnych warunkach.

MAŁA ROczNIcA PUNKTU OPŁAT ,,MONETIA”

DODATKOWE KORzYŚcI DLA KLIENTA – OPŁATY zA INNE RAchUNKI (PRĄD, GAz, TELEFON)

kilka słów od kierownika placówki płatniczej 
,,Monetia” aleksandra szynkarczuka

Gdańsk sUCHaNiNo UL. padErEWskiEGo 11

Godziny otwarcia:

poNiEdZiałEk - piątEk 
9.00 - 16.00

soBota - NiEdZiELa
nieczynne

każdy z nas chce czuć się bezpiecznie w swoim domu. wolimy jednak myśleć, 
że przykre zdarzenia spotykają innych, a my na pewno unikniemy nieszczęścia. 
wierzymy, że nasz dom albo mieszkanie to bezpieczne miejsce. Jednak nieszczęśliwe 
zdarzenia nie są tak rzadkie, jak sądzimy, a ich skutki są bardzo dotkliwe.

W naszym kraju widzimy sens 
ubezpieczania naszych samo-
chodów, ale o wiele rzadziej de-
cydujemy się na polisę ochronną 
naszego mieszkania. Tymcza-
sem dom to zwykle najcenniejsza 
część naszego majątku i życia. 
To właśnie w nim gromadzimy 
nasz cały majątek, przedmioty 
potrzebne w codziennym życiu, 
pamiątki – całe nasze życie i życie 
najbliższych osób.

Konsekwencje nieszczęśliwych 
zdarzeń w naszym domu są wy-
jątkowo poważne:
– całkowita utrata miejsca do ży-
cia i brak pieniędzy na odbudowę;
– czasowa utrata miejsca do życia 
w wyniku zniszczeń i koniecz-
ność oczekiwania na remont;
– utrata wartościowego wyposa-
żenia domu i konieczność odtwo-
rzenia majątku;
– utrata cennych pamiątek;
– utrata poczucia bezpieczeństwa, 

zADBAJ O MAJĄTEK SWOJEGO ŻYcIA

Czy warto ubezpieczyć 
mieszkanie?

zdrowia, a nawet życia.
Na Suchaninie miały miejsce 
niedawno dwa pożary mieszkań, 
które spłonęły doszczętnie. Wła-
ściciele niestety nie ubezpieczyli 
swojego dobytku. Cały koszt re-
montu i usunięcia zniszczeń mu-
sieli pokryć z własnych środków.
Zarząd Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino” od wielu lat 
współpracuje z Towarzystwem 
Ubezpieczeń S.A. UNIQA,  
m.in. w zakresie udostępniania 
mieszkańcom możliwości sko-
rzystania z oferty grupowego 
ubezpieczenia  mieszkania ze 
składką płatną miesięcznie tj. 
wraz z tzw. „czynszem” 
Dzięki niemu ubezpieczyciel 
zapewnia ochronę mieszkania  
w zakresie:
– zdarzenia losowe (pożar, ude-
rzenie pioruna, powódź, deszcz 
nawalny, grad, śnieg huragan, ka-
tastrofa budowlana);
– zalanie (spowodowane m.in. 

przez awarię sprzętu AGD, in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej 
opady atmosferyczne, przez oso-
by trzecie);
– koszty akcji ratowniczej;
– kradzież z włamaniem, rabu-
nek, wandalizm w mieszkaniu, 
piwnicy;
– przepięcia, stłuczenia szyb;
– odpowiedzialność cywilna 
w życiu prywatnym (zalanie mie-
nia sąsiada).

Zachęcamy mieszkańców Su-
chanina do ubezpieczania 
swoich mieszkań. Składka 
płacona w czynszu niewiele 
uszczupli miesięczny budżet, 
a mając ubezpieczone miesz-
kanie w przypadku poważnych 
strat otrzymamy środki, które 
pozwolą nam chociaż w części 
zrekompensować poniesione 
straty. 
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UL. ŚWIęTOKRzYSKA

NIE zAPOMNIELI O SENIORAch

Będzie 
remont

sąsiedzkie spotkanie
Już trzeci raz z rzędu odbyło 
się spotkanie sąsiednie orga-
nizowane przez Dom Seniora 
„Kalina” w Gdańsku.
 – Wspaniali goście, przed-
stawiciele handlowców naszej 
dzielnicy, ale również nieza-
wodne panie ze Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzielnicy Ko-
koszki, jak co roku nie zapo-
mnieli o naszych mieszkań-
cach. Restauracja „Co Ludzie 
Powiedzą” zaserwowała prze-
pyszne przekąski, piekarnia 
„Bagietka” wyśmienite słod-
kości, a sklep Żabka ura-
czył pięknymi truskawkami. 

Seniorzy w towarzystwie go-
ści bawili się znakomicie przy 
dźwiękach muzyki z lat 60. 
i 70., tańcząc, grając w bingo 
i delektując się smakołykami 
– informuje nas Gabriela Wa-
lentynowicz z Domu Seniora 
„Kalina”.
Integracja wielopokoleniowa 
to uroczy czas dla każdego 
uczestnika takiego spotkania, 
a mieszkańcom Domu Senio-
ra „Kalina” przez wiele tygo-
dni pozostaną w pamięci prze-
piękne wspomnienia, do któ-
rych będą wracać niejeden raz.

(GR)

zREALIzUJ zAWODOWE MARzENIA

Naprzód – po zawodowy i życiowy sukces
Osoby, które pozostają bez pracy 
lub ich sytuacja na rynku zawo-
dowym jest niepewna, mogą te-
raz zyskać nową, satysfakcjonującą 
pracę, co pozwoli im wyjść z im-
pasu i żyć pełniej. Wystarczy przy-
stąpić do projektu „Cała Naprzód 
II”, realizowanego przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku. Warto jak najszybciej 
rozważyć udział w nim, ponieważ 
ilość miejsc jest ograniczona. 
 – Do udziału w projekcie zapra-
szamy osoby, które ukończyły 30 
lat i mieszkają na terenie Obszaru 
Metropolitalnego, a więc Trój-
miasta oraz powiatów: gdań-
skiego, puckiego, tczewskiego, 
wejherowskiego, kartuskiego 
i nowodworskiego. Szczególnie 
osoby długotrwale bezrobotne, 
w najtrudniejszej sytuacji na ryn-
ku pracy. Także pracujące za mi-
nimalne wynagrodzenie lub tzw. 
„ubogie pracujące”, które chcą 
i muszą poprawić swój materialny 

i życiowy status. Zapraszamy tak-
że osoby chcące podwyższyć swoje 
kwalifikacje, nabyć nowe umie-
jętności, co pozwoli im wejść na 
rynek zawodowy lub zyskać lepsze 
zatrudnienie – zachęca Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Uczestnikom zapewniana jest 
bezpłatna pomoc specjalistów 
m.in. doradcy zawodowego, psy-
chologa, pedagoga, pośrednika 
pracy. Również szeroki wachlarz 
bezpłatnych szkoleń, kursów do-
stosowanych do potrzeb, oczeki-
wań i kompetencji beneficjentów 
projektu. Organizatorzy postarają 
się pomóc w spełnieniu zawodo-
wych marzeń, podpowiedzieć, co 
może przynieść satysfakcję i przy-
wrócić godność na rynku pracy. 
 – Projekt kładzie nacisk na zasto-
sowanie zindywidualizowanych 
form wsparcia.  W tym jest jego 
wielka wartość – podkreśla Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezydenta 

4 miesiące potrwa mo-
dernizacja fragmentu ul. 
Świętokrzyskiej, od ul. 
Wieżyckiej do ul. Wiel-
kopolskiej. Przetarg, który 
wyłoni wykonawcę, ogło-
szono tydzień temu.
 – W ramach zadania prze-
budowane zostaną także 
chodniki wzdłuż drogi, 
które zostaną poszerzone 
dzięki budowie muru opo-
rowego, który powstanie 
w pobliżu posesji przy ul. 
Świętokrzyskiej 78. Budo-
wa muru oporowego w po-
bliżu posesji przy ul. Świę-
tokrzyskiej 78 pozwoli na 
poszerzenie chodnika, któ-
ry będzie wykonany z kost-
ki betonowej – informuje 
Aneta Niezgoda z Dy-
rekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
W ramach inwestycji zo-
stanie wybudowana kana-
lizacja sanitarna wzdłuż ul. 
Świętokrzyskiej, od nr 76a 
w kierunku ul. Wieżyckiej. 
Ponadto przebudowana 
zostanie sieć wodociągo-
wa z przyłączami, na od-
cinku od ul. Wieżyckiej do 
ul. I Brygady. Roboty przy 
przebudowie sieci wodo-
ciągowej prowadzone będą 
na odcinku liczącym ok. 
766 metrów. 
Lada dzień zostaną otwar-
te oferty. Wykonawca bę-
dzie miał na realizację za-
dania 4 miesiące od daty 
podpisania umowy.

(GR)

BUDUJĄ SPEKTAKULARNY OBIEKT

Wenecka estakada w Nowej Bulońskiej
na linii tramwajowej w nowej bulońskiej budowana jest estakada, która wzorowana jest na wiaduktach 
łukowych, które powstawały w starożytnym rzymie. obiekt jest nowatorski, innowacyjny i jest wynikiem 
pracy polskich inżynierów. dla mieszkańców ważnym aspektem będzie z pewnością dobre wyciszenie 
obiektu, dzięki któremu zmniejszy się hałas generowany przez poruszające się tramwaje.

Gdańska ds. edukacji i usług 
społecznych.
O kontakt proszeni są też praco-
dawcy, którzy zechcą zatrudnić 
uczestników „Całej Naprzód II”.
 – W zamian proponujemy wsparcie 
dotyczące zatrudnienia subsydiowa-
nego – pracodawca uzyska refun-
dację kosztów wynagrodzenia pra-
cowników, w okresie nawet do 12 
miesięcy – informuje Sylwia Ressel.
Partnerami gdańskiego MOPR 
w realizacji są gminy: Suchy 
Dąb i Pszczółki. Projekt potrwa 
do końca czerwca 2021 roku 
i jest współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Warto przypomnieć, że do końca 
dobiegł projekt „Cała Naprzód I”, 
aktywizujący osoby bezrobotne. 
Dzięki udziałowi w nim 22 osoby 
uzyskały kwalifikacje zawodowe, 
9 odbyło staże zawodowe, a 30 
podjęło zatrudnienie. Największą 
popularnością wśród mężczyzn 

cieszyły się kursy prawa jazdy 
różnych kategorii. Wśród kobiet 
– komputerowe, poświadczone 
Europejskim
Certyfikatem Umiejętności 
Komputerowych wraz z kursem 
pracownika administracyjno
-biurowego. Najbardziej niety-
powe szkolenia, jakie przepro-
wadzono w ramach projektu, to 
szkolenie groomerskie (fryzjer 
zwierząt) oraz na operatora bez-
załogowego systemu latającego 
(drona), zakończony egzami-
nem państwowym i uzyskaniem 
certyfikatu wydawanego przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego. 
Osoby chętne do udziału w pro-
jekcie jak również pracodawców 
zapraszamy do kontaktu: ul. 
Lęborska 3b (STARTER), lok. 
1.32, 80-386 Gdańsk, tel. 58 347 
82 99 lub 508 900 812, e-mail: 
calanaprzod@mopr.gda.pl.

(GR)

W połowie czerwca na budowie 
nowej linii tramwajowej wyko-
nawca (spółka NDI) rozpo-
czął kluczowy dla powstawa-
nia obiektu mostowego proces. 
Wstawiono bowiem pierwsze 
przęsła o rozpiętości 20 metrów 
wykonane z betonu zbrojonego.
 – O ile na budowach mosto-
wych takich elementów bywa 
od kilku do kilkunastu, to 
na naszej gdańskiej estaka-
dzie będzie ich aż 154. Nasza 
konstrukcja już teraz rośnie 
w oczach – mówi Sylwia Ro-
gall, dyrektor projektu w NDI.
Konstrukcja estakady została 
wymyślona przy ścisłej współ-
pracy inżynierów z NDI oraz 
Tymona Galewskiego, wła-
ściciela pracowni projektowej 
GTI Design z Gdańska. Na 
nowej Bulońskiej zastosowano 
bardzo stary pomysł, stąd ze 
względu na podobieństwa do 
łuków rzymskich inżynierowie 
nazwali budowany obiekt „Es-
takadą Wenecką”, ale w całko-
wicie nowatorskim wydaniu. 
Warto jeszcze zauważyć, że 
pierwszy raz w Polsce zastoso-
wano wieloprzęsłowy schemat 
łuków na kilkunastometro-
wych podporach.
Estakada – z czego zadowo-
leni powinni być mieszkańcy 
– w ciągu Nowej Bulońskiej 
będzie miała wysokie walo-
ry użytkowe. Zastosowanie 
konstrukcji łukowej zasypa-
nej gruntem pozwoli uzyskać 

dobre akustyczne wyciszenie 
ruchu pojazdów na obiekcie, 
nieporównywalnie lepsze niż 
obiekty typowe, np. na stalo-
wych belkach. Ponadto pod 
obiektem znajdują się znacz-
ne tereny, które można w bar-
dzo atrakcyjny sposób zaaran-
żować do wszelkiego rodzaju 
rekreacji.
Jak informuje Sylwia Ro-
gall w tej chwili praktycznie 
na całym odcinku ułożone są 
warstwy bitumiczne jezdni 
i ścieżek rowerowych, chod-
niki a także na 75 proc. za-
kresu nawierzchnie torowe. 
Trwają roboty wykończenio-
we oraz montaż elementów 
infrastruktury towarzyszącej 

– oświetlenia, trakcji tramwa-
jowej, sygnalizacji świetlnej, 
ekranów akustycznych.
 – Rośnie nam spektakularny 
obiekt, estakada, która stano-
wi niezbędny element tej tra-
sy. Naszym założeniem było 
usprawnienie komunikacji po-
między południowymi dziel-
nicami Gdańska, a Piecka-
mi-Migowem, Wrzeszczem 
i Śródmieściem – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.
Aby wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, dla 
których sąsiedztwo budowy 
powoduje niekiedy uciążliwo-
ści, po wakacjach NDI planu-
je przekazać do użytkowania 

nowobudowane odcinki trasy 
m.in. odcinek od tzw. „starej” 
Bulońskiej do ul. Wołkowy-
skiej, odcinek Nowej Bulońskiej 
od skrzyżowania z Warszawską 
do ul. Jabłoniowej wraz z dojaz-
dem do nowobudowanej szkoły, 
włącznie z udrożnieniem dojaz-
du z Jabłoniowej do trasy W-Z.

Przejezdność całego układu 
drogowego na odcinku od ul. 
Myśliwskiej do ul. Jabłonio-
wej planowana jest na koniec 
tego roku, natomiast tramwa-
jem z Moreny na Jasień będzie-
my mogli pojechać w połowie 
przyszłego roku.

(GR)
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EchA WALNEGO zGROMADzENIA RSM „BUDOWLANI”

Ustawa o spółdzielniach 
mieszkaniowych rozbiła spółdzielczość
bez większych „emocji” przebiegało tegoroczne walne zgromadzenie robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”. 
Frekwencja nie była najwyższa, ale trudno się temu dziwić, ponieważ zebranie miało charakter sprawozdawczy.

Zgodnie ze statutem, członko-
wie spółdzielni po otrzymaniu 
programu walnego zgromadze-
nia mają siedem dni na wnosze-
nie swoich propozycji do porząd-
ku obrad. Taka też propozycja 
pojawiła się i była dość zaskaku-
jąca. Dotyczyła bowiem… zmia-
ny nazwy spółdzielni. Punkt 
wprowadzono w porządek ob-
rad, ale propozycja – głosami 
członków spółdzielni – przepa-
dła z kretesem.
 – W tym roku walne zgroma-
dzenie odbyło się nie w pięciu, 
a czterech częściach, a mimo to 
frekwencja i tak wyniosła nie-
spełna 3 procent – mówi nam 
Zbigniew Kopiński, prezes 
RSM „Budowlani”. – Trzeba 
jednak powiedzieć, że od kilku 
lat nie zmienia się zainteresowa-
nie spółdzielczymi zebraniami 
i jest dosyć niewielkie.
Podczas walnego zgromadzenia 
udzielono absolutorium czło-
nom zarządu, przyjęto również 

wszelkiego rodzaju sprawozda-
nia. Zebranie było także okazją 
do przekazania mieszkańcom 
ważnych informacji.
 – Jedną z istotnych kwestii po-
ruszanych podczas walnego był 
problem z parkowaniem. Zmia-
ny w Ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych spowodowały 
tak naprawdę upadek spółdziel-
czości. Zaczynają się bowiem 
konflikty, których można było 
spodziewać się, a dotyczą placów 
zabaw czy parkingów. Nie ma 
teraz rzeczy wspólnych. Tereny 
przypisane są poszczególnych 
nieruchomościom, stąd też wy-
nikają pewne nieporozumienia 
dotyczące tego, gdzie kto może 
parkować albo gdzie mają funk-
cjonować place zabaw – tłuma-
czy Zbigniew Kopiński.
Podczas walnego zgromadzenia 
padło kilka propozycji, które mo-
głyby w pewnym stopniu rozwią-
zać problem z parkowaniem. Jed-
nym z nich jest przeznaczenie na 

parking części asfaltowego boiska 
przy torach kolejowych.
 – Jeden z mieszkańców zapropo-
nował, aby wprowadzić identyfi-
katory dla członków, pozwalające 
na parkowanie w dowolnym miej-
scu na terenie spółdzielni. W tej 
chwili abonament taki istnieje, ale 
daje możliwość parkowania na te-
renie konkretnej nieruchomości. 
A jak wiadomo nie wszędzie jest 
wystarczająca ilość miejsc postojo-
wych – tłumaczy prezes.
Likwidacji całkowitej identyfi-
katorów nie można wprowadzić, 
ponieważ wtedy zdecydowaną 
większość miejsc postojowych 
zajmą studenci przyjeżdżający 
na zajęcia do Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu.
Podczas zebrania dyskutowano 
nad jeszcze jedną ważną sprawą, 
jaką jest bez wątpienia likwidacja 
piecyków gazowych. Dotyczy to 
niektórych budynków na dolnym 
osiedlu przy alei Grunwaldz-
kiej. Kilka lat temu wszystkie te 

budynki wyposażono w czujniki 
czadu.
 – Sporządzimy analizę finan-
sową dotyczącą likwidacji pie-
cyków gazowych. W nowej rze-
czywistości spółdzielczej miesz-
kańcy konkretnej nieruchomości 

sami muszą sfinansować remont, 
a w tym przypadku wymianę li-
kwidację piecyków. Koszt takie-
go zadania sięgnąć może nawet 
200 tysięcy złotych. W związku 
z tym zastanowić się też musimy 
skąd wziąć pieniądze na ten cel 

– mówi Zbigniew Kopiński.
Do niektórych tematów poru-
szanych na walnym zgromadze-
niu będziemy oczywiście powra-
cać na łamach „Panoramy”.

(lubek)

Na oficjalnych uroczystościach 
w Szkole Podstawowej nr 19 im. 
Zasłużonych Ludzi Morza na 
Oruni Górnej pożegnano ostat-
ni rocznik uczniów gimnazjum 
oraz pierwszy po reformie oświaty 
rocznik ósmoklasistów. Od wielu 
lat świadectwa z wyróżnieniem 
odbiera duża grupa dzieci. Praw-
dziwą dumą szkoły są uczniowie, 
którzy zdobywają tytuły laureatów 
w konkursach przedmiotowych 

Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
Tegoroczni absolwenci zdobyli aż 
jedenaście takich tytułów.
W klasie VIII Hanna Romejko 
uzyskała trzykrotny tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu z Języ-
ka Polskiego, Maja Domanowska 
dwukrotny tytuł laureata Woje-
wódzkiego Konkursu z Języka 
Polskiego i Wojewódzkiego Kon-
kursu z Biologii, natomiast Zofia 
Juźwiak i Jan Adrych są laureatami 

Wojewódzkiego Konkursu 
z Geografii.
Z kolei wśród absolwentów gim-
nazjum Michał Hawrylik jest 
laureatem Wojewódzkiego Kon-
kursu z Matematyki oraz finali-
stą XIV Ogólnopolskiej Olim-
piady Matematycznej Juniorów. 
Zuzanna Gościniecka i Joanna 
Żmudzińska są laureatami Wo-
jewódzkiego Konkursu z Biolo-
gii, zaś Olgierd Wojnicz laure-
atem Wojewódzkiego Konkursu 
z Geografii
W szkole corocznie nagradzani 
są również najlepsi absolwen-
ci, którzy otrzymują Nagrodę 
Dyrektora Szkoły Róża Wia-
trów. W uroczystości zakończe-
nia nauki w szkole podstawowej 
i gimnazjum uczestniczą rów-
nież przyjaciele i przedstawiciele 
sponsorów szkoły – Rada Ro-
dziców oraz prezesi Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Południe” 
i Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orunia”. W tym roku szkolnym 
przyznano następujące nagrody:
Klasy VIII: Splendor Caritatis 
– Wiktor Strukiel, Civis Bonus 

– Julia Kwoczek, Gloria Artis – 
Agnieszka Lechman i Weronika 
Sikora, Citius Altius Fortius – 
Ksawery Ignasiak i Primus Inter 
Pares – Hanna Romejko.
Klasy III gimnazjum: Splendor 
Caritatis – Jakub Modrzejew-
ski-Szeląg i Tomasz Śliż, Civis 
Bonus – Liwia Blandzi, Matylda 
Krzywicka, Paweł Kośka, Jakub 
Modrzejewski-Szeląg i Hubert 

Zawadzki, Gloria Artis – Me-
lania Bachórz, Amelia Durk, 
Barbara Miłejko, Marta Nie-
radko, Ali Bosharipow, Hubert 
Zawadzki i Matylda Krzywicka, 
Citius Altius Fortius – Magda-
lena Szczepańska, Iga Żurańska 
i Marcin Kotlik, Primus Inter 
Pares – Michał Hawrylik i Flos 
Iuventutis – Hubert Zawadzki.
Uzyskanie tak wysokich 

osiągnięć wymaga od uczniów 
dyscypliny i ogromnego wkładu 
pracy własnej oraz zaangażowa-
nia nauczycieli. Wdzięczni za tak 
wysokie osiągnięcia w działalno-
ści artystycznej, naukowej, spor-
towej oraz w pracy na rzecz in-
nych osób gratulujemy sukcesów 
i życzymy udanego wypoczynku.

(AN)

EchA zAKOŃczENIA ROKU SzKOLNEGO

Uczniowie na zasłużonych „wakacjach”
dzień zakończenia roku szkolnego – jak twierdzą uczniowie – jest najszczęśliwszym w całym roku. z pewnością każde dziecko zasłu-
guje na to, by docenić jego pracę i zaangażowanie. Jest to również okazja do tego, by zaprezentować młode talenty artystyczne oraz 
osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności na rzecz środowiska lokalnego i szkoły.
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zAPRASzAMY DO MAŁEGO SOPOTU

rockblu przywidz festiwal
Od pięciu lat w malowniczej 
miejscowości Przywidz, zwa-
nej „Małym Sopotem”, obywa 
się z inicjatywy Wójta Gminy 
Przywidz Marka Zimakowskie-
go oraz animatora kultury Woj-
ciecha Korzeniewskiego, święto 
miłośników muzyki rockowej 
i bluesowej – ROCKBLU Przy-
widz Festiwal. Pierwsze dwie 
edycje odbyły się na terenie obiek-
tu państwa Joanny i Piotra Krzy-
żanowskich – „Zielona Brama”, 
a następnie przeniósł się na pobli-
ski bulwar nad Wielkim Jeziorem 
Przywidzkim.

W scenerii wzgórz, jezior i lasów, 
powstał tu jedyny w Polsce i na 
świecie bulwar poświęcony zespo-
łowi  muzycznemu – Bulwar Ze-
społu Czerwone Gitary. Położo-
ny tuż nad samym jeziorem, jest 
miejscem chętnie odwiedzanym 
przez turystów, których liczba 
w sezonie przewyższa liczebność 
mieszkańców Przywidza ! Tu też 
znajduje się wyjątkowy pomnik – 
Korzenie Rocka, na którym rok-
rocznie honorowane są najzna-
komitsze zespoły polskiej estrady. 
W Przywidzkim panteonie swoje 
miejsce znalazły takie zespoły jak 

Czerwone Gitary, Kombi, Oddział 
Zamknięty, Harlem, Golden Life, 
Cochise oraz Wanda i Banda..
Festiwal, którego Mecenasem 
Głównym jest Grupa Energa, od-
będzie się sobotę 10 sierpnia, pod-
czas którego swój huczny jubileusz 
20-lecia obchodzić będzie zespół 
ZŁE PSY, a lider zespołu Andrzej 
Nowak będzie obchodził swój be-
nefis 40-lecia pracy artystycznej. 
Jako gości specjalnych, jubilat za-
prosił grupę SBB, która wstąpi 
w kultowym składzie, rapera Ku-
dłatego oraz brytyjskiego gitarzystę 
LeBurn Maddox. 

„500+” I „DOBRY START”

Już w lipcu możesz 
złożyć wniosek
Od 1 lipca drogą elektroniczną 
poprzez banki świadczące usługi 
drogą elektroniczną lub portal em-
patia.mrpips.gov.pl można składać 
wnioski o przyznanie różnych 
świadczeń na dzieci: wychowaw-
cze (500 +), „Dobry Start” (300 +), 
zwane również wyprawką szkol-
ną, a także świadczenia rodzinne 
i z Funduszu Alimentacyjnego. 
Tradycyjnie, w formie papierowej 
wnioski będzie można składać od 
1 sierpnia.
Świadczenie wychowawcze (500 
+) przyznawane będzie na no-
wych zasadach i przysługiwało 
będzie na wszystkie dzieci do 18. 
roku życia bez względu na do-
chód rodziny, stan cywilny rodzi-
ców czy niezasądzone alimenty.
 – O świadczenie ubiegać się 
mogą rodzice, opiekunowie 
prawni lub faktyczni dzieci.  
W przypadku cudzoziemców 
lub osób mających zameldowa-
nie poza Sopotem, należy do-
łączyć odpowiednio kserokopię 
karty stałego pobytu – z adno-
tacją „dostęp do rynku pracy” 
– potwierdzenie zameldowania 
tymczasowego lub zamieszkania 
w naszym mieście. Warunkiem 
przyznania świadczenia cudzo-
ziemcom jest zamieszkiwanie 
wraz z dziećmi na terenie Pol-
ski – tłumaczy Agnieszka Nie-
dałtowska, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie.
Rodzice, którzy mają obecnie 
przyznane świadczenie wycho-
wawcze na drugie i kolejne dzie-
ci do 30 września, składają od 
1 lipca jeden wspólny wniosek 
o ustalenie prawa do świadcze-
nia na wszystkie dzieci – tym 
samym otrzymają od 1 lipca pra-
wo do świadczenia na pierwsze 
dziecko (na które obecnie nie 
pobierają 500+), natomiast od 1 
października na pozostałe dzie-
ci (na które świadczenia są już 
przyznane do 30 września).
Osoby, które złożą wnioski mię-
dzy 1 lipca a 30 września, otrzy-
mają 500+ z wyrównaniem od 
lipca. W przypadku rodziców 
rozwiedzionych wsparcie otrzy-
ma ten rodzic, który faktycznie 
sprawuje opiekę nad dzieckiem. 
Jeśli rodzice dzielą się opieką 

OKAzJA DO WSPÓLNEJ INTEGRAcJI

festyn sąsiedzki w klubie „oko”
w ramach Gdańskich dni sąsiadów klub „oko” zorganizował kolejny już raz 
festyn sąsiedzki połączony jednocześnie z zakończeniem roku szkolnego i 
przywitaniem wakacji.

 – Impreza była doskonałą 
okazją do spotkania, pozna-
nia swoich sąsiadów i sąsiadek, 
bo chociaż widzimy się często, 
mijamy na schodach i spoty-
kamy w osiedlowym sklepie, 
nie zawsze zwracamy na siebie 
uwagę i rzadko mamy okazję 
bliżej się poznać. Festyn odbył 
się na placu zabaw, który ude-
korowano m.in. kolorowymi 
dekoracjami i balonami otrzy-
manymi z Instytutu Kultury 
Miejskiej, głównym inicjato-
rem Gdańskich Dni Sąsiadów 
– mówi nam Dariusz Lule-
wicz, kierownik Oliwskiego 
Klubu Osiedlowego.
Pogoda dopisała, była wprost 
idealna na takie spotkanie, 
w którym uczestniczyli mło-
dzi i starsi mieszkańcy osiedla. 
Klub „OKO” aktywnie włą-
czył się w organizację imprezy, 
ale i sami mieszkańcy przygo-
towali chociażby przekąski.
 – Czas spędzono nie tylko na 
rozmowach przy kawie i her-
bacie, ale i na grach, toczonych 
w duchu sportowej rywalizacji 
oraz na zabawie przy muzy-
ce. Dzieci mogły wziąć udział 
w przeciąganiu liny, skokach 
przez sznur, konkursie rzutów 
do kosza czy meczu piłkar-
skim. We wszystkich grach 
z chęcią brali też udział do-
rośli mieszkańcy osiedla, więc 
w wesoły sposób integrowała 
się ze sobą młodość i dojrza-
łość. Odbył się też konkurs 
talentów, w którym dzieci 
prezentowały różne umiejęt-
ności – relacjonuje Dariusz 
Lulewicz, który sąsiedzki fe-
styn uważa na imprezę uda-
ną. – Był on dowodem na to, 
że niewielkim kosztem moż-
na stworzyć coś, co zbliży 
do siebie ludzi, pomoże na-
wiązać sąsiedzkie kontakty, 
a przede wszystkim pozwo-
li miło spędzić czas i dobrze 
się bawić. Świetna atmosfera, 

życzliwość, spontaniczność 
oraz aktywność uczestników 
to dowód na to, że takie spo-
tkania są potrzebne – zauważa 
kierownik klubu.
Podziękowania za pomoc 
w organizacji festynu należą 
się też: Ewie Blaschke, Monice 

Anc i Oldze Świdzickiej.
 – Podziękowania należą się 
samym uczestnikom, którzy 
włączyli się do działania, po-
mocy i zabawy, co rusz za-
skakując pomysłami, dobrym 
humorem, spontanicznością 
i sporą dawką dystansu do 

siebie. Był to dowód na to, że 
w każdym człowieku drzemie 
cząstka dziecka i tylko czeka, 
by się uaktywnić – mówi Da-
riusz Lulewicz.

(GR)

nad dzieckiem, oboje mają pra-
wo złożyć wniosek i otrzyma-
ją wsparcie w ramach opieki 
naprzemiennej.
„DOBRY START”
 – Świadczenie to, zwane rów-
nież wyprawką szkolną, przysłu-
guje raz w roku w wysokości 300 
zł na każde uczące się w szkole 
dziecko, do ukończenia przez 
nie 20. roku życia. W przypad-
ku dziecka niepełnosprawnego 
świadczenie to przysługuje do 
ukończenia 24. roku życia. 300 
złotych nie przysługuje na dzie-
ci uczące się w przedszkolu oraz 
realizujące roczne przygotowa-
nie szkolne, a więc „zerówkę”.  
Aby otrzymać wsparcie, należy 
złożyć wniosek. Może to zrobić 
matka, ojciec lub opiekun dziec-
ka. Złożenie wniosku w lipcu 
lub sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia do 30 września. Je-
śli zostanie złożony w kolejnych 
miesiącach, pomoc do rodziny 
trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia 
złożenia dokumentu – wyjaśnia 
Agnieszka Niedałtowska.
Wzory wniosków znajdują się 
m.in. na stronie www.mrpips.
gov.pl oraz mopssopot.pl.
Obsługą programu „Rodzina 
500 +” oraz „Dobry Start” dla 
mieszkańców trójmiejskiego ku-
rortu zajmuje się Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w So-
pocie – Dział Świadczeń Ro-
dzinnych i Funduszu Alimenta-
cyjnego, al. Niepodległości 876. 
Godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek 12.00–17.00, wto-
rek, środa, czwartek i piątek 
10.00–14.00.
 – W punkcie obsługi Programu 
500+/300+ dostępne jest stano-
wisko komputerowe służące do 
wysyłania wniosków elektro-
nicznych. Osoby z ograniczo-
nym dostępem do internetu lub 
mające problem z wysłaniem 
wniosku elektronicznego zapra-
szamy do skorzystania z tego 
stanowiska. Pracownicy słu-
żą fachową pomocą. Prosimy 
o wcześniejszy kontakt w celu 
ustalenia terminu, tel. 58 551 61 
63 – zachęca rzecznik sopockie-
go MOPS.

(GR)

Na scenie pojawią się jeszcze zespo-
ły MAD IN POLAND, ŁYKO 
i wokalistka LIKA z zespołem. 
Niespodzianką dla mieszkańców 
gminy będzie występ miejscowego 
CHÓRU PRZYWIDZ.
Dodatkową atrakcją będzie wyjąt-
kowy  show pt. „5 gitar na 5-lecie 
festiwalu Rockblu” z udziałem le-
gendarnych gitarzystów: Krzysztof 
„Jary” Jaryczewski (Jary Oddział 
Zamkniety), Krzysztof „Dża-
wor” Jaworski (Harlem), Jędrzej 
„Kodym” Kodymowski (Apte-
ka), Andrzej Kałuża (OldBreako-
ut) oraz Tymon Tymański. Show 

poprowadzi dyrektor Festiwalu 
Wojciech Korzeniewski! Niezwy-
kle atrakcyjnie zapowiada się na 
koniec festiwalu uroczyste After 
Party, którego gościem będzie pol-
sko-karaibski zespół Shandy& Ewa,  
będący w przededniu wydania swo-
jej debiutanckiej płyty w Polsce
Podczas trwania festiwalu nie za-
braknie cyklicznych imprez towa-
rzyszących: Zlot aut zabytkowych 
OldMobile, Przywidzki Folwark,  
SUP Open Day w Małej Szwajca-
rii, Wystawa z okazji 5-lecia Roc-
kblu, strefa Foodtrucków czy spe-
cjalna strefa dla dzieci. Dodatkowo 

w tym roku, w godzinach poran-
nych, odbędzie się po raz czwarty,  
bieg charytatywny „Przywidz-
ka Pętelka”, z którego dochód 
przeznaczony jest na Hospicjum 
im. Św. Franciszka Ksawere-
go w Przywidzu. Początek im-
prez towarzyszących od godziny 
10:00. Początek koncertów od 
godziny 15:00.
Zadanie wspierane przez 
ENERGA w ramach Strategii 
CSR Grupy ENERGA.
Wstęp bezpłatny, szczegóły oraz 
regulamin Festiwalu dostępne na: 
www.rockblu.pl i Facebooku

Oliwski Klub Osiedlowy 
 
 

AKCJA LATO 2019 W KLUBIE „OKO” 

„Są wakacje, są atrakcje!” 
Akcja przeznaczona jest dla dzieci (od lat 6) i młodzieży, pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania. 

 
 

- gry i zabawy świetlicowe 
- seanse filmowe  

- zajęcia komputerowe 
- quizy, konkursy 

- tenis stołowy, piłkarzyki, mini-bilard 
- zajęcia na świeżym powietrzu 

 
Zapraszamy w dniach:  

I turnus: 15.07-28.07.2019   (godz.10.00-14.00) 

II turnus: 19.08-30.08.2019  (godz.10.00-14.00) 
 

Klub mieści się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 611 
Bliższe informacje w siedzibie Klubu bądź pod nr tel. 504-945-290 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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tata z maluchem w domu
 – Gdy na świat przychodzi 
nowe dziecko, zazwyczaj zo-
staje z nim w domu mama. 
Jednak ojcowie coraz częściej 
angażują się w pełnowymia-
rową opiekę nad maluchami. 
Mogą oni wykorzystać część 
urlopu macierzyńskiego, cały 
urlop rodzicielski, a także 
przeznaczony specjalnie dla 
nich urlop ojcowski – mówi 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy Za-
kładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gdańsku. – Młodzi 
rodzice mogą liczyć na 52 ty-
godnie wolnego od pracy, na 
które składają się urlop ma-
cierzyński i rodzicielski. Ten 
czas może być przedłużony, 
jeśli poród będzie mnogi.
Zasiłek z tytułu urlopu ma-
cierzyńskiego przysługuje 
ubezpieczonej matce przez 20 
tygodni. Gdy poród był mno-
gi, to w zależności od liczby 
urodzonych dzieci urlop ten 
wydłuża się od 31 do 37 tygo-
dni. Pierwsze 14 tygodni za-
rezerwowanych jest wyłącznie 

dla mamy. Jeżeli po tym czasie 
będzie chciała wrócić do pracy, 
to pozostałą część urlopu może 
wykorzystać tata. Warunkiem 
jest posiadanie ubezpieczenia.
 – W ubiegłym roku na Pomo-
rzu 941 mężczyzn zdecydowa-
ło się na urlop macierzyński. 
W tym samym czasie z tego 
świadczenia skorzystało ponad 
25 tysięcy kobiet – podsumo-
wuje Krzysztof Cieszyński, 
przypominając jednocześnie, 
że po macierzyńskim rodzice 
mogą skorzystać z 32 tygodni 
urlopu rodzicielskiego, który-
mi mogą dysponować miedzy 
sobą. – Przy ciążach mnogich 
są to 34 tygodnie, bez względu 
na liczbę dzieci urodzonych w 
czasie porodu. Taki urlop nie 
musi być wykorzystany w peł-
nym wymiarze. Można go po-
dzielić nawet na cztery części i 
brać sukcesywnie aż do końca 
roku kalendarzowego, w któ-
rym dziecko skończy 6 lat.
Dodajmy, że w ubiegłym roku 
w naszym województwie 276 
mężczyzn skorzystało z tej 

formy urlopu. Natomiast pań, 
do których trafił zasiłek z ty-
tułu urlopu rodzicielskiego, 
było prawie 27,5 tys.
 – Niezależnie od urlopów 
macierzyńskiego i rodzi-
cielskiego, tacie przysługuje 
urlop ojcowski. Jeśli tylko jest 
ubezpieczony, ma prawo do 
zasiłku za czas urlopu ojcow-
skiego przez 2 tygodnie, nie 
dłużej jednak niż do ukoń-
czenia przez dziecko 24. mie-
siąca życia. Ten urlop można 
wykorzystać jednorazowo 
albo w nie więcej niż 2 czę-
ściach, z których żadna nie 
może być krótsza niż tydzień. 
Ojciec dziecka może, ale nie 
musi skorzystać z tego urlopu.
To uprawnienie jest zdecy-
dowanie najpopularniejsze 
wśród panów. W 2018 roku 
pomorskie placówki ZUS 
wypłaciły blisko 12 000 zasił-
ków za czas urlopu ojcowskie-
go – dodaje rzecznik prasowy 
ZUS.

(GR)

INWESTYcJA W zOO

Największa woliera w Europie
W gdańskim zoo realizowa-
na będzie kolejna inwesty-
cja. Tym razem planowana 
jest budowa woliery dla wie-
lu afrykańskich ptaków. Ma 
być to największa woliera w 
Europie.
Jak podaje Malwina Span-
dowska z Gdańskiego Ogro-
du Zoologicznego na terenie 
woliery zaplanowano: Potok 
Rynarzewski, baseny pta-
ków wodnych, zróżnicowane 

przestrzenie lądowe dla pta-
ków, a także ścieżkę zwiedza-
nia bez przegród od zwierząt.
 – To tylko niektóre elementy 
wielkiej inwestycji, której bu-
dowa niebawem rozpocznie się 
w Gdańskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym. W nowych pomiesz-
czeniach zamieszkają m.in. 
flamingi, pelikany, warzęchy, 
dławigady, żurawie koronia-
ste, wikłacze, a także gatunki, 
które pierwszy raz pojawią się 

w naszym zoo. Niebawem bę-
dzie można podziwiać warugi 
czy ibisy grzywiaste. Nowe 
przestrzenie zamieszkają 
również fenki – małe psowate 
drapieżniki afrykańskie – do-
daje Malwina Spandowska. 
Dodajmy, że inwestycja ma 
być zrealizowana w ciągu 
trzech najbliższych lat.

(GR)
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Całoroczne Hale piłkarskie

OD MAJA NOWE NIŻSZE CENY! SPRAWDŹ!
e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz, ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i hale do gry w koszykówkę siatkówkę i badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 

Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki czemu gra 

odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  
Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

Hala do koszykówki, Siatkówki i badmintona
gdynia grabówek, ul. morska 79

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79

amatorzy zdrowego stylu życia na sportowo uczcili Święto 
oliwy „Viva oliwa”, uczestnicząc w piłkarskim turnieju, który 
zorganizował klub „ad-rem” i rada dzielnicy oliwa.

Miejscem piłkarskiej rywaliza-
cji – tradycyjnie już – było bo-
isko szkoły „Fregata”. W fazie 
finałowej zameldowały się cztery 
zespoły. Mało gościnna okaza-
ła się reprezentacja „Ad-Remu”. 
To właśnie gospodarze turnieju 
zajęli 1. miejsce, a w drodze po 
puchar nie mieli sobie równych 
i wygrali wszystkie pojedynki. 
Warto dodać, że zwycięzcy pił-
karskich zmagań strzelili rywa-
lom 9, a stracili tylko 2 gole. Eki-
pa „Ad-Remu” zagrała w skła-
dzie: Grzegorz Staniszewski, 
Emil  Przyżycki, Mateusz Ki-
towski, Adam Kruszyński, Ma-
teusz Malesa, Rafał Kościński, 

ŚWIęTOWALI TAKŻE PIŁKARzE

Viva oliwa również 
na sportowo

Filip Skoczek, Michał Grzyb, 
Mateusz Missa. Na 2. pozycji 
piłkarskie potyczki zakończyli 
zawodnicy „Akademii”, a na naj-
niższym stopniu podium stanęli 
zawodnicy Łostowic.
 – Za najlepszego bramkarza 
uznano reprezentanta DCS 
Oliwa – Michała Stefanowskie-
go, który popisywał się wieloma 
wspaniałymi paradami, zatrzy-
mując tym samym napastników 
rywali. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że drużyna DCS 
była najmłodszą ekipą nasze-
go turnieju – relacjonuje Ry-
szard Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”.

Dodajmy, że do wyróżniających 
się zawodników należeli również 
Paweł i Karol Pietrzakowie, Mi-
chał Bodio, Michał Powietrzyń-
ski, Pascal Nawrocki, Kamil  
Gołębiewski oraz Tomek Sroka, 
który zdobył 5 goli i został naj-
lepszym strzelcem turnieju.   
 – Ekipy, ale też najlepsi zawod-
nicy otrzymały puchary, medale 
oraz drobne  upominki ufundo-
wane przez Radę Dzielnicy Oli-
wa i RSM „Budowlani”, która za-
pewniła również opiekę medycz-
ną i sędziego głównego zawodów. 
Dyrekcji  szkoły „Fregata” dzię-
kujemy za udostępnienie boiska 
– dziękuje Ryszard Riviera.
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WIOSENNA EDYcJA „DO PRzERWY 0:1” zA NAMI

Blisko 400 piłkarek i piłkarzy 
uczciło 15-lecie turnieju
cztery drużyny dziewcząt, siedem zespołów w roczniku 2007 i młodsi, trzy w roczniku 2004–2006, dziewiętnaście w kategorii 
2001–2003 i piętnaście w kategorii open, czyli rocznik 2000 i starsi. łącznie 48 zespołów.

Bez nadmiernej celebracji, 
bez tortu ze świeczkami, za 
to w towarzystwie upału, któ-
ry nie oszczędził uczestników 
turnieju – tak przebiegał wio-
senny, jubileuszowy turniej dzi-
kich drużyn „Do przerwy 0:1”.  
Uczestnicy grali przede wszyst-
kim na boiskach szkolnych przy 
ul. Meissnera i Opolskiej.
Pierwszy gwizdek w tym roku 
na turnieju „Do przerwy 0:1” 
wybrzmiał kilka minut po 
godz. 10.00. Stawką jak zwy-
kle były medale i puchary dla 
najlepszych drużyn i dla naj-
lepszych zawodników. Dopisa-
li kibice, szczególnie w trakcie 
meczów najmłodszych zawod-
ników, dla których zawieszone 
na szyi medale i zdobyte pu-
chary były niezwykle cenne, 
czego dowodem była wielka ra-
dość młodych medalistów.
Turniej odwiedzili piłkarze Le-
chii Gdańsk: Sławomir Peszko 
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i Filip Dymerski. Obaj mieli 
okazję wręczyć medale i pucha-
ry uczestnikom turnieju. Chęt-
nie też pozowali do wspólnych 
zdjęć i rozdawali autografy. 
Zapytani o wrażenia z turnieju, 
zarówno Sławomir Peszko, jak 
Filip Dymerski powiedzieli, że 
sami zaczynali swoją przygodę 
z piłką m.in. od amatorskich 
turniejów piłkarskich, takich 
jak: „Do przerwy 0:1”.
 – W kwestii boiskowych emo-
cji, zaangażowania i sporto-
wej rywalizacji, to przez 15 lat 
pozostaje ona na tym samym 
wysokim poziomie. A co się 
zmieniło? Chociażby boiska, 
które dzisiaj mają odpowiednią 
i komfortową nawierzchnię. 
Zauważyłem też, że dzisiaj nasi 
zawodnicy bardziej umiłowali 
sobie kolorowe korki, od tych 
tradycyjnych w czarnym kolo-
rze, które chyba już przeszły do 
lamusa. Ale w tym przypadku 

NIEDzIELE W ERGO ARENIE

Wakacje można spędzać 
na wiele ciekawych sposób. 
Ciekawą ofertę dla miłośni-
ków aktywnego wypoczynku 
przygotowała Ergo Arena.
 – Przygotowaliśmy gratkę 
dla miłośników rolek. Jest 
to też niepowtarzalna okazja 
dla tych, którzy chcą zacząć 
swoją przygodę ze sportami 
wrotkarskimi. Ponownie od-
daliśmy do dyspozycji płytę 
areny głównej. Do hali na 
granicy Gdańska i Sopotu 
zapraszamy każdego, nieza-
leżnie od umiejętności jazdy 
na rolkach. W Ergo Arenie 
czeka 5 stref jazdy, a tak-
że instruktorzy. Rolkowi-
sko działa w każdą niedzie-
lę lipca oraz dwie ostatnie 
niedziele sierpnia w godz. 
16.00–19.00 – informuje 
Bartosz Tobieński, rzecznik 
prasowy Ergo Areny.
Dodajmy, że wstęp jest bez-
płatny, a wejście do hali (A1) 
możliwe jest od godz. 15.45.
Warsztaty pod okiem in-
struktorów odbędą się tra-
dycyjnie z podziałem te-
matycznym. Organizatorzy 
zaplanowali strefę nauki jaz-
dy (nauka od podstaw pro-
wadzona przez instruktora 
i szkółki wrotkarskie).
 – Funkcjonuje strefa 

freestyle slalom, gdzie począt-
kujący i zaawansowani rol-
karze mogą uczyć się jazdy 
między kubeczkami. Wszyst-
ko oczywiście pod nadzorem 
instruktora. Działa również 
strefa nauki jazdy agresiv/
urban, która dedykowana jest 
średniozaawansowanym rol-
karzom, którzy będą chcieli 
podnieść swoje umiejętności. 
Zajęcia będą prowadzone na 
podstawowych przeszkodach, 
a więc na poręczy, hopkach, 
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Gratka dla miłośników rolek
TOP TALENT

piłka też dla 
dziewcząt
Niedawno zakończyły się we 
Francji Mistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej Kobiet. Na-
szej reprezentacji próżno szu-
kać wśród najlepszych dru-
żyn klubu. W Polsce kobiecy 
futbol nie jest tak popularny 
jak w Szwecji, Niemczech 
czy Francji. Być może w ko-
biecym futbolu coś ruszy po 
uruchomieniu w Gdańsku 
programu Top Talent dla 
dziewcząt.
Jędrzej Sieliwończyk z gdań-
skiego magistratu informuje, 
że TOP Talent jest jedynym 
w Polsce wieloletnim progra-
mem rozwoju wyróżniających 
się młodych piłkarzy w wieku 
11–16 lat. Program zainaugu-
rowano w 2014 roku. 
 – Od tegorocznej edycji pro-
gramem objęte będą rów-
nież dziewczęta. Włączenie 
dziewczynek do programu 
TOP Talent było możli-
we dzięki podpisanej umo-
wie między urzędem miasta 
a Akademią Piłkarską LG. 
Umowa jest ważna do koń-
ca 2019 roku, a jej koszt to 
71 000 złotych. Obie strony 
wyraziły wolę przedłużenia 

umowy na kolejne lata, dzięki 
czemu mogłoby zostać wdro-
żone dodatkowe szkolenie 
najbardziej utalentowanych 
dziewcząt. Aktualna umowa 
zobowiązuje Akademię Pił-
karską LG do przeprowadze-
nia selekcji wśród wszystkich 
dziewcząt grających w pił-
kę nożną w wieku 11–14 lat 
z gdańskich szkół i klubów 
sportowych – wyjaśnia Ję-
drzej Sieliwończyk.
Programem TOP Talent ma 
zostać objętych 20 najzdol-
niejszych dziewcząt. Jeśli 
umowa zostanie podpisana na 
lata 2020 i 2021, będzie wzo-
rowana na analogicznym pro-
gramie dla chłopców. 
Treningi odbywają się raz 
w tygodniu. Celem spotkań 
jest doskonalenie umiejęt-
ności zawodników, korygo-
wanie mankamentów oraz 
poprawienie jakości gry na 
optymalnej dla nich pozycji. 
Indywidualny program szko-
lenia opracowany jest przez 
naukowców AWFiS oraz tre-
nerów Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej.

(GR)

to już ogólnoświatowa tenden-
cja – zauważa z uśmiechem 
Andrzej Kowalczys, pomysło-
dawca i współorganizator tur-
nieju „Do przerwy 0:1”.

Zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach:
W kategorii Zespoły Dziew-
częce: 1. Rude Dziki, 2.APLG, 
3. Budlaki, 4. APLG Młodziki   
2010 i młodsi: 1. Galaktyczni, 2. 
AS Pomorze, 3. Białe Orły
2007–2009: 1. FC Zaspa, 2. Jan-
tar Przymorze, 3. Boskie Pięty, 
4. MKS Gościcino
2004–2006: 1. INPRO Gang, 
2. Ciepłe Kluchy, 3. FC 
Ujeścisko
2001–2003: 1. Coco Jambo, 2. 
Chili Wagon, 3. Czarna Dama 
4. GCCF
2000 i starsi: 1. Dodajemy 
Skrzydeł, 2. Autsa, 3. Zmar-
nowane Talenty, 4. FC Pruszcz
Nagrodę Fair Play, 

którą ufundowała Agnieszka 
Owczarczak – przewodnicząca 
Rady Miasta Gdańska, otrzy-
mały drużyny: Galaktyczni, 
AS Pomorze, Białe Orły i Rude 
Dziki oraz indywidualnie Pa-
tryk Szarmach i Jakub Dalka.
Dzięki wsparciu Miasta 

Gdańska oraz Gdańskiego 
Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień odbył się warsztat profi-
laktyki uzależnień od narkoty-
ków dla osób w wieku 10–17 lat. 
Był też tor przeszkód w narko-
goglach oraz ciekawe rozmowy 
z psychologami i pedagogami.   

Organizatorem turnie-
ju była Gdańska Fundacja 
Dobroczynności. 
Jak zawsze turniej wsparło liczne 
grono instytucji, firm i osób pry-
watnych, bez których nie udało-
by się zorganizować zawodów.

(SL)

podeście, też pod nadzorem 
instruktora – tłumaczy Bar-
tosz Tobieński.
Poza tym utworzono stre-
fę jazdy szybkiej i rekreacyj-
nej (na obwodzie płyty głów-
nej zostanie utworzony tor, po 
którym rolkarze będą jeździć 
w kółko w jednym kierunku 
– rotacyjnie). W tej strefie jaz-
da odbywa się bez instruktora 
w rytmie muzyki. Będzie też 
plac otoczony bandami do uni-
hokeja, dodatkowo odgrodzony 

płotkami, gdzie chętni będą 
mogli uczestniczyć w zaję-
ciach hokeja na rolkach.
 – Możliwe jest wypożycze-
nie rolek w cenie 20 zł i kasku 
z ochraniaczami w cenie 5 zł 
od wydarzenia pod warun-
kiem wcześniejszej rezerwa-
cji drogą mailową: roll4all@
roll4all.pl lub telefoniczną: 
500 073 261 – informuje 
rzecznik Ergo Areny.

(GR)

  ergo arena zaprasza wszystkich miłośników jazdy na rolkach
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WYJĄTKOWY BUDŻET, NAKIERUNKOWANY NA zRÓWNOWAŻONY ROzWÓJ REGIONU 

Zarząd Województwa pomorskiego 
z wotum zaufania i absolutorium
na X sesji sejmiku województwa pomorskiego przyjęto raport o stanie województwa pomorskiego w 2018 roku a zarząd 
województwa otrzymał wotum zaufania. podczas sesji radni debatowali też nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu 
województwa za 2018 rok i udzielili zarządowi województwa absolutorium. 

Raport opisuje sytuację spo-
łeczno-gospodarczą woje-
wództwa pomorskiego w 2018 
r. Zawiera też działania pod-
jęte przez Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego na rzecz 
realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskiego 
2020. 
Według danych zawartych 
w raporcie nasze wojewódz-
two znalazło się wśród 25 
najszybciej rozwijających się 
regionów Unii Europejskiej. – 
Pomorskie ma wyższą dyna-
mikę wzrostu PKB niż śred-
nia w kraju – mówił podczas 
sesji marszałek Struk. - Jeśli 
chodzi o przedsiębiorczość 
zajmujemy 4. miejsce w Pol-
sce. Spadają też dysproporcje 
pomiędzy Trójmiastem i po-
zostałą częścią województwa. 
Jesteśmy atrakcyjni tury-
stycznie oraz dla inwestorów 
zagranicznych. A pomorskie 

przedsiębiorstwa są nasta-
wione na sprzedaż produktów 
i usług na zagranicznych ryn-
kach – dodał marszałek.
W raporcie uwzględniono 
wysoką atrakcyjność regionu 
dla osób osiedlających się oraz 
najwyższy w Polsce przyrost 
liczby mieszkańców. Lep-
szy jest też dostęp do opieki 
przedszkolnej i żłobkowej. 
Pomorskie ma jedną z naj-
niższych w kraju stopę bezro-
bocia (poniżej 5 proc. na ko-
niec 2018 r.). Natomiast stopa 
zatrudnienia jest wyższa od 
średniej UE. 
Niestety województwa po-
morskiego, jak i innych pol-
skich województw, nie omi-
nęły też trudności. Nadal ro-
śnie dysproporcja w zatrud-
nieniu pomiędzy kobietami 
i mężczyznami. Widoczny 
jest deficyt pracowników. 
Optymizmem napawa jednak 

dobre dostosowanie profilu 
kształcenia zawodowego do 
potrzeb pracodawców oraz 
dynamiczny napływ imigran-
tów zasilających rynek pracy. 
Rekordowe obroty mają po-
morskie porty. Nasz region 
jest liderem w wykorzystaniu 
transportu kolejowego. Po-
prawia się bezpieczeństwo 
na drogach, niemniej jednak 
wciąż niewystarczająca jest 
dostępność transportowa, 
szczególnie zachodniej części 
Pomorza. W Indeksie Spraw-
ności Ochrony Zdrowia 2018 
region zajął najwyższą loka-
tę spośród wszystkich woje-
wództw. Na pozycję wpłynęła 
wysoka ocena w obszarze po-
prawa stanu zdrowia miesz-
kańców oraz efektywna go-
spodarka finansowa. 
Efektem dobrej sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej jest 
m.in. wysoka jakość oferty 

kulturalnej i uczestnictwo 
w kulturze (zajmujemy 2.miej-
sce w Polsce). Zajmujemy też 
pierwsze miejsce w Polsce 
jeśli chodzi o odsetek miesz-
kańców podłączonych do ka-
nalizacji oraz wodociągu.
Przypomnijmy, że obowiązek 
opracowania raportu o sta-
nie województwa wynika ze 
znowelizowanych w obecnej 
kadencji przepisów ustawy 
o samorządzie województwa. 
Raport o stanie samorządu 
musiały w tym roku przed-
stawiać także zarządy gmin 
i powiatów.
Przedstawieniu raportu to-
warzyszyła debata, po której 
radni Sejmiku udzielili wo-
tum zaufania dla Zarządu 
Województwa Pomorskiego. 
Niezależnie od raportu, pod-
czas czerwcowej sesji Sejmiku 
radni zapoznali się też z pod-
sumowaniem budżetu woje-
wództwa za rok 2018 i udzie-
lili Zarządowi Województwa 
absolutorium.
– To był wyjątkowy budżet, 
nakierunkowany na zrów-
noważony rozwój regionu. 
Charakteryzował się między 
innymi dużą zdolnością do 
samofinansowania inwestycji, 

dobrą absorbcją środków unij-
nych i bezpieczną płynno-
ścią – podkreślał Mieczysław 
Struk.
Dochody budżetu wojewódz-
twa pomorskiego w 2018 roku 
wyniosły 1 040 835 988 zł. 
Ich wysokość stale wzrasta. 
W 2017 roku wyniosły one 
nieco ponad 800 mln zł, a rok 
wcześniej około 730 mln zł.
Największy udział w docho-
dach budżetu miały wpływy 
z podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT) i po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT). Drugą po 
dochodach własnych pozycją 
są dotacje z budżetu państwa. 
To zarówno dotacje inwesty-
cyjne, jak i dotacje na zadania 
administracji rządowej, które 
realizowane są przez samo-
rząd województwa. 
W 2018 roku z budżetu woje-
wództwa został wydatkowany 
1 045 300 683 zł. Tradycyjnie 
największą pozycją w wydat-
kach budżetowych jest orga-
nizacja transportu na terenie 
województwa. W tej kwocie 
są dotacje do przewozów ko-
lejowych i autobusowych, do-
kapitalizowanie Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej czy 

zakup elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych.
Drugą najważniejszą pozy-
cją w wydatkach budżetu jest 
dział ochrona zdrowia, poli-
tyka społeczna i rodzina. Na 
sprawy związane ze szpita-
lami wydatkowano 46 480 
427 zł. Pieniądze te zostały 
przeznaczone na moderniza-
cje i rozbudowę budynków, 
zakup nowego wyposażenia 
medycznego w pomorskich 
szpitalach. Samorząd woje-
wództwa dofinansował rów-
nież prozdrowotne progra-
my, takie jak np. szczepie-
nia seniorów 65+ przeciwko 
pneumokokom. 
Wydatki na kulturę i ochro-
nę dziedzictwa narodowe-
go wyniosły 112 614 010 zł, 
a na oświatę i edukację  - 39 
620 375 zł. Pieniądze otrzy-
mały m.in. dwie podstawowe 
szkoły specjalne w Kwidzynie 
i Malborku, przedszkole dla 
niesłyszących w Kwidzynie 
oraz policealne szkoły w Gdy-
ni, Gdańsku, Słupsku, Staro-
gardzie Gdańskim i Sztumie.
Łączne zadłużenie wojewódz-
twa pomorskiego systema-
tycznie spada i w 2018 roku 
wyniosło 218 mln zł.

BUDŻET WOJEWÓDzTWA POMORSKIEGO W 2018 ROKU:

DochoDy - 1 040 835 988 Zł
w tym:
365,6 mln zł – podatek CIT
100 mln zł – podatek PIT
435 mln zł – dotacje z budżetu państwa

W yDAtKI  - 1 045 300 683 Zł
w tym:
578,8 mln zł - organizacja transportu na terenie 
województwa 
131,8 mln zł – ochrona zdrowia i polityka 
społeczna
112,6 mln zł – kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego
39,6 mln zł – oświata i edukacja


