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FlashFlash

Fascynowała mnie praca z dziećmi. Jedyną drogą do 
tego, by zrobić coś dobrego, był właśnie wolontariat, 
dlatego też znalazłam się w przymorskiej podstawówce 
– mówi iwona postoła, wolontariuszka w szkole 
podstawowej nr 44 na przymorzu.

Nowe przystanie już czekają 
Pomorskie to nie tylko żeglarstwo, ale coraz popularniejsza 
w ostatnich latach turystyka kajakowa. Na jej rozwój 
postawi również pomorski samorząd, który wspiera 
inicjatywy powstawania nowych szlaków kajakowych. 

AWFiS ponad średnią krajową
Amerykanie, Chińczycy, Ukraińcy, Wietnamczycy, Turcy, 
Rosjanie, Ormianie, Tunezyjczycy. W 2015 roku na liście stu-
dentów gdańskiej AWFiS znaleźć można było 41 nazwisk 
z zagranicy. W lutym tego roku lista zawiera nazwiska 133 osób.

Nowe mieszkania komunalne w Sopocie
Ruszyła budowa kolejnych mieszkań komunalnych 
w Sopocie. Tym razem, nakładem finansowym ok. 
13,5 mln zł, powstanie blisko 50 mieszkań, które mają 
otrzymać młode sopockie rodziny.

Jerzy Borowczak walczy o spółdzielnie  
Mieszkający w Gdańsku poseł Jerzy Borowczak 
już niejeden raz dał się poznać przede wszystkim 
jako skutecznie walczący w obronie spółdzielni 
mieszkaniowych.
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organizują wakacyjne rejsy dla gdańskich dzieci 

str. 12

IWONA POSTOŁA – BRAKUJĄCE OGNIWO W SYSTEMIE EDUKACJI

pod koniec sierpnia zorganizowano rejs dla 12 dzieci m.in. przewlekle cho-
rych, niepełnosprawnych, z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnej 
sytuacji życiowej. dzieci popłynęły wraz z rodzicami. a inicjatorami nie-
typowego przedsięwzięcia była mieszkanka moreny – iwona postoła oraz 
kapitan Janusz zbierajewski, który od lat organizuje rejsy dla osób niewi-
domych pod hasłem „zobaczyć morze”. 
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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
•	16–21 września, 44. Festiwal Filmów 
Fabularnych w Gdyni;

•	22 września (niedziela), Rodzinne Gry 
Parkowe na Orientację, godz. 9.30, Parku 
Oruński (za rondem na ul. Platynowej); 

•	24 września (sobota), Airbourne, godz. 
21.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. św. Piotra 2;

•	28 września (sobota), Gala 
Moniuszkowska, godz. 19.00, Opera 
Bałtycka, al. Zwycięstwa 15;

•	1 października (wtorek), Hiromi, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	2–5 października (środa – sobota), 
10. Festiwal Poezji w Sopocie, Dworek 
Sierakowskich;

•	4 października (piątek), Clock Machine, 
godz. 20.00, S.F.I.N.K.S 700 w Sopocie, al. 
Mamuszki 1;

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

•	8 października (wtorek), Nancy Vieira, 
godz. 20.00, Stary Maneż w Gdańsku, ul. 
Słowackiego 23;

•	11 października (piątek), Budka Suflera, 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	12 października (sobota), Krystyna Prońko 
Quintet i Kombi, godz. 18.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	12–13 października (sobota – niedziela), 
Targi Motoryzacyjne 3TM, AmberExpo 
w Gdańsku, ul. Żaglowa 11;

•	13 października (niedziela), Closterkeller, 
godz. 19.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. 
Piotra 2;

•	14 października (poniedziałek), De 
Mono – Osiecka, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	21 października (poniedziałek), Krzysztof 
Daukszewicz, godz. 19.30, sala teatralna 
NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	24 października (czwartek), Archive, godz. 
20.00, klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków; 

•	25 października (piątek), Hity Buffo, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8;

•	27 października (niedziela), Martyna 
Jakubowicz, godz. 19.00, Stary Maneż 
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	18 listopada (poniedziałek), 10 Tenorów, 
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	20 listopada (środa), Hans Zimmer, godz. 
20.00, Ergo Arena;

•	29 listopada (piątek), Indios Bravos, 
godz. 19.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. 
Elektryków; 

•	18 grudnia (środa), Paweł Domagała, godz. 
20.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku, ul. 
Bogusławskiego 1;

•	2 stycznia (czwartek), Tribute to Tina 
Turner, godz. 19.00, Gdynia Arena, ul. 
Górskiego 8.
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KARY MOGĄ BYĆ SROGIE

Mandat za 
podrzucone śmieci
Nawet do 500 złotych grzyw-
ny grozi osobie, która podrzuca 
swoje śmieci. Z karą  finanso-
wą (100 zł) musiała zmierzyć 
się mieszkanka Sopotu, która 
luksusowym autem przyjechała 
na teren spółdzielni mieszka-
niowej przy ulicy Mickiewicza. 
Pod osłoną nocy (ok. godz. 23) 
swoje worki ze śmieciami wy-
rzucała do zasieku śmietniko-
wego, należącego do pawilonów 
handlowych.
Pani miała pecha, ponieważ 
w tym czasie funkcjonariusz so-
pockiej Straży Miejskiej wracał 
z dyżuru do domu. Munduro-
wy wylegitymował się i poin-
formował „jaskółkę”, że czyn 
którego właśnie się dopuściła 
jest wykroczeniem. Sopocianka 
swoje śmieci zabrała z powro-
tem do auta, dlatego też wy-
mierzona kara finansowa nie 

była tą największą przypisaną 
w kodeksie. Pani następnego 
dnia pojawiła się na komendzie, 
przyjęła mandat karny i obieca-
ła poprawę. „Recydywa” w tym 
wypadku jest dość kosztowna. 
Przy kolejnym tego typu wy-
kroczeniu sprawa kierowana 
jest do sądu, a tam maksymalna 
kara to nawet 5 tys. zł.
W dalszym toku postępowa-
nia, przeprowadzona zostanie 
kontrola złożonej deklaracji na 
wywóz śmieci (składanej w Za-
kładzie Oczyszczania Miasta), 
by ustalić czy deklarowana ilości 
produkcji odpadów, odpowiada 
przyjętym normom.
Takie postępowanie prowadzo-
ne jest w przypadku każdego 
mieszkańca, któremu funkcjo-
nariusze udowodnią podrzuca-
nie śmieci.

(AD)

zACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Bezpieczna do 
szkoły
Kolejny raz sopoccy strażni-
cy miejscy przez cały wrze-
sień pełnią będą patrole przy 
przejściach dla pieszych nie-
opodal szkół. Akcja skiero-
wana jest przede wszystkim 
do najmłodszych uczniów 
szkół podstawowych, gdyż 
to ich funkcjonariusze uczą 
bezpiecznych zachowań na 
drodze.
- Przez pierwsze dwa tygo-
dnie września, funkcjonariu-
sze skupili się przede wszyst-
kim na bezpiecznej drodze do 
szkół i zabezpieczeniu przejść 
dla pieszych nieopodal pla-
cówek edukacyjnych, a więc 
przy ulicy: T. Kościuszki, 3 
Maja i Sobieskiego. W dru-
giej połowie września pierw-
szoklasiści odbędą cykl 

spotkań z funkcjonariuszami, 
podczas których poznają za-
sady bezpiecznego poruszania 
się po drogach oraz poznają 
odpowiednie miejsca, for-
my i rodzaje zabaw, nauczą 
się jak zachować ostrożności 
w kontaktach ze zwierzętami. 
Strażnicy podczas spotkań 
z maluchami, zwrócą również 
szczególną uwagę na zacho-
wanie ostrożności w kontak-
tach z obcymi, tak by nie stra-
sząc dzieci, ostrzec je przed 
możliwym zagrożeniem. 
Najmłodsi zaś będą uczyć 
się bezpiecznych zachowań 
z wykorzystaniem edukacyj-
nej zabawki – autochodzika 
– informuje Anna Dyksińska 
z sopockiego magistratu.

(GR)

MŁODzIEŻOWY COLLEGE KREATYWNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

owocna współpraca uczelni z podstawówkami 
Uczniowie ze szkół w Przy-
widzu, Trzepowie, Pomle-
wie i Nowej Wsi Przywidz-
kiej uczestniczyli w projekcie 
edukacyjnym „Młodzieżowy 
College Kreatywności i In-
nowacyjności”, który współ-
finansowany jest ze środków 
europejskich. Tydzień temu 
wszystkie osoby uczestniczą-
ce i zaangażowane w projekt 
wzięły udział w jego podsu-
mowaniu, które odbyło się w 
Sopockiej Szkole Wyższej.
Przypomnijmy, że edukacyjny 
projekt dedykowany był bio-
rącym w nim udział uczniom 
klas VII, a przyłączyły się do 
niego: Urząd Gminy Przy-
widz i Gminny Ośrodek Kul-
tury, zaś głównym koordyna-
torem była sopocka uczelnia, 
którą wspierała Fundacja 
Mikroakademia.
 – Można powiedzieć, że w 
ten sposób realizujemy trzecią 
misją uczelni, a więc współ-
pracę i aktywizację ze śro-
dowiskiem lokalnym. Udo-
wodniliśmy, że nasza uczel-
nia może współpracować z 
grupą uczniów szkół podsta-
wowych, ale też i seniorami, 
bo realizowaliśmy projekt z 
osobami starszymi z powiatu 
starogardzkiego, ale i z gminy 
Przywidz. Projekt wzbogaca 

młodzież i seniorów w dwóch 
obszarach: ekonomicznym, 
gdzie pokazuje jak zarządzać 
własnym pieniądzem czy jak 
uniknąć ryzyka związanego 
z kryptowalutami oraz arty-
styczny, gdzie dzieci uczyły się 
chociażby kaligrafii, pozna-
wały podstawy architektury i 
designu, a seniorzy będą ro-
bić przedmioty z wikliny albo 
uczyć się, jak zaprojektować 
własny ogród – mówi „Panora-
mie” prof. dr hab. Teresa Mar-
tyniuk, rektor Sopockiej Szko-
ły Wyższej. 
Rektor sopockiej uczelni doda-
je, że nie był to pierwszy tego 
typu projekt. Podobny reali-
zowano ze szkołami w gminie 
Chojnice, gdzie funkcjonuje fi-
lia uczelni.
– Zauważamy, że takie przed-
sięwzięcia są potrzebne, dlate-
go będziemy kontynuować na-
sze projekty. Cieszę się, że wła-
dze gminy Przywidz tak chęt-
nie przystąpiły do współpracy. 
Mamy już kolejne pomysły i 
mam nadzieję, że niebawem za-
czniemy je realizować – oczy-
wiście ze społecznością przy-
widzkiej gminy – mówi rektor 
Sopockiej Szkoły Wyższej. 
W podsumowaniu projek-
tu uczestniczył również Ma-
rek Zimakowski, wójt gminy 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

W
iz

ua
liz

ac
ja

: M
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne
 U

M
S

ruszyła budowa kolejnych mieszkań komunalnych w sopocie. tym razem, nakładem 
finansowym ok. 13,5 mln zł, powstanie blisko 50 mieszkań, które mają otrzymać 
młode sopockie rodziny.

Dwa nowe budynki wieloro-
dzinne wraz z urządzeniem te-
renu powstaną między al. Nie-
podległości, ul. Smolną i ul. 
Świemirowską. Budynki będą 
miały 5 kondygnacji.
 – Architektura projektowa-
nych budynków charakteryzuje 
się prostymi bryłami. Kompo-
zycje elewacji wyznaczają bonie 
i boniowane mozaiki na ele-
wacjach, pionowe okna, linie 
balkonów, piony okien klatek 
schodowych. Elewacje uroz-
maicono poprzez zastosowa-
nie różnorodnych materiałów 
o zharmonizowanej kolorysty-
ce np. tynku, płyt włókno ce-
mentowych, grafitowej cegły 
klinkierowej, przeszkleń i ele-
mentów żelbetowych – balko-
nów. Charakterystycznym ele-
mentem architektonicznym jest 
również spadzisty dach z ukry-
tymi rurami spustowymi, nie-
widocznymi na elewacjach 

MIASTO PRzYJAzNE MŁODYM RODzINOM

Nowe mieszkania 
komunalne w sopocie

– informuje Anna Dyksińska, 
Odpowiedzialny za kwestie ko-
munalne Marcin Skwierawski, 
wiceprezydent Sopotu, pod-
kreśla, że to kolejny krok so-
pockiego samorządu, by pomóc 
młodym rodzinom na dorobku 
zamieszkać w naszym pięknym 
i przyjaznym mieście. 
 – Własne mieszkanie to ma-
rzenie wielu młodych ludzi, 
którzy rozpoczynają dorosłe 
życie. Nierzadko decyzję o za-
łożeniu rodziny czy posiadaniu 
dzieci uzależniają właśnie od 
tego, czy mają gdzie zamiesz-
kać. Pragniemy pomóc podej-
mować te decyzje i zatrzymać 
młodych w naszym mieście. 
A mamy czym zachęcać: czy-
ste powietrze, edukacja na 
najwyższym poziomie, bogata 
oferta kulturalna i sportowa – 
to jedne z wielu powodów by 
zamieszkać w kurorcie. Ko-
lejnych 49 nowych mieszkań, 

które w najbliższym czasie wy-
budujemy w Sopocie, to świa-
dectwo, że do obietnic podcho-
dzimy bardzo poważnie i słowa 
dotrzymujemy – komentuje 
Marcin Skwierawski.
Budowa mieszkań ma być 

ukończona w ciągu 18 najbliż-
szych miesięcy. Koszt przedsię-
wzięcia to 13,5 mln zł, z czego 
dofinansowanie Banku Gospo-
darstwa Krajowego wyniesie 
4,3 mln zł. 

(GR)

Przywidz, który wyszukuje 
i wspiera ciekawe inicjatywy 
oraz oferty dla uczniów oraz 
seniorów z gminy Przywidz. 
Wiele wydarzeń gminnych 
organizuje i wspiera dyrektor 
GOK Anna Zulewska,.
Również w przypadku projektu 
realizowanego we współpracy z 
SSW najważniejsza rolę, czy-
li koordynowanie współpra-
cy wykonał Gminny Ośrodek 
Kultury w Przywidzu
 – Cieszę się, że udało się zain-
teresować naszą młodzież tym 
projektem. Uczniowie chętnie 
brali udział w zajęciach i mam 
nadzieję, że wiedzę i doświad-
czenie, które zdobyli, wykorzy-
stają później w dorosłym życiu 

– mówi nam Anna Zulewska. 
Marek Zimakowski podkre-
ślił, że wiedza zdobywana 
w szkole jest bardzo cenna, 
ale warto korzystać również 
z dodatkowych możliwości 
edukacji.
 – Warto pracować zespołowo 
i korzystać z czyichś doświad-
czeń, a wiedzą należy się też 
dzielić z osobami, które nas 
na co dzień otaczają. Cie-
szę się z niej i już teraz mogę 
powiedzieć, że będziemy re-
alizować kolejne projekty, z 
których będą mogła korzystać 
tak młodzież jak i seniorzy – 
dodaje wójt Zimakowski.

(lubek)
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DLA RODzICÓW I DzIADKÓW

Gdańsk z rodziną – 
przeciwdziała przemocy
- mieszkańców Gdańsk zapraszamy na cykl otwartych wykładów dotyczących m.in. ochrony dzieci przed przemocą seksualną, bezpieczeń-
stwa młodzieży w sieci, budowania prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej i w rodzinie. spotkania poprowadzą specjaliści problema-
tyki rodzinnej m.in. superniania, psycholożka dorota zawadzka czy pedagog prof. maria mendel z Uniwersytetu Gdańskiego – zaprasza 
sylwia ressel, rzecznik prasowy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku.

„Gdańsk z rodziną to projekt 
prof i laktyczno-edukacyjny, 
który ma  przeciwdziałać prze-
mocy w rodzinie. Ma on na celu 
m.in. podniesienie świadomo-
ści rodziców, dzieci i młodzieży 
oraz osób starszych o problemie 

agresji i jej przejawach w co-
dziennym życiu oraz o formach 
i środkach zaradczych. 
- W ramach projektu zaprasza-
my wszystkich zainteresowa-
nych mieszkańców – w szcze-
gólności rodziców i osoby 

starsze, opiekujące się wnuka-
mi – do udziału w cyklu sze-
ściu tematycznych wykładów. 
Pierwsze otwarte spotkanie 
już za nami. Kolejne wykła-
dy prowadzone przez specjali-
stów problematyki rodzinnej, 

poświęcone będą m.in. ochro-
nie dzieci przed przemocą sek-
sualną czy tematyce wsparcia 
dla młodych rodziców – zachę-
ca Sylwia Ressel.
W ramach projektu MOPR 
odbędzie się również cykl 
warsztatów w gdańskich szko-
łach podstawowych i liceach. 
Młodzież spotka się m.in. 
z prawnikami, by dowiedzieć 
się o formach i konsekwencjach 
stosowania przemocy w ro-
dzinie. Prowadzący warsztaty 
poinformują, gdzie otrzymać 
kompleksowe wsparcie w kry-
zysie np. prawne, psychologicz-
ne, terapeutyczne oraz porad-
nicze. Zajęciowy cykl zakończy 
„symulacja rozprawy sądowej”, 
spotkanie w którym w rolach 
głównych wystąpią uczniowie.
- Bardzo nam zależy, by wie-
dza dotycząca rozpoznawania 

ANGIELSKI 50+ 

504 784 423 www.ang50plus.pl 

Zaspa   
Przymorze  

Morena 
 Orunia Górna   

przemocy, jej społecznej szko-
dliwości i metod przeciwdzia-
łania problemowi społecznemu 
była powszechna – mówi Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezy-
denta Gdańska ds. edukacji 
i usług społecznych. – Eduko-
wać trzeba już dzieci, by miały 
świadomość, czym są zacho-
wania agresywne, jak je rozpo-
znać, w jaki sposób im przeciw-
działać i gdzie znaleźć pomoc 
w sytuacjach kryzysowych. 

Problem dotyczy osób w każ-
dym wieku. Stąd tak szerokie 
spektrum projektów realizowa-
nych w mieście i adresowanych 
do różnych odbiorców, na przy-
kład do rodziców czy seniorów.   
Projekt „Gdańsk z rodziną” 
będzie realizowany do końca 
roku. Dokładnych harmono-
gram spotkań znaleźć można 
na stronie www.mopr.gda.pl.

(GR)
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DO zOBACzENIA zA ROK

plecak pełen 
przygód
Dzieci, które miały zbyt 
wiele wolnego czasu w cza-
sie wakacji, mogły liczyć 
na atrakcje przygotowa-
ne m.in. przez Osiedlo-
wym Klub „Piastuś”. Zaję-
cia „Plecak pełen przygód” 
prowadzone były dla naj-
młodszych wieku 7–10 lat.
 – Staraliśmy się tak zróż-
nicować program, by spro-
stać oczekiwaniom naszych 
podopiecznych. Wyma-
rzona na wędrówki i czas 
spędzony na świeżym po-
wietrzu pogoda sprawiła, 
że uśmiech i zadowolenie 
nie znikały z twarzy dzie-
ciaków. Niewątpliwymi 
atrakcjami tego sezonu były 
dwie wycieczki. Wybrali-
śmy się do Parku Ewolu-
cji w Sławutówku oraz do 
Rodzinnego Parku Roz-
rywki „Nowa Holandia” na 
obrzeżach Elbląga. Swoją 
kreatywność dzieci mogły 
wykazać również podczas 
zajęć plastycznych, ple-
nerowych i sportowych. 
W tym celu udaliśmy się 
na pole golfowe do Sopo-
tu oraz na Stadion Energa 
Gdańsk – relacjonuje Ewa 

Abramowska, kierownik 
klubu „Piastuś”.
Poza tym dzieciaki miały 
przyjemności uczestnictwa 
w warsztatach organizowa-
nych przez Muzeum Narodo-
we i Muzeum Etnograficzne. 
Codzienne zajęcia rekreacyj-
ne i gry zespołowe sprzyjały 
integracji oraz poprawie kon-
dycji półkolonistów.
 – Dużą radość i frajdę 
sprawiły dzieciom warszta-
ty tworzenia toreb, malo-
wanie murali na tablicach 
w ogrodzie jordanowskim 
oraz zajęcia cyrkowe, pod-
czas których mogły nauczyć 
się chodzenia na linie albo 
szczudłach lub żonglowa-
nia. Zdobyte umiejętno-
ści i wiedzę dzieci utrwa-
lały w licznych quizach 
i konkursach, by wspomnieć 
chociażby o sportowym, hi-
storycznym i plastycznym. 
Korzystając z okazji, dzię-
kuję wszystkim dzieciom 
biorącym udział w naszych 
wakacyjnych spotkaniach 
za wspólnie spędzony czas 
zabaw. Już teraz zapraszamy 
w przyszłym roku – zapra-
sza Ewa Abramowska.

 wakacyjna widokówka przygotowała przez uczestników 
“akcji lato”

psM „prZYMorZE”

PODSUMOWANIE AKCJI LATO

Zapraszamy na zajęcia do „Bolka i Lolka”
Blisko 50-osobowa grupa 
dzieci część wakacji spędzała, 
ciesząc się z atrakcji zapropo-
nowanych przez Osiedlowy 
Klub „Bolek i Lolek”. Trady-
cyjnie już Akcja Lato obfito-
wała w zajęcia, które orga-
nizowane były poza klubem 
przy ulicy Kołobrzeskiej.
 – Nasze zajęcie organizo-
waliśmy z myślą o dzieciach 
w wieku 7–12 lat. Nasi pół-
koloniści mieli m.in. okazję 
zawitać do parku ewolucji 
w Sławutówku. Pozostałe za-
jęcia organizowane były już 
na terenie Trójmiasta. Chęt-
ni mogli poćwiczyć uderze-
nia golfowe na polu w Sopo-
cie. Odwiedziliśmy gdańską 
Klockownię, Muzeum Et-
nograficzne, Muzeum Fi-
gur Woskowych oraz Dwór 
Artusa i zoo. Niemało cza-
su spędzaliśmy na różnych 
placach zabaw. Zawitaliśmy 
do Gdyni, gdzie wzięliśmy 
udział w spacerze historycz-
nym z zabytkami Marynarki 
Wojennej. Braliśmy udział 
w warsztatach zorganizowa-
nych przez sopocką minitekę. 
W gdańskim Domu Przy-
rodników szyliśmy sakiewki 
i kaletki. Chętni wzięli też 
udział w spacerze z prze-
wodnikiem po Gdańsku, a na 

koniec odwiedziliśmy Playgro-
und przy gdańskim stadionie, 
gdzie wesołym zabawom nie 
było końca – mówi nam Joan-
na Boużyk, która kilka tygo-
dni temu na stanowisku kie-
rownika klubu zastąpiła Piotra 
Szczepańskiego.
Wakacje skończyły się dwa ty-
godnie temu, a klub wznawia 
swoją tradycyjną działalność. 
W miniony poniedziałek odby-
ło się przedstawienie teatralne 
dla dzieci. Z kolei już dziś, 18 
września (środa), o godz. 17.00 
zapraszamy na „nietypowe 

święta”, które będą organizo-
wane z okazji Dnia Opakowań. 
 – Wszystkich chętnych zapra-
szam do udziału w zajęciach, 
podczas których robić będzie-
my ozdobne pudełka i pude-
łeczka – zachęca Joanna Bożyk. 
– Wrzesień to okres zapisów do 
sekcji działających przy naszym 
klubie. Wśród rzeczy nowych 
są zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami judo. Prowadzo-
ne też będą zajęcia: sensoryczne 
dla dzieci do lat 3 oraz z języka 
angielskiego dla dzieci od 3 do 
7 roku życia oraz dla dorosłych 

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

powyżej 50 lat. Tradycyjnie 
także organizować będziemy 
rytmikę dla smyka, warszta-
ty plastyczne, planszowiska. 
Swoją działalność wznawia 
też koło seniora.
Chętnych, którzy chcieliśmy 
brać udział w cyklicznych 
zajęciach organizowanych 
przez „Bole i Lolek”, odsyła-
my do klubu, który mieści się 
przy ul. Kołobrzeskiej 57 (tel. 
58 553 17 65).

(lubek)
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akcję lato od wielu lat organizuje dom kultury powszechnej spółdzielni 
mieszkaniowej „przymorze”. w tym roku w zajęciach wzięło udział ponad 20 osób. 

Program tegorocznej akcji był 
bogaty. Zorganizowano dwie 
wycieczki.
 – Pierwsza poprowadziła nas 
do fabryki Lubiany pod Ko-
ścierzyną, a później na Kal-
warię Wielewską nad Jeziorem 
Wiele. Natomiast w czasie dru-
giej wyprawy na Hel udało nam 
się zwiedzić fokarium, a przy 
okazji uczestniczyć w poka-
zie umiejętności fok. Będąc 
w Helu, zawitaliśmy także do 
parku linowego – mówi Bar-
bara Imianowska, kierownik 
Domu Kultury.
Dzieciaki mogły też wziąć udział 
w rejsie do Sobieszewa. Zorgani-
zowano podchody z ogniskiem, 
które były związane z jubileusza-
mi 60-lecia PSM „Przymorze” 
i 55-lecia Dom Kultury. Orga-
nizatorzy akcji przeprowadzili 
zajęcia logopedyczne na wesoło, 
konkursy plastyczne, warszta-
ty ceramiczne z Mariolą Serbi-
nowską i taneczne z Robertem 

CIEKAWA OFERTA DOMU KULTURY

Letnie wakacje 
z jubileuszem w tle

Chichłowskim, a także zorgani-
zowali wyjście do kina.
 – Od października wznawia-
my warsztaty ceramiczne dla 
dzieci i dorosłych. Ale już teraz 
zapraszamy do nas 29 wrze-
śnia na godzinę 17.00 na kon-
cert „Błękitna rapsodia” Teatru 
Otwartego Dariusza Wójcika, 
podczas którego będzie okazja 
do wysłuchania utworów Geo-
rge’a Gerswhina. Wstęp jest 
oczywiście bezpłatny. Do końca 
września oglądać można wysta-
wę fotografii Tomasza Sauera 
„Wydmy” – zaprasza Barbara 
Imanowska.
W Domu Kultury przy Śląskiej 
66B odbywają się też spotkania 
konwersacyjne z języków nie-
mieckiego, włoskiego i angiel-
skiego dla osób, które nie chcą 
zapomnieć języka, którego się 
już nauczyły. Prowadzona bę-
dzie „rytmika dla smyka” dla 
dzieci od pierwszego roku życia 
do 6 lat.

To oczywiście tylko niektóre 
zajęcia organizowane w Domu 
Kultury. O wszelkie informa-
cje na ten temat pytać można 
bezpośrednio w sekretariacie 

przy ul. Śląskiej 66B. Można 
też dzwonić pod numer 58 553 
40 21.

(KL)
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  poseł Jerzy borowczak (z lewej) zawsze stara się pomagać 
spółdzielcom. dobrze o tym wie leonard wieczorek, prezes 

spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”
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SPRzĄTANIE ŚWIATA

Gdańszczanie zadbają o plaże
Polskie plaże uznawane są 
przez wielu turystów za naj-
piękniejsze nad Bałtykiem. 
Aby tak było, muszą być czy-
ste i zadbane. Dlatego też 
– jak informuje Jędrzej Sie-
liwończyk z biura prasowego 
gdańskiego magistratu – or-
ganizowana będzie posezo-
nowa akcja sprzątania plaż 
i pasa nadmorskiego. Wszyst-
kich chętnych mieszkańców, 
od przedszkolaków do senio-
rów, zapraszają organizato-
rzy już 20 września, w godz. 
9.00–13.00. 
Piotr Grzelak, zastępca pre-
zydenta ds. zrównoważone-
go rozwoju podkreśla, że to 
już kolejny rok, kiedy gdań-
ski urząd zaprasza gdańsz-
czan do wspólnego działania 
w ramach akcji „Sprzątanie 
Świata”.
 – Razem posprzątamy 

gdańskie plaże oraz przylegają-
ce do nich tereny zielone. War-
to, to przecież nasza wspólna 
przestrzeń, miejsce odpoczyn-
ku i rekreacji, które powinno 
napawać nas dumą. W trak-
cie akcji będziemy edukować 
ekologicznie i odpowiadać na 
wszelkie pytania dotyczące od-
powiedzialnego postępowania 
z odpadami – wyjaśnia Piotr 
Grzelak.
Uczestnicy akcji zostaną za-
opatrzeni w worki oraz ręka-
wiczki. Punkty startowe akcji 
przewidziano przy wejściach: 
nr 63 w Jelitkowie, przy molo 
w Brzeźnie oraz przy wejściach 
nr 26 na Stogach i nr 16 na 
Wyspie Sobieszewskiej.
 – Nic tak nie przemawia do 
wyobraźni jak zebranie worka 
odpadów w nadmorskim lesie 
podczas krótkiego spaceru. Je-
stem przekonany, że kto raz to 

zrobi, nigdy nie rzuci nawet 
małego papierka w przypad-
kowym miejscu. Nie zmie-
nia to faktu, że problem za-
śmiecania takich terenów jest 
nagminny. I to jest bardzo 
przykre. Właśnie dlatego nie 
można obok tego przechodzić 
obojętnie. Wspólnie może-
my dokonać wiele dobrego 
– zachęca Piotr Kryszewski, 
dyrektor Wydziału Gospo-
darki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego, który organizuje 
akcję. 
Jak co roku do „Sprzątania 
Świata” zaproszone zosta-
ły także szkoły. Uczniowie 
i dzieci mogą wziąć udział 
pod nadzorem opiekuna. 
Wcześniej niezbędne jest za-
poznanie się z regulaminem 
akcji.

(GR)

MĄŻ OPATRzNOŚCIOWY, KTÓRY NIE zAPOMINA O GDAŃSzCzANACH

Jerzy Borowczak walczy o polskie 
spółdzielnie mieszkaniowe
mieszkający w Gdańsku poseł Jerzy borowczak już niejeden raz dał się poznać przede wszystkim jako skutecznie walczący w obronie 
spółdzielni mieszkaniowych. blisko 10 lat temu poseł otworzył na przymorzu przy ulicy Jagiellońskiej 8 biuro darmowych porad prawnych. 
zainteresowanie gdańszczan przeszło nasze oczekiwanie, a prawnik ma pełne ręce roboty. ludzie przychodzą z różnymi kłopotami. 

 – Bardziej zaangażowałem się 
w obronę polskiej spółdzielni 
mieszkaniowej, którą za wszel-
ką cenę próbuje się zlikwidować. 
Uważam, że najlepszą formą 
zarządzania mieszkaniami jest 
właśnie spółdzielnia. Wiem to 
z własnego doświadczenia. Pre-
zesi i rady nadzorcze nie obraca-
ją w proch wieloletniego dorobku 
spółdzielni mieszkaniowych. Jeśli 
zamierzamy zmieniać prawo, to 
musimy rozmawiać z głównymi za-
interesowanymi, a więc spółdziel-
cami. Dlatego też zorganizowałem 
spotkanie zainteresowanych stron, 
abyśmy wysłuchali wszystkich racji 
– mówi nam poseł Borowczak.
Leonard Wieczorek, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Suchani-
no” przyznaje, że polscy posłowie 
rzadko interesują się ich sprawami.
 – Można powiedzieć, że Jerzy 
Borowczak jest naszym mężem 
opatrznościowym. W wielu spra-
wach pomógł również naszej 
spółdzielni. Kiedy była potrzeba, 
zawsze interweniował, by bronić 
spółdzielczości przed rozkładem, 
do czego nieustannie dążą par-
lamentarzyści – dodaje Leonard 
Wieczorek.
W Gdańsku na każdym kroku 
spotkać można duże i małe in-
westycje mieszkaniowe. Ale in-
westorami są zazwyczaj prywatne 

reklama

podmioty. Na palcach jednej ręki 
można chyba policzyć spółdziel-
nie, które realizują inwestycje 
mieszkaniowe.
 – Jeszcze kiedy byłem radnym 
Gdańska, optowałem za tzw. ak-
cją „ziemia za mieszkania”. Czę-
ściowo się ona powiodła. Ale ów-
czesne władze miasta nie do końca 
miały wolę przekazywać ziemie 
spółdzielniom mieszkaniowym, 
które budują przecież mieszkania 
non profit, a więc nie zarabiają na 
tym ani złotówki. Jeżeli chcemy 
poprawić sytuację mieszkaniową 
w Gdańsku, to moim zdaniem 
należy udostępnić niektórym spół-
dzielniom działki pod inwestycje 
mieszkaniowe. Niech z programu 
„ziemia za mieszkanie” korzystają 
deweloperzy i spółdzielnie – mówi 
Jerzy Borowczak.
W 2017 roku weszła w życie no-
welizacja Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Wiele zawar-
tych tam zapisów do dziś budzi 

wielkie kontrowersje.
 – PiS po prostu zepsuł tę ustawę. 
Przygotowałem wniosek do Try-
bunału Konstytucyjnego o zba-
danie, czy nowelizacja zgodna jest 
z polskim prawem. Podpisał się 
pod nim również Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Moi sejmowi ko-
ledzy jedno mówią, a co innego 
robią. Wielu posłów, w tym rów-
nież pochodzący z Pomorza Ka-
zimierz Smoliński, głosowało za 
nowelizacją. Tą zajęto się w Sena-
cie, gdzie marszałek Karczewski 
wprowadził 35 zmian, które zo-
stały oczywiście przegłosowane. 
Ustawa z poprawkami wróciła 
do Sejmu, gdzie nie mieliśmy li-
czebnej przewagi, żeby odrzucić 
wprowadzone w senacie zmiany 
– wyjaśnia gdańszczanin. 
Ustawa – jak mówi nam Jerzy 
Borowczak – jest szalenie nie-
bezpieczna dla polskiej spół-
dzielczości, bo realnie zagraża jej 
bytności. Warto w tym miejscu 

dodać, że poseł chętnie bierze 
udział i sam organizuje spo-
tkania gdańskich spółdzielców 
z władzami miasta.
 – Są różne problemy, które do-
tykają spółdzielni mieszkanio-
wych. Mam tu na myśli m.in. 
kwestie ciepła i niesprawiedliwe 
naliczenie stawek za przesył. 
To samo dotyczy prądu. Wła-
dze każdego miasta powinny na 
wielu płaszczyznach współpra-
cować ze spółdzielniami, bo to 
przecież również część konkret-
nej miejscowości. Warto byłoby 
pochylić się nad kwestią uczest-
nictwa spółdzielni mieszkanio-
wych w programach, z których 
mogłyby otrzymywać unijne 
dofinansowania na różnego ro-
dzaju zadania, dzięki którym po-
prawiłby się chociażby komfort 
życia mieszkańców – tłumaczy 
gdański poseł. 

(lubek)
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nowe dźwigi elektryczne pojawią się na przystankach tramwajowych 
„pohulanka” i „odrzańska”. tydzień temu dowiedzieliśmy się, kto 
stanął do przetargu i jaką zaoferowano cenę.

28 sierpnia upłynęła 73. rocznica śmierci danuty siedzikówny 
„inki” i Feliksa selmonowicza „zagończyka”. by uczcić pamięć 
bohaterskich działaczy konspiracji niepodległościowej, gdański 
oddział ipn zorganizował marsz śladami „inki”. 

 – Przetarg został ogłoszony, 
aby przywrócić do eksplo-
atacji windy na przystankach 
„Pohulanka” i „Odrzańska”. 
Zostały one wyłączone ze 
względu na zły stan tech-
niczny konstrukcji szybów 
windowych. Przeprowadzone 
ekspertyzy i badania Urzę-
du Dozoru Technicznego na 
zlecenie Gdańskiego Zarzą-
du Dróg i Zieleni wykazały 
konieczność wykonania prac 
remontowych – moderniza-
cji szybów windowych w celu 
ich dalszego użytkowania – 
informuje Aneta Niezgoda 
z Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska. 
Inwestycja została podzielo-
na na dwa etapy. W pierw-
szym zostanie opracowany 
projekt, a w drugim nastąpi 
rozbiórka dwóch wind na obu 
przystankach.  
 – W ich miejscu wybudo-
wane zostaną nowe. Prace 

Uczestnicy spotkania rozpo-
częli wędrówkę od dworca PKP 
w Gdańsku, na który przybyła 
pociągiem z Olsztyna Danuta 
Siedzikówna, by zdobyć lekar-
stwa i środki opatrunkowe dla 
swojego oddziału. Spacerowi-
cze odkryli miejsce ukrywania, 
aresztowania śledztwa i prze-
słuchań dzielnej sanitariuszki. 

PRzY PRzYSTANKACH TRAMWAJOWYCHSPACER HISTORYCzNY 

Już niebawem 
będą nowe windy

śladami danuty 
siedzikówny „inki”

projektowe mają potrwać trzy 
miesiące od daty podpisa-
nia umowy, a roboty budow-
lano-montażowe kolejnych 
trzynaście miesięcy. Na wy-
mianę wind zaplanowano 
wydać nieco ponad 2,1 mi-
liona złotych – dodaje Aneta 
Niezgoda.

Miłośnicy historii weszli tak-
że do Aresztu Śledczego, gdzie 
rozstrzelano „Inkę”. Władze 
komunistyczne uczyniły wiele, 
by wymazać z pamięci postać 
Danuty Siedzikówny. Dzisiaj 
poprzez takie działania przywra-
ca się należną pamięć polskim 
bohaterom.
Na gdańskiej Oruni pamięci 

Dodajmy, że najtańsza oferta 
opiewa na 1,6, a najdroższa 
na ponad 3,6 mln zł. Teraz 
oferty są analizowane pod 
względem formalno-praw-
nym, a umowa zostanie pod-
pisana po pozytywnym roz-
strzygnięciu przetargu.

(GR)

Danuty Siedzikówny „Inki” wy-
stawiono pomnik, a w Wiślinie 
w powiecie gdańskim miejscowa 
Szkoła Podstawowa nosi jej imię.
W spacerach organizowanych 
przez IPN Gdańsk pod koniec 
sierpnia uczestniczyło około 100 
uczestników.

(TJ)

SEJM
2019
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Wystarczy kilka minut by zagłosować i zmienić 
miejsce, otoczenie w którym się mieszka. Moż-
na wybrać projekty dzielnicowe i ogólnomiej-
skie. Głosowanie jest proste i każda gdańsz-
czanka, każdy gdańszczanin może swoje punkty 
przydzielić wybranym przez siebie projektom.
Jak głosować?
•	 głosowanie	 jest	 elektroniczne	 poprze	 stronę	
internetową www.gdansk.pl;
•	głosować	mogą	WSZYSCY	MIESZKAŃCY	
GDAŃSKA	NIEZALEŻNIE	OD	WIEKU;
•	 weryfikacja	 mieszkańców	 odbywa	 się	 po-
przez sprawdzenie zameldowania na pobyt sta-
ły lub czasowy w Gdańsku, wpisanie do sta-
łego rejestru wyborców lub posiadanie Karty 
Mieszkańca;
•	 w	 przypadku	 braku	 powyższych	 warunków	
istnieje możliwość dopisania się do listy upraw-
nionych do głosowania poprzez dostarczenie do 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku oświadczenia, 
które stanowi załącznik nr 5 Zarządzenia nr 
327 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 marca 
2019 r.;
•	każdemu	głosującemu	przysługuje	5	punktów	
na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekt 
ogólnomiejski;
•	 można	 głosować	 na	 projekty	 z	 dowolnej	
dzielnicy;

W przypadku cudzoziemców nieposiadają-
cych numeru PESEL głosowanie możliwe jest 
w punktach konsultacyjnych po okazaniu doku-
mentu podróży.

Gdzie głosować?
Samodzielnie lub w punktach konsultacyjnych. 
Głosowanie samodzielne przez Internet wyma-
ga aktywacji procesu głosowania poprzez numer 
telefonu komórkowego lub adres e-mail. Takie-
go wymogu nie ma w punkach konsultacyjnych 
np. Urząd Miejski w Gdańsku, biblioteki, sie-
dziby rad dzielnic, namiot budżetu obywatel-
skiego w dzielnicach – szczegółowa lista punk-
tów na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywa-
telski To szczególnie ważne dla osób starszych 
czy nie posiadających internetu.

Na co głosować?
Lista projektów jest cały czas dostępna na stro-
nie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Wybór 
tematyczny projektów jest szeroki: od placów 
zabaw, boisk i terenów rekreacji po zajęcia spor-
towe czy warsztaty komputerowe. Sami autorzy 
projektów także promują swoje propozycje wiec 
warto zwracać uwagę na żółte plakaty czy ulotki 
z zachętą do głosowania.

Tegoroczne zmiany w głosowaniu
Brak ograniczeń wieku osób głosujących  -  to 
chyba najważniejsza zmiana w głosowaniu. Po 
raz pierwszy w historii gdańskiego budżetu 
obywatelskiego głosować mogą gdańszczanie 
niezależnie od wieku. Nowością przy wyborze 
projektów do realizacji jest też próg minimal-
nego poparcia dla projektu ogólnomiejskiego – 
200 punktów.

Wyniki głosowania będą znane do 30 września. 

Nieważne ile masz lat -  głosuj na 
projekty budżetu obywatelskiego!
od 9 do 23 września wszyscy mali i duzi mieszkańcy Gdańska mogą głosować na projekty budżetu obywatelskiego. do dyspozycji 
jest 18,5 mln złotych. Gdańszczanie mają do wyboru 331 projektów, wśród których są m.in. modernizacje terenów zielonych, budowy 
placów zabaw, boisk czy warsztaty komputerowe. 

Zagłosuj na www.gdansk.pl 
lub przyjdź do wyznaczonych 
punktów konsultacyjnych.

Zdecyduj, które projekty 
będą zrealizowane!

BUDŻET
OBYWATELSKI
GDAŃSK 2020

Głosowanie
9 - 23 września 2019 r.

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski 

Urząd Miejski w Gdańsku:
pn., wt., czw. w godz. 8:00-16:00,

śr. w godz. 8:00-17:00,
pt. w godz. 8:00-15:00

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna 

w godzinach otwarcia biblioteki

Strefa Budżetu
Obywatelskiego

Ważne!

Kto może zagłosować?

Zespół Obsługi Mieszkanców nr 1, ul. Partyzantów 74, Wrzeszcz Górny
Zespół Obsługi Mieszkanców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, Śródmieście
Zespół Obsługi Mieszkańców n 4, ul. Wilanowska 2, Chełm

Biblioteka Główna i �lie biblioteki w dzielnicach z wyłączeniem: 
Filii nr 46 (ul. E.Hoene 6), Biblioteki Brzeźno (ul. Dworska 27) 
i Filii Naukowej (ul. Obrońców Wybrzeża 2)

Punkty do głosowania w każdej dzielnicy Gdańska i w wybranych 
centrach handlowych, harmonogram na: gdansk.pl/budzet-obywatelski

Możesz oddać 5 punktów na projekty 
dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski.

Mieszkańcy Gdańska bez limitu wieku!
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WOJEWÓDzTWO POMORSKIE SILNE INNOWACJAMI

Nasz region jest na 4. miejscu w ogólnopolskim rankingu Millennium
Pomorze już od wielu lat na-
leży do liderów innowacyjno-
ści. Mamy duże wydatki na 
badania i rozwój oraz wysoką 
wydajność pracy. Wyprze-
dzamy Śląsk i województwo 
lubelskie. Niewiele brakuje 
nam do Dolnego Śląska. Li-
derem rankingu niezmiennie 
jest Mazowsze, a wiceliderem 
Małopolska.
Polskimi liderami innowa-
cyjności niezmiennie są czte-
ry regiony. To województwa: 
mazowieckie, małopolskie, 
dolnośląskie i pomorskie.
 – Czwarte miejsce to bardzo 

dobry wynik. Pokazuje, że Po-
morze to silna i rozpoznawalna 
marka – zaznacza Ryszard Świl-
ski, wicemarszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – W ogólnym 
rankingu wyprzedzamy między 
innymi region śląski i lubelski. 
Patrząc np. na wydatki na bada-
nia i rozwój, jesteśmy lepsi niż 
Dolny Śląsk. Wszystkich czte-
rech liderów łączy jedno: mamy 
silnie rozwiniętą przedsiębior-
czość, wykształconych pracow-
ników i bardzo dobrze rozwi-
niętą bazę edukacyjną. Potwier-
dza to np. ranking szkół wyż-
szych, w którym Politechnika 

Gdańska zajęła czwarte miej-
sce w kraju. Na innowacyjność 
wpływa również dobre skomu-
nikowanie regionu. To auto-
strada i połączenia kolejowe, 
lotnisko z bardzo dobrą siatką 
połączeń i porty z rekordowymi 
przeładunkami. Mamy też do-
datnie saldo migracji i stosun-
kowo wysoki poziom życia.
Wysoką pozycję w rankingu za-
wdzięczamy stosunkowo dużym 
nakładom finansowym na bada-
nia i rozwój. 
 – Pod tym względem jesteśmy 
na trzecim miejscu, wyprze-
dzając Dolny Śląsk – informuje 

wicemarszałek Świlski. – Co 
ważne, te wydatki to w więk-
szości wydatki firm, a nie jak 
w innych regionach wydatki pu-
bliczne. To pokazuje prawdzi-
wą siłę przedsiębiorców, którzy 
nie boją się wyzwań i z ufnością 
spoglądają w przyszłość. Takie 
działania wspierają Inteligent-
ne Specjalizacje Pomorza (ISP), 
czyli koordynowany przez sa-
morząd województwa pomor-
skiego mechanizm poszukiwa-
nia luk na rynkach, które przed-
siębiorcy z regionu mogą wypeł-
nić innowacyjnymi produktami 
czy usługami.

NIE REzYGNUJMY z WOLNOŚCI WYBORU – GŁOSUJMY!

rozmowa z Mieczysławem strukiem, 
marszałkiem województwa pomorskiego
- 13 października odbędą się 
w polsce wybory parlamen-
tarne. Czy pana zdaniem 
warto głosować?
- Oczywiście że tak. Każde 
wybory to nie tylko przywilej, 
z którego możemy korzystać, 
ale wręcz nasz obywatelski 
obowiązek. Przecież to wła-
śnie od nas – od każdego z nas 
– zależy, jaka będzie Polska 
przez następne cztery lata. 
- a czy pomorzan trzeba 
zachęcać do głosowania?
- Zachęcać nie zaszkodzi, 
choć warto też przypomnieć, 
że w poprzednich wyborach – 
tych samorządowych w 2018 
roku - to właśnie Wojewódz-
two Pomorskie miało najwyż-
szą frekwencję w skali kraju. 
Aż 52,72 procent, co ozna-
cza że do urn poszło 581 223 
wyborców! To efekt wielkiej 
mobilizacji i obywatelskiej 
postawy mieszkańców Pomo-
rza. Mam nadzieję, że w tym 

roku, w październiku, będzie-
my mogli pochwalić się rów-
nie wysoką frekwencją.
- ponad 50 proc. pomorzan 
zagłosowało, co jest sukce-
sem. Niemal połowa została 
jednak w domach. dlaczego?
- Niestety nadal wiele osób 
wychodzi z założenia, że ich 
głos i tak nie ma znaczenia. 
Albo stwierdza, że nie zna się 
na polityce. I ostatecznie nie 
idzie głosować. A to podsta-
wowy błąd, bo przecież nie 
głosując również wpływają 
na podział sceny politycznej, 
a więc - na przyszłość swoją 
i swoich bliskich. Jako przy-
kład niech posłuży choćby 
opublikowany w sierpniu tego 
roku Sondaż IPSOS, któ-
ry analizował bardzo różne 
kwestie wyborcze. Między in-
nymi to, jak głosują mężczyź-
ni, a jak kobiety. Okazało się, 
że to właśnie głosy pań były-
by w stanie zupełnie inaczej 

rozłożyć układ sił w parla-
mencie. Kłopot polega jednak 
na tym, że wiele kobiet nie 
chodzi na wybory. 
- dlaczego? 
- Inny sondaż - tym razem 
pracowni SMG/KRC – poka-
zał, że aż 44 proc. kobiet nie 
głosuje, bo „nie zna się na po-
lityce i nie ma wystarczającej 
wiedzy by dokonać wyboru”. 
A co trzecia kobieta tłumaczy, 
że „wybory nie decydują o ni-
czym ważnym dla takich ludzi 
jak ja”. Drogie panie, napraw-
dę uwierzcie w swoją siłę! 
Ostatnie lata pokazują, że ko-
biety potrafią zmieniać bieg 
wielu politycznych decyzji. 
Równe zarobki, równe awan-
se, opieka medyczna, pomoc 
w powrocie na rynek pracy 
czy emerytura i jej wysokość – 
to wszystko zależy właśnie od 
was, od waszych głosów. 
- Wszystkie ugrupowania 
polityczne zapewniają, że 

ich wizja jest najlepsza dla 
polski…
- I każdy z nas, wyborców, 
ma prawo wybrać wizję naj-
bliższą sobie. Najważniej-
sze jednak, by z tej wolności, 
z prawa do własnego głosu 
i własnego wyboru nie rezy-
gnować. I mieć poczucie, że 
wśród wybranych 460 posłów 
i 100 senatorów są nasi real-
ni reprezentanci. Raz jeszcze 
zachęcam i apeluję: spotkajmy 
się 13 października przy ur-
nach wyborczych!
- o czym powinniśmy pa-
miętać szykując się do dnia 
wyborów?
- Na pewno warto upewnić 
się, czy f igurujemy w reje-
strze wyborców. To ważne, 
bo jeśli mieszkamy gdziein-
dziej, niż jesteśmy zameldo-
wani, musimy z wyprzedze-
niem złożyć wniosek o do-
pisanie do rejestru w miej-
scu zamieszkania. Osoby 

z niepełnosprawnościami 
mogą też zgłosić zamiar gło-
sowania korespondencyjne-
go. No a w dniu wyborów 
musimy oczywiście pamiętać, 
żeby mieć przy sobie ważny 
dokument tożsamości. Warto 

też upewnić się jak właści-
wie postawić znak X – może 
przypomnę, że przepisy w tej 
kwestii się zmieniły i obecnie 
ważny głos to przynajmniej 
dwie przecinające się linie 
w obrębie kratki. 

Pomorski sektor usług jest, jak 
podkreślają autorzy Indeksu 
Millenium, jednym z najbar-
dziej innowacyjnych w Polsce. 
Pomorzanie częściej niż inni 
zakładają też firmy. Wyższy 
niż średnia krajowa jest rów-
nież współczynnik aktywności 
zawodowej.
 – Niestety są też obszary, w któ-
rych nasza pozycja w rankingu 
jest wysoce niezadowalająca. To 
między innymi liczba patentów. 
Mamy ich tylko 49, to mniej 
niż np. województwo lubel-
skie. Ale jestem przekonany, że 
ISP pomoże to zmienić – mówi 

Ryszard Świlski.
Tegoroczne badanie jest już 
czwartą edycją „Indeksu Mille-
nium”. Ranking innowacyjności 
polskich regionów przygotowy-
wany jest przez Bank Mille-
nium. Analitycy badają wszyst-
kie regiony i przygotują analizę 
w pięciu najbardziej wpływają-
cych na innowacyjność aspek-
tach. Są to: wydajność pracy, 
wydatki na badania i rozwój, 
liczba studentów, liczba zatrud-
nionych w sektorze B+R oraz 
liczba wydanych patentów.

(MP)
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POMÓŻ IM POMAGAĆ 

Wszystko dla promyka
Jeszcze tylko 21 i 22 wrze-
śnia można oddawać głosy 
na projekt Schroniska „PRO-
MYK”	 w	 Gdańskim	 Ogro-
dzie Zoologicznym.
Tegoroczny projekt „Wszyst-
ko dla Promyka” rozwija dzia-
łania w zakresie zapewniania 
nowoczesnego sprzętu do 
diagnostyki zwierząt chorych 
i powypadkowych oraz sta-
wia mocny akcent na edukację 
i promocję adopcji bezdom-
nych zwierząt. 
 – Leczenie i edukacja to waż-
ne aspekty działań schroni-
ska jako placówki z misją. 
Wszystkim nam zależy, by 
podopiecznym „Promyka” 
zapewnić jak najlepszy start 
w nowe życie, dlatego liczymy 
na Państwa głosy, bo warto 
pomagać – mówi Piotr Świ-
niarski, kierownik Schroniska 
dla Bezdomnych Zwierząt 
„Promyk”.  
Warto zauważyć, że nie są 
to pierwsze projekty budżetu 
obywatelskiego schroniska. 
„Nowy dom tuż za rogiem” 
to projekt rozbudowy Schro-
niska dla Bezdomnych Zwie-
rząt	„PROMYK”,	który	zdo-
był największą ilość głosów 
mieszkańców spośród ogól-
nomiejskich projektów w edy-
cji sprzed dwóch lat. 

 – Projekt „Nowy dom tuż za 
rogiem” został zainicjowany 
i w całości przygotowany przez 
pracowników oraz wolontariu-
szy „Promyka” w 2016 r. z my-
ślą o dwóch grupach zwierząt, 
które pobyt w Schronisku zno-
szą ciężej niż inne – mówi Piotr 
Świniarski. 
Dodajmy, że zakładał on mo-
dernizację i rozbudowę schro-
niska dla bezdomnych zwierząt 
w Gdańsku. Zadanie zostało 
zrealizowane w ramach ubie-
głorocznego budżetu oby-
watelskiego, dzięki czemu 
powstał punkt rehabilitacyj-
no-pielęgnacyjny, którego re-
alizacja kosztowała ponad 400 
tys. zł. Znajduje się w nim po-
mieszczenie do kąpieli i pielę-
gnacji podopiecznych schroni-
ska wyposażone w wannę gro-
merską oraz 4 boksy z podgrze-
waną podłogą, a także bieżnia 
wodna przeznaczona do reha-
bilitacji. Dzięki wydzielone-
mu pomieszczeniu i specjali-
stycznemu sprzętowi możliwa 
jest profesjonalna opieka nad 
zwierzętami zaniedbanymi, 
chorymi oraz po wypadkach 
komunikacyjnych.
 – Centrum rehabilitacji z bież-
nią wodną i miejscami do pie-
lęgnacji to odpowiedź między 
innymi na potrzeby starszych 

psów, które stanowią około po-
łowy promykowego stada – tłu-
maczy Piotr Świniarski. 
W ramach projektu zmoder-
nizowano także wolierę dla 
kotów, powiększając i doświe-
tlając wybieg poprzez montaż 
dużych okien. Rozbudowa wy-
biegu pozwoliła na rozdziele-
nie kotów dzikich, domowych 
porzuconych, po wypadkach 
i trudno adaptujących się dzię-
ki dodatkowej powierzchni ok. 
35 m2. Tuż przy wolierze po-
wstała także tzw. plaża, czyli 
trawiasty i nasłoneczniony koci 

GLOBALNE CENTRUM USŁUG

amerykański lider 
w Gdańsku 
W miniony wtorek odbyło 
się of icjalne otwarcie Glo-
balnego Centrum Usług 
Biznesowych JUUL Labs 
przy Al. Grunwaldzkiej 
415.
Centrum usług bizneso-
wych w Pomorskiej Spe-
cjalnej Stref ie Ekono-
micznej początkowo miało 
wspierać działalność JUUL 
Labs tylko na rynkach re-
gionu EMEA (Europa, 
Bliski Wschód i Afryka). 

W trakcie spotkania zo-
staną przedstawione plany 
szerszego rozwoju centrum. 
JUUL Labs jako lider na 
amerykańskim rynku elek-
tronicznych inhalatorów 
nikotyny jest zaangażowa-
ny w realizację misji, którą 
jest wpływ na jakość życia 
miliarda dorosłych palaczy 
poprzez wyeliminowanie 
tradycyjnych papierosów. 

(GR)

MIASTO TO NIE MIEJSCE DLA DzIKÓW

tereny zielone niszczą dziki, a swoją 
cegiełkę dokładają wandale

Osiedla spółdzielni graniczą 
z lasami i wizyty dzikich zwie-
rząt były na porządku dzien-
nym. Władze RSM udały się 
po pomoc do nadleśnictwa. Le-
śnicy ustawili odłownię, dzięki 
czemu część dzików udało się 
wyłapać i wywieźć w północną 
część Pomorza.
 – Ta metoda sprawdzała się, ale 
do momentu, kiedy u naszych 
mieszkańców obudziło się za-
miłowanie do ochrony przyro-
dy i zwierząt. Niektórzy z nich 
otwierali odłownie i wypusz-
czali dziki na wolność. Wtedy 
leśnicy zabrali odłownię, bo nie 
wiedzieli sensu pozostawienia 
jej na naszym osiedlu – mówi 
nam Zbigniew Kopiński, prezes 
Robotniczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Budowlani”.
W tej chwili dziki chodzą sobie 
jak chcą i gdzie chcą. Niszczą 
przy okazji zieleń już nie tylko 
na górnym, ale również i dolnym 
osiedlu. Spółdzielnia musi odna-
wiać całe trawniki, co pochłania 
dodatkowe koszty. Nie pomagają 
również różnego rodzaju prepa-
raty chemiczne, które mają rze-
komo odstraszać dziki.
 – Dostajemy różne sygnały od 
mieszkańców. Jedni chcą, że-
byśmy rozwiązali problem dzi-
ków, a inni proszą nas, żebyśmy 
dali zwierzakom spokój – mówi 
Zbigniew Kopiński. 
Można powiedzieć, że to m.in. 
dzięki mieszkańcom Gdańska 
dziki wyszły z lasu. Wszyst-
ko przez to, że zwierzaki są 
dokarmiane i skwapliwie wy-
korzystują okazję do łatwego 
dostępu do pożywienia. Trze-
ba też zamykać miejsca skła-
dowania odpadów, bo również 
i tam dziki znajdą sobie coś do 

zjedzenia. Warto też pamiętać, 
aby bezdomne koty, ale i ptaki, 
dokarmiać w miejscach, któ-
re nie są dostępne dla dzików. 
Miejsca te powinny być utrzy-
mane w porządku. Trzeba więc 
usuwać resztki jedzenia i dbać 
o to, aby miski zawsze były czy-
ste, aby dziki nie miały możli-
wości wyjadania resztek. Na-
leży pamiętać, że przy spotka-
niu dzików należy je spokojnie 
obejść, nie próbować ich prze-
pędzać. Psa trzymać po kon-
trolą i zadzwonić do Miejskiego 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego (58 778 60 00) lub do 
Gdańskiego Centrum Kontak-
tu (58 52 44 500) albo do Straży 
Miejskiej (986). 
 – W sprawie dzikich zwierząt 
interweniowaliśmy w gdańskim 
magistracie, skąd otrzymaliśmy 
informację, że prezydent mia-
sta wydała decyzję o odstrzale 
redukcyjnym dzików – dodaje 
prezes.
Drugim problemem spółdziel-
ców są dewastacje dokonane 
przez mieszkańców – przede 

w ostatnim wydaniu „panoramy” przewodnicząca rady nadzorczej robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” zwróciła 
uwagę na dwa problemy: wandalizm na terenie osiedla i czyniące szkody dziki.

wybieg. Prace rozbudowy wo-
liery dla kotów kosztowały 
160 tys. zł.
 –  Chcieliśmy, by koty dzię-
ki modernizacji i rozbudowie 
woliery, żyły w mniejszym 
stresie z powodu zapewnienia 
im warunków bliższych do 
tego, czego potrzebuje ich na-
tura – mówi Małgorzata Za-
wadzka, kocia wolontariuszka 
Schroniska „Promyk”.

(AWB)

wszystkim tych, którzy wynaj-
mują tu mieszkania. Warto już 
na samym początku przypo-
mnieć wszystkim, że członko-
wie spółdzielni są właścicielami 
nie tylko swoich mieszkań, ale 
również części wspólnych (win-
dy, klatki schodowej, działki, na 

której stoi budynek). I to właśnie 
po stronie właściciela leży obo-
wiązek dbania o swoją własność. 
Z tym jest niestety różnie.
 – Największe problemy odnoto-
wujemy w budynkach wysokich, 
gdzie spora część mieszkań jest 
wynajmowana. Szacuję, że w tej 

chwili aż 40 procent mieszkań 
jest wynajmowanych, a intere-
sem właściciela jest tylko dbanie 
o regularny przypływ gotów-
ki. Rzadko kto interesuje się, 
co dzieje się w jego mieszkaniu. 
W roku akademickim lokale wy-
najmowane są studentom, a latem 
organizuje się w nich nawet ho-
stele. Lokalizacja naszego osiedla 
jest znakomita. Blisko wszelkich 
ciągów komunikacyjnych, a do 
tego bliskość do uczelni sprawia, 
że nie ma problemu z wynajęciem 
mieszkań. Najczęściej najemca-
mi są studenci, którzy urządzają 
imprezy, zakłócając spokój są-
siadom. Rzadko który właściciel 
wynajmujący mieszkanie martwi 
się o stan części wspólnych – pod-
kreśla prezes RSM.
Spółdzielnia – szczególnie z gło-
śnymi imprezami – ma związane 
ręce. Interweniować może jedy-
nie Policja, ale ta nie zawsze bę-
dzie skutecznym lekarstwem na 

głośnych sąsiadów. 
Wracając do dewastacji, to naj-
większe koszty spółdzielnia po-
nosi w związków z naprawą wind. 
Tylko do sierpnia tego roku na 
ten cel wydano ponad 16 tysięcy 
złotych.
 – W większości budynków 
zainstalowany mamy monito-
ring. Już nie jeden raz dzięki 
kamerom udało się znaleźć oso-
by, które dokonały zniszczeń 
w windzie lub na klatce scho-
dowej, dzięki czemu sprawcy 
– albo ich rodzice – z własnych 
kieszeni musieli pokryć kosz-
ty napraw. Same kamery nie są 
widoczne dla oka, ale widnieje 
informacja o tym, że obiekt jest 
monitorowany. Myślę, że dzię-
ki temu niektórzy czują respekt 
i wstrzymują się od swojej wan-
dalicznej działalności – podsu-
mowuje Zbigniew Kopiński. 

(lubek)
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CHODŹ z NAMI, BęDzIESz EKO

Zapraszamy na piknik 
W najbliższą sobotę 21 września 
zapraszamy na piknik komu-
nikacyjny Zarządu Transportu 
Miejskiego, stanowiący zwień-
czenie Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu.  
Jak zawsze spodziewać się moż-
na mnóstwa niespodzianek, do-
brej zabawy oraz poczęstunku.  
 – Piknik pod hasłem „Chodź 
z nami, będziesz EKO” odbę-
dzie się w godz. 10.00-14.00, 
na błoniach przy Europejskim 
Centrum Solidarności. Na go-
ści imprezy czeka mnóstwo 
atrakcji, w tym przejażdżki hi-
storycznymi autobusami i tram-
wajami, pokazy robotów, testy 
elektrycznych hulajnóg i zawo-
dy sportowe. Będzie szansa zro-
bić też coś dobrego dla innych. 
Każdy, kto zechce podzielić się 
z potrzebującymi swoją krwią, 
będzie mógł oddać ją w mobil-
nym krwiobusie. Z kolei datki 

na rzecz Hospicjum im. Ks. Eu-
geniusza Dutkiewicza zbierać 
będą wolontariusze placówki – in-
formuje Zygmunt Gołąb, rzecz-
nik prasowy Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku.
Nie tylko najmłodszych zainte-
resuje z pewnością pokaz tech-
nik samoobrony w wykonaniu 
przedstawicieli Wyższej Szkoły 
Bezpieczeństwa w Gdańsku czy 
też pokaz ratowniczy w wykona-
niu straży pożarnej. Dla uczest-
ników pikniku przygotowano 
liczne konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami. Do wygrania będą 
unikalne w skali kraju gry ZTM, 
kolekcjonerskie modele tramwa-
jów, vouchery do kina Helios oraz 
kupony zniżkowe do Multikina. 
 – Wśród uczestników rozdawa-
ne będą również wejściówki na 
mecze Lechii Gdańsk i gdańskie-
go Trefla. Specjalne podarunki 
przygotował wieloletni sponsor 

festynu, firma SKAT. Nie za-
braknie też przedstawicieli Poli-
cji, Straży Pożarnej i Straży Miej-
skiej. Na trasie Śródmieście – 
Kliniczna będą kursowały zabyt-
kowe tramwaje spółki Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje. Po terenie 
stoczni zabytkowymi autobusami 
obwiozą przewodnicy z Morskiej 
Fundacji Historycznej. Niezła 
gratka szykuje się dla kolekcjone-
rów – Zarząd Transportu Miej-
skiego przygotował specjalne 
bilety z unikatowym rewersem 
promującym tegoroczny Euro-
pejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. Można będzie je ku-
pić w punktach sprzedaży biletów 
– zachęca Zygmunt Gołąb. 
Motywem przewodnim tego-
rocznego pikniku komunikacyj-
nego jest ekologia. Na samym 
festynie podjęta zostanie próba 
pobicia butelkowego czelendżu, 
który ma na celu uświadomienie 

7 KOLEJNYCH PRzETARGÓW 

termomodernizacja szkół
Lada dzień zostanie rozstrzygnię-
ty przetarg na termomoderniza-
cję Szkoły Podstawowej nr 24 we 
Wrzeszczu, ale jeszcze do końca 
roku ogłoszonych zostanie 7 prze-
targów związanych z termomo-
dernizacją kolejnych gdańskich 
placówek oświatowych. Łącznie 
do programu zakwalifikowano 30 
placówek oświatowych.
Jak mówi Aneta Niezgoda z Dy-
rekcji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, prace w SP 24 mają potrwać  
do końca lipca 2020 roku. 
 – W ramach inwestycji zostaną 
ocieplone ściany budynku. Wyko-
nana zostanie nowa izolacja gma-
chu szkoły. Placówka zyska też 
nowe okna. W zakresie zadania 
znalazły się także prace związa-
ne z wymianą instalacji ciepłow-
niczej, elektrycznej i sanitarnej. 
Inwestycja przewiduje również 
remont schodów zewnętrznych, 
frontonu i odtworzenie elementów 
dekoracyjnych przed wejściem do 
budynku. Ponadto wybudowana 
zostanie pochylnia dla osób nie-
pełnosprawnych. Wokół szkoły 
zostanie zamontowane oświe-
tlenie LED – informuje Aneta 
Niezgoda.
Miasto zamierzało przeznaczyć 
na realizację zadania 3 mln zł. Po 
rozstrzygnięciu przetargu zostanie 
podpisana umowa. 
Ale to nie wszystko, bo jesz-
cze w tym roku ogłoszone będą 

pod koniec sierpnia zorganizowano rejs dla 12 dzieci m.in. przewlekle chorych, niepełnosprawnych, z rodzin wielodzietnych 
lub będących w trudnej sytuacji życiowej. dzieci popłynęły wraz z rodzicami. a inicjatorami nietypowego przedsięwzięcia 
była mieszkanka moreny – iwona postoła oraz kapitan Janusz zbierajewski, który od lat organizuje rejsy dla osób niewidomych 
pod hasłem „zobaczyć morze”. 

Mieszkanka Moreny już 
niemal od 10 lat jest wolon-
tariuszką w Szkole Podsta-
wowej nr 44 na Przymorzu. 
Najpierw została asystentką 
dziewczynki z czterokończy-
nowym porażeniem mózgo-
wym na zajęciach arteterapii. 
 – Zajęcia te organizowane 
były w naszej szkole przez 
Gdańską Fundację Terapii 
i Rozwoju. Pani Iwona zo-
stała jednocześnie wolonta-
riuszką tej fundacji, biorąc 
udział w innych jej przedsię-
wzięciach. Z czasem w naszej 
szkole zaczęła pomagać w na-
uce dzieciom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 
Mimo że z wykształcenia 
jest inżynierem, ma niezwy-
kły talent pedagogiczny i na-
wiązuje doskonały kontakt 
z dziećmi. Jest niezwykle za-
angażowana w pracę z dzieć-
mi, wkłada w to całe serce 
– mówi nam Katarzyna Sta-
chacz, pedagog Szkoły Pod-
stawowej nr 44.
Iwona Postoła – jak sama 
przyznaje – chociaż miała 
odpowiednie wykształcenie, 
nie pracowała zawodowo, ale 
doszła do wniosku, że war-
to zrobić coś wartościowego 
poza domem.
 – Od zawsze interesowała 
mnie psychologia i pedagogi-
ka. Fascynowała mnie praca 
z dziećmi. Jedyną drogą do 
tego, by zrobić coś dobre-
go, był właśnie wolontariat, 

IWONA POSTOŁA – BRAKUJĄCE OGNIWO W SYSTEMIE EDUKACJI

organizują wakacyjne rejsy dla gdańskich dzieci 

ile plastiku tygodniowo zuży-
wamy. Autobus komunikacji 
miejskiej zapełniony zostanie 
workami wypełnionymi plasti-
kowymi butelkami po napojach.
 – Nasze przedsięwzięcie wpi-
suje się w hasło kampanii 
„Gdańsk bez plastiku” i jest 
działaniem proekologicznym 
z wykorzystaniem narzędzi, 
jakimi dysponujemy, czyli in-
frastruktury komunikacyjnej, 
w tym wypadku konkretnie 
pojazdu autobusowego – mówi 
Sebastian Zomowski, dyrektor 
ZTM w Gdańsku. – Chcemy 
przekonać uczestników im-
prezy, że opakowań z tworzyw 
sztucznych jest w naszym oto-
czeniu zbyt wiele i powinno to 
zainspirować każdego do rezy-
gnacji z plastiku – zawsze, gdy 
jest to możliwe.

(GR)

dlatego też znalazłam się 
w przymorskiej podstawów-
ce. Pracowałam i nadal pra-
cuję z dziećmi pokrzywdzo-
nymi przez los. Można po-
wiedzieć, że odbieram to jako 
kolejną życiową lekcję. Czu-
łam jednak, że mogę zrobić 
jeszcze więcej dla konkret-
nego dziecka. Po kilku latach 
pracy w tej szkole pełnię rolę 
starszej siostry, nauczycielki, 
terapeutki albo babci, która 
potraf i wysłuchać. Taka jest 
potrzeba, dlatego też taka 
jest moja rola. Niektórzy za-
uważają i żartują, że jestem 
brakującym ogniwem w sys-
temie oświatowym – mówi 
„Panoramie” Iwona Postoła. 
W tym roku już po raz trzeci 
mieszkanka Moreny wspól-
nie z kpt. Januszem Zbiera-
jewskim zorganizowali jed-
nodniowy rejs na Hel dla 
uczniów przymorskiej szkoły. 
 – Pomysł na rejs zrodził się 
właśnie w szkole. Na swo-
jej drodze spotkałam dziec-
ko z bardzo ubogiej rodziny, 
której nie było stać nawet na 
kupno butów. Zbliżały się 
wakacje i nie dopuszczałam 
do siebie myśli, że będzie on 
siedział całe lato w niewiel-
kim pokoiku na Oruni. Za-
stanawiałam się, jak mógł-
by on spędzić chociaż część 
wakacji razem z rodziną. 
Pisałam do wielu organiza-
cji, które rzekomo zajmu-
ją się pomocą dzieciom. Nie 

otrzymałam żadnej odpo-
wiedzi – żali się pani Iwo-
na. – Przypadkowo natraf i-
łam na środowisko żeglarzy 
i podróżników. Dzięki nim 
udało się traf ić na kapitana 
Zbierajewskiego. Napisałam 
list z prośbą o zorganizowa-
nie rejsu jednodniowego dla 
maksymalnie 2 dzieci. Ten 
niesamowity człowiek po-
wiadomił mnie, że zorgani-
zuje taką wyprawę dla… 20 
osób. Mało tego, znalazł też 
sponsora, który w całości po-
kryje koszty wyprawy.
Rejsy nie odbywają się każ-
dego roku, bo nie było na to 
pieniędzy. W tym roku wy-
prawę, w której uczestniczy-
ło 12 dzieci, zasponsorowała 
Fundacja Excitate z Warsza-
wy, a znalazł ją … oczywiście 
kapitan Zbierajewski. 
 – Pani Iwona jest osobą nie-
tuzinkową o wielkim sercu 
i pasji. Od zeszłego roku po-
maga również w nauce szkol-
nej i nauce języka polskiego 
chłopcu z Ukrainy, który za-
mieszkał na jej osiedlu. Inną 
pasją pani Iwony są podróże. 
W kwietniowym numerze 
miesięcznika Poznaj Świat 
ukazał się jej artykuł o trek-
kingu w Himalajach „Trek-
king zamiast obcasów”. Pa-
nią Iwonę poznałam 10 lat 
temu dzięki Regionalnemu 
Centrum Wolontariatu. Po 
wielu młodych wolontariusz-
kach, które współpracowały 

z naszą szkołą, pozostało 
jedynie mgliste wspomnie-
nie, a pani Iwona wciąż jest 
i ciągle zmienia nasz świat na 
lepszy – zauważa Katarzyna 
Stachacz. 

(KL, KS)

  kapitan przedstawia 
regulamin rejsu

  iwona postoła 
i kapitan Janusz 
zbierajewski – 

organizatorzy rejsu dla 
gdańskich dzieci

kolejne przetargi dotyczące ter-
momodernizacji gdańskich szkół. 
Do końca roku planowane jest 7 
przetargów. Będą one ogłoszone 
dla: SPS nr 28 przy  ul. Tęczowej, 
SP nr 42 przy ul. Czajkowskiego, 
ZSO 5 – IV LO przy ul. Na Za-
spę, Przedszkole nr 7  przy ul. Za-
tor Przytockiego, Przedszkola nr  
33 przy ul. Klonowicza, SP nr 55 
przy  ul. Wolności, SP nr 21 przy 
ul. Na Stoku.
 – 6 sierpnia podpisano umowę 
na termomodernizację Żłobka nr 
1. Koszt prac to ponad 1,3 mln 
zł. Realizacja zadania zakończy 
się w lutym 2020 roku. Ponad-
to rozpoczęły się prace na terenie 
budynku Szkoły Podstawowej 
nr 92, w którym mieści się także 
Przedszkole nr 13. Inwestycja ma 
zakończyć się w kwietniu 2020 
roku. Koszt inwestycji to ponad 
13,4 mln złotych – dodaje Aneta 
Niezgoda.
Inwestycje są częścią programu 
kompleksowej termomodernizacji 
placówek oświatowych w Gdań-
sku, który zyskał dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. Dotacja przy-
znana została dla 30 obiektów. 
Koszty realizacji całego programu 
przewidziano na ok. 102,7 mln 
złotych. Łączna kwota dofinanso-
wania unijnego to ponad 33,8 mln 
złotych.

(GR)
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SPRAWDŹ, CO MOŻESz zROBIĆ

Nie jesteś w stanie opłacić składek na czas? 
– Twój biznes ucierpiał z przy-
czyn losowych? Masz trudności 
z odzyskaniem należności od 
nieuczciwych kontrahentów? 
W takich sytuacjach możesz 
ubiegać się w Zakładzie Ubez-
pieczeń Społecznych o odro-
czenie terminu płatności skła-
dek – informuje Krzysztof Cie-
szyński, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa 
pomorskiego.
O taki rodzaj ulgi w spłacie na-
leżności mogą ubiegać się przed-
siębiorcy, którzy mają chwilowe 
problemy płatnicze, uniemożli-
wiające pozyskanie środków na 
terminowe  regulowanie skła-
dek. Odroczenie terminu płat-
ności składek pozwala na dalsze 
funkcjonowanie na rynku, bez 
obawy o to, że wystąpią nieod-
wracalne skutki, takie jak przy-
musowa egzekucja. Odroczenie 
polega na możliwości uregu-
lowania składek w dłuższym, 
ustalonym z ZUS czasie.

 – Takiej uldze w spłacie podle-
gają składki w pełnej kwocie i na 
wszystkie fundusze. Co ważne, 
odroczenie może dotyczyć tyl-
ko tych składek, których termin 
płatności jeszcze nie upłynął. Dla-
tego wniosek trzeba złożyć naj-
później w dniu płatności składki 
– tłumaczy Krzysztof Cieszyński, 
który dodaje, że warunki spła-
ty są zawsze określane w umo-
wie indywidualnie i uzależnio-
ne od możliwości finansowych 
przedsiębiorcy. 
Od odroczonych składek nie na-
licza się odsetek. W zamian po-
bierana jest opłata prolongacyjna 
w wysokości 50 proc. stawki od-
setek za zwłokę, która obowiązy-
wała w dniu podpisania umowy. 
Tak udzielona ulga może stano-
wić pomoc publiczną. 
 – Odroczenie terminu płatno-
ści składek udzielane jest tyl-
ko na wniosek. Należy w nim 
wskazać okres, za który składki 
mają być odroczone, i ich kwotę, 

reklama

Całoroczne Hale piłkarskie

Zarezerwuj już teraz!
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

amerykanie, chińczycy, Ukraińcy, wietnamczycy, turcy, rosjanie, ormianie, tunezyjczycy. w 2015 roku na liście studentów 
gdańskiej awFis znaleźć można było 41 nazwisk z zagranicy. w lutym tego roku lista zawiera nazwiska 133 osób.

Internacjonalizacja to dla 
uczelni warunek istnienia 
w krajowych i międzynaro-
dowych rankingach, oraz do-
datkowe środki f inansowe, 
które wpływają na jej konta 
za każdego zagranicznego 
studenta.  Internacjonaliza-
cja to jedna z głównych grup 
kryteriów w Rankingu Szkół 
Wyższych przygotowanym 
przez Fundację Edukacyjną 
Perspektywy. Warto zauwa-
żyć, że w 2012 roku wśród 50 
polskich uczelni próżno było 
szukać gdańskiej Akade-
mii Wychowania Fizyczne-
go i Sportu. Jednak polityka 
władz uczelni zmieniła się. 
Z każdym rokiem studentów 
z zagranicy zaczęło przyby-
wać. Każdy student to kon-
kretne pieniądze. Przychody 
z tytułu obcokrajowców wy-
niosły w 2016 roku 60 000 
zł, a już w 2018 roku 1 550 
000 zł. Z kolei planowany 
przychód na koniec tego roku 
oszacowano na, bagatela, 3, 
a w 2020 roku 5 mln zł. Poza 

GDAŃSKA UCzELNIA WYRASTA NA LIDERA

aWfis ponad średnią krajową

tym warto jeszcze wiedzieć, 
że za jednego polskiego stu-
denta uczelnia otrzymuje 3 
500 zł, natomiast za obco-
krajowca 2 700 euro rocznie.
– Proces internacjonali-
zacji wprowadzony został 
na naszej uczelni dopie-
ro w 2016 roku. Wtedy też 
AWFiS znajdował się na 
ostatnim miejscu w Polsce 
wśród uczelni publicznych 
w ramach poziomu inter-
nacjonalizacji, a Polska na 
jednym z ostatnich miejsc 
w Europie pod tym wzglę-
dem. W ostatnich latach 
nasza uczelnia notuje dwa 
razy niższy wskaźnik inter-
nacjonalizacji aniżeli wy-
nosi średnia ogólnopolska 
– mówi prof. nadzw. dr hab. 
Waldemar Moska, rektor 
AWFiS w Gdańsku. - Na  
gdańskiej AWFiS studiu-
ją Amerykanie, Chińczycy, 
Ukraińcy, Wietnamczycy, 
Turcy, Rosjanie, Ormianie, 
Tunezyjczycy.
Wszystkie te działania 

proponowany termin zapłaty, 
swoje możliwości płatnicze, 
a także rodzaj wnioskowanej 
pomocy publicznej. Zakres do-
kumentów, jakie należy dołą-
czyć, ustala się indywidualnie. 
Jest on zależny od rodzaju pro-
wadzonej działalności i formy 
opodatkowania – objaśnia po-
morski rzecznik ZUS.
Wnioski można składać: elek-
tronicznie, pisemnie, ustnie do 
protokołu lub telefonicznie – za 
pośrednictwem Centrum Ob-
sługi Telefonicznej (aby złożyć 
wniosek w tej formie, trzeba 
mieć profil na platformie PUE).
W placówkach ZUS pracu-
ją specjalni doradcy, którzy na 
podstawie informacji przedsta-
wionych przez klienta sugerują 
najdogodniejsze formy uregulo-
wania zobowiązań, dostosowane 
do indywidualnej sytuacji i moż-
liwości finansowych.

(GR)

realizowane są zgodne 
z ustawą, a to Minister-
stwo Szkolnictwa Wyższe-
go skonstruowało algorytm 
studencki, dzięki któremu 
polskie uczelnie otrzymu-
ją znacznie większe dotacje 
za studentów zagranicznych 
niż za Polaków.   
– Jak widać rachunek eko-
nomiczny jest prosty. To nie 
wszystko, ponieważ poziom 
internacjonalizacji liczy się 
we wszystkich rankingach. 
Im więcej studentów zagra-
nicznych, tym wyższe pozy-
cje rankingowe – dodaje rek-
tor. – W 2015 roku procent 
internacjonalizacji wynosił 
0. Dzięki podpisanej umo-
wie  Beijing Sport University 
wzrósł on do 7,5%, a dodam, 
że średnio ogólnopolska 
kształtuje się na poziomie 
5%. Naszym realnym celem 
jest 15%. Jak już podajemy 
liczby, to powiem, że średnia 
Unii Europejskiej wynosi 
30, a uczelni brytyjskich … 
50%.

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

• ROZLICZANIE MAŁYCH FIRM, 
• PROWADZENIE KPIR, 
• EWIDENCJI VAT, 
• KADRY.

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24
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RUCH BYŁ zNACzNIE MNIEJSzY

parkingowe podsumowanie lata
Trzeci rok z rzędu w lipcu 
i sierpniu przy gdańskich 
plażach funkcjonowały par-
kingi nadmorskie. Po za-
kończeniu wakacji Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni do-
konał podsumowania tego-
rocznej działalności. 
 – W tym roku obsługiwali-
śmy trzy parkingi zlokalizo-
wane w pobliżu gdańskich 
kąpielisk. Były to parkingi 
w Brzeźnie przy ul. Czarny 
Dwór na 340 miejsc posto-
jowych, w Jelitkowie przy 
ul. Błękitnej na 220 miejsc 
oraz przy ul. Kaplicznej na 
60 miejsc. W odróżnieniu 
od lat 2017 i 2018 parking 
nadmorski przy ul. Nowot-
nej na Stogach nie znajdo-
wał się pod opieką GZDiZ. 
Miał on charakter parkingu 
społecznie odpowiedzialne-
go i był obsługiwany przez 
podopiecznych Funda-
cji Społecznie Bezpieczni. 
Zysk, który został wypraco-
wany przez parking na Sto-
gach, będzie przeznaczony 
na wyposażenie schroniska 
dla bezdomnych w Gdań-
sku – informuje Magdale-
na Kiljan, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zielnie.

W tym roku kierowcy za 
postój na parkingu płaci-
li 10, a nie jak do tej pory 5 
złotych. Być może ta cena 
miała wpływ na to, że pojaz-
dów było mniej niż w latach 
poprzednich. 
 – Kapryśna pogoda w te-
goroczne wakacje sprawiła, 
że w lipcu i sierpniu liczba 
kierowców, którzy zdecy-
dowali się skorzystać z par-
kingów nadmorskich, spadła 
w stosunku do lat ubiegłych 
– tłumaczy Magdalena Kil-
jan. – Biorąc pod uwagę tyl-
ko parking w Brzeźnie oraz 
dwa parkingi w Jelitkowie, 
w 2019 roku pojazdów po-
zostawionych na parkingach 
nadmorskich było ponad 
6500 mniej. Ze względu na 
większą liczbę miejsc parkin-
gowych, a także dużą popu-
larność kąpieliska w Brzeź-
nie, kierowcy, podobnie jak 
w ubiegłych latach, najczę-
ściej wybierali parking przy 
ul. Czarny Dwór.
Mimo mało sprzyjającej pla-
żowaniu aury nie brakowało 
w Gdańsku dni, kiedy można 
było bez problemów zażywać 
kąpieli słonecznych czy prze-
spacerować się nadmorskimi 
deptakami. Przełożyło się 

reklama

to również na „frekwencję” 
aut na parkingach nadmor-
skich, przede wszystkim 
w weekendy. 
 – Jeśli chodzi o f inanso-
wą stronę parkingów nad-
morskich, to dochód z ich 
funkcjonowania w 2019 
roku wyniósł dokładnie 301 
980 zł. Koszty ich obsługi, 
na które składają się wy-
nagrodzenia pracowników, 
energia elektryczna, serwis 
kas f iskalnych, konwój go-
tówki, monitoring, a także 
sprzątanie terenu parkin-
gów i obsługa toalet przeno-
śnych, wyniosły w tym roku 
w granicach 50 proc. przy-
chodów. Statystyki wskazu-
ją także, że kierowcy zdecy-
dowanie częściej za postój 
swojego samochodu płacili 
gotówką. Wpłaty dokony-
wane za pomocą kart stano-
wiły w 2019 roku mniej niż 
13 proc. wszystkich płatno-
ści. Nadwyżka f inansowa za 
działalność parkingów nad-
morskich może zostać prze-
znaczona na poprawę stanu 
technicznego infrastruktu-
ry drogowej – podsumowuje 
rzecznik GZiZ.

(GR)

ponad 20 przyszłych lub obecnych matek z Gdańska wzięło udział w plenerowej, 
bezpłatnej sesji zdjęciowej, która wpisała się w obchody Światowego dnia 
Świadomości Fasd (spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych). 

Przedsięwzięcie w ramach pro-
jektu „Fascynująca sesja mam” 
połączone było z otwartą akcją 
informacyjną oraz edukacyjną 
na temat szkodliwości spoży-
wania alkoholu w okresie ciąży 
dla kobiety oraz dla jej dziecka. 
Skutki dla malucha mogą być 
bowiem fatalne. Organizatorzy 
opowiedzieli uczestniczkom, 
jak trudna jest rehabilitacja 
malucha cierpiącego na FAS 
(Płodowy Zespół Alkoholo-
wy) i jak szerokie jest spektrum 
zaburzeń. Podpowiadali także, 
gdzie znaleźć m.in. medyczną 
oraz psychologiczną pomoc. 
W programie wydarzenia nie 
zabrakło  gier i zabaw dla naj-
młodszych oraz warsztatów 
z jogi dla matek. Podczas im-
prezy w punkcie gdańskiego 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie można się było 
dowiedzieć m.in. jak zostać 
rodzicem zastępczym, gdzie 
otrzymać bezpłatne wsparcie 
prawne, psychologiczne czy 

NIETYPOWA SESJA

fascynujące mamy 
na molo i w kalendarzu

kompleksową pomoc w życio-
wych kryzysach. Z kolei przed-
stawiciele spółki Copernicus 
PL w Gdańsku m.in. eduko-
wali młode mamy w zakresie 
poradnictwa laktacyjnego oraz 
resuscytacji krążeniowo–odde-
chowej dzieci i dorosłych.
 – Zachęcam nie tylko mat-
ki, ale i ojców do udziału 

w obchodach Światowego Dnia 
Świadomości FASD przy molo 
w Brzeźnie – mówił Piotr Ko-
walczuk, zastępca prezydenta 
Gdańska ds. edukacji i usług 
społecznych. – Edukacja ca-
łej rodziny ma tutaj ogromne 
znaczenie.     
Dodajmy też, że wykona-
ne w czasie niedzielnej sesji 

zdjęcia przyszłych i obecnych 
matek wypełnią kalendarz na 
rok 2020 przygotowany przez 
Fundację na Rzecz Dziecka 
i	Rodziny	FASCYNACJE.		
Organizatorem niedzielne-
go wydarzenia była Funda-
cja	 FASCYNACJE,	 a	 part-
nerem w projekcie – MOPR 
w Gdańsku. 

(SR)
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DNI MORzA NA WYSPIE SOBIESzEWSKIEJ

GDAŃSKI TEST COOPERA

Bezpłatne pływanie dla mieszkańców

sprawdź swoją kondycję 

 – 21 i 22 września na Wy-
spie Sobieszewskiej odbędą 
się Dni Morza organizowa-
ne przez Chorągiew Gdań-
ską ZHP w ramach Programu 
Społecznego Rozwoju Wyspy 
Sobieszewskiej. W programie 
przewidziano bezpłatne, go-
dzinne pływanie na jachtach 
żaglowych, animacje da dzieci 
i rodzin oraz koncert szantowy 
Grupy Muzycznego Wspar-
cia – informuje Marta Bańka 
z Programu Rozwoju Wyspy 
Sobieszewskiej.
Zbiórka na pływanie oraz 

 – Sprawność fizyczna, zdrowy 
styl życia – takie idee propaguje 
nasze miasto. Gdańsk. Wspólnie 
z AZS Centralnym Ośrodkiem 
Sportu Akademickiego zapra-
szamy do udziału w gdańskim 
Teście Coopera. Impreza od-
będzie się w Kompleksie Spor-
towym przy al. Grunwaldzkiej 
244. Udział jest bezpłatny dla 
wszystkich chętnych – informuje 
Joanna Bieganowska z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Gdański Test Coopera odbę-
dzie się 26 i 27 września. Test to 

animacje dla dzieci odbędą się 
przy przystani przy ul. Nadwi-
ślańskiej 56 (przystanek „Sobie-
szewska” linii 186). Na pływania 
można się zgłosić indywidual-
nie, z grupą przyjaciół bądź ca-
łymi rodzinami (dzieci do lat 16 
pod opieką dorosłych). Na jednej 
jednostce płynie maksymalnie 5 
osób. Koncert szantowy odbędzie 
się w sobotę w Przystani Ptasi Raj 
przy ul. Nadwiślańskie 139B.
Z powodu ograniczonej liczby 
miejsc na pływania prowadzone 
są zapisy (bit.ly/zgloszenianad-
nimorza). Sobotnie pływanie 

metoda opracowana przez ame-
rykańskiego lekarza Kennetha H. 
Coopera na potrzeby armii USA 
w 1968 roku. Polega on na 12-mi-
nutowym nieprzerwanym biegu. 
Obecnie jest szeroko stosowany do 
badania wytrzymałości i sprawno-
ści wszystkich grup społecznych.
 – Ideą gdańskiego Testu Coope-
ra jest promocja zdrowego stylu 
życia, utrwalenie pozytywnego 
wizerunku miasta oraz integra-
cja mieszkańców. W teście mogą 
wziąć udział wszyscy niezależnie 
od wieku czy poziomu aktywności 

rozpocznie się o godz. 11 i potrwa 
5 godzin. W południe rozpoczną 
się animacje dla dzieci. Na godz. 
18.00 zaplanowano koncert szan-
towy Grupy Muzycznego Wspar-
cia – laureata konkursu szantowe-
go „Szanty pod Żurawiem”.
W niedzielę pływanie dla miesz-
kańców rozpocznie się o godz. 
10.00 i potrwa pięć godzin, na-
tomiast animacje dla dzieci i ich 
rodzin potrwają między godz. 
11.00 a 15.00.
 – Dni Morza i bezpłatne, go-
dzinne rejsy odbędą się po raz 
trzeci. Instruktorzy Związku 

fizycznej. Ci, którzy swoją przy-
godę z bieganiem dopiero pla-
nują rozpocząć, wysportowani 
i chcący poprawić swoją wydol-
ność. We wspólnym biegu udział 
mogą wziąć całe rodziny, ucznio-
wie, studenci – zachęca Joanna 
Bieganowska.
Chętni, którzy chcą wziąć udział 
w teście, mogą zgłosić się ma-
ilowo pod adresem www.zapisy.
sts-timing.pl/582/ lub w biurze 
zawodów w dniu imprezy. Test 
prowadzony będzie przez dwa 
dni: czwartek, 26 września (godz. 

pomorskie to nie tylko żeglarstwo, ale coraz popularniejsza w ostatnich latach 
turystyka kajakowa. na jej rozwój postawi również pomorski samorząd, który 
wspiera inicjatywy powstawania nowych szlaków kajakowych. 

Sezon dobiega końca, ale wie-
lu miłośników kajakarstwa 
ucieszy na pewno wiadomość, 
że od kilku tygodni można 
korzystać z nowych przystani 
m.in. w Starej Brdzie Pilskiej 
nad rzeką Brdą, Płociszu nad 
Rudą oraz w Tuchomiu nad 
Kamienicą. 
 – Nowe przystanie czekają na 
kajakarzy na Brdzie i Rudej. 
W Starej Brdzie Pilskiej w gmi-
nie Koczała miłośnicy kajakar-
stwa będą mogli schować się 
pod wiatą, skorzystać z toalety 
oraz zrobić ognisko i spokoj-
nie odpocząć na łonie natury. 
Spływ kajakowy na Brdzie to 
dobry pomysł na weekendowy 
rodzinny wypad – rzeka jest 
bardzo urokliwa i zmienna, 
ale jednocześnie na większości 
odcinków łatwa. Tutaj war-
to też zacząć swoją przygodę 
z kajakarstwem – mówi Michał 
Piotrowski, rzecznik praso-
wy Urzędu Marszałkowskiego 
w Gdańsku.
Z kolei w środkowym od-
cinku Brdy w Swornegaciach 

POMORSKIE SzLAKI KAJAKOWE

Nowe przystanie już czekają 
RODzINNA „AKTYWNA NIEDzIELA” 

GRAJĄ TEŻ NASI

inauguracja nowego 
sezonu 

turniej tysiąca drużyn 

 – Letnia przerwa za nami, czas 
zainaugurować nowy sezon „Ak-
tywnych Niedziel”! Nadchodzącą 
jesienną edycję imprezy dedyku-
jemy rodzinie, która po zakoń-
czeniu wakacji musi odnaleźć się 
w rzeczywistości nowych–starych 
obowiązków szkolnych i zawodo-
wych. Aktywna Niedziela – Ak-
tywna Rodzina już 29 września 
w Ergo Arenie – zachęca Bartosz 
Tobieński, rzecznik prasowy Ergo 
Areny. 
W kontekście zmiany pory roku 
możemy odczuwać dyskomfort 
i utratę energii. Jak stawić czoła 
jesiennej chandrze? W jaki sposób 
spędzać długie wieczory, angażu-
jąc wszystkich członków rodziny? 
Jak zregenerować skórę zmęczoną 
letnim słońcem? Na te i inne py-
tania odpowiedzą specjaliści pod-
czas wykładów i warsztatów. Na 
uczestników pragnących spędzić 

Za nami druga runda piłkar-
skiego Pucharu Polski, w której 
nie brakowało drużyn z Gdań-
ska i Sopotu. Nie wszyscy otrzy-
mali promocję do następnej fazy 
„turnieju tysiąca drużyn”.
Drugą rundę tworzyło 19 pu-
charowych par. W drugiej po-
łowie sierpnia rozegrano run-
dę pierwszą, w której Olimpic 
Gdańsk 6:2 pokonał More-
nę, rezerwy Jaguara 6:1 ograły 
GTS Juszkowo, Stowarzysze-
nie Sędziów Pomorskiego ZPN 
przegrało 1:6 z GKS Żukowo, 
a Gdańskie Centrum Edukacji 
0:3 z Santosem Gdańsk.
Na początku września odbyła 

ten czas aktywnie czekać będą tre-
nerzy, którzy poprowadzą zajęcia 
m. in. z energetycznej zumby, kali-
steniki czy jogi. Dzieci i młodzież 
sprawdzą swoje umiejętności na 
innowacyjnym „Spoonerze” i pod-
dadzą się artystycznemu malowa-
niu buzi. Badania stóp i postawy 
ciała możliwe będą w namiotach 
naszych partnerów. 
 – Wszystkie zajęcia są bezpłatne, 
a program ułożony został tak, by 
atrakcje w Ergo Arenie pochłonę-
ły przedstawicieli różnych poko-
leń. Do hali na granicy Gdańska 
i Sopotu, w ramach kampanii „Po 
zdrowie do Ergo Areny!” zaprasza 
operator hali oraz Sopockie Sto-
warzyszenie Zdrowi i Aktywni – 
dodaje Bartosz Tobieński.
Pełny harmonogram wrześniowe-
go spotkania: www.ergoarena.pl.

(BT)

się kolejna seria spotkań Pucha-
ru Polski. Olimpic 2:3 przegrał 
z sopocką Kamionką, a Ogni-
wo Sopot pokonało 6:2 gdańską 
Polonię. Mecz rezerw Jaguara 
z Santosem nie odbył się, ponie-
waż ci drudzy nie stanęli do wal-
ki, przez co ukarani zostali wal-
kowerem. Natomiast Portowiec 
4:0 rozbił GTS Rokitnica, drugi 
garnitur Gedanii rozgromił na 
wyjeździe drugi zespół Osiczan-
ki Osice (6:1).
W kolejnym wydaniu „Panora-
my” podamy oczywiście wyniki 
kolejnej rundy Pucharu Polski.

(GR)

Harcerstwa Polskiego o spe-
cjalności żeglarskiej dzielą się 
swoimi umiejętnościami i pasją 
z mieszkańcami, ponieważ od 
2017 roku nasze miasto prowa-
dzi Program Społeczny Rozwo-
ju Wyspy Sobieszewskiej przy-
gotowujący mieszkańców dziel-
nicy na Europejskie Jamboree 
2020 – tłumaczy Marta Bańka.
Więcej informacji: www.gdan-
skwyspasobieszewska.pl oraz 
profilu facebookowym Teraz 
Wyspa Sobieszewska. 

(GR)

10.00 – 19.00) i piątek, 27 wrze-
śnia (godz. 9.00 – 14.00)
 – Podczas wydarzenia przewi-
dziane są też dodatkowe atrakcje 
dla uczestników, poczęstunek 
regeneracyjny i nagrody. Przewi-
dziano również nagrody dla naj-
aktywniejszych szkół. Placówki, 
która przyprowadzą największą 
liczbę uczniów, otrzymają bony 
na sprzęt sportowy – dodaje Jo-
anna Bieganowska.

(GR)

i Swornegaciach Kokoszka 
w gminie Chojnice oraz Cie-
cholewy w gminie Konarzyny 
powstały wygodne przystanie 
przeznaczone dla kajakarzy. 
Można tam już korzystać z po-
mostu, wiat, suszarek na kajaki, 
jak również miejsc na ognisko.
 – Nowa stanica w Płociszu 
w gminie Koczała jest z kolei 
idealnym miejscem do rozpo-
częcia spływu kajakowego rze-
ką Rudą. Kajakarze mają do 
dyspozycji m.in. nową wiatę, 
wygodne ławostoły oraz toale-
tę. Ruda to rzeka, która z pew-
nością spodoba się miłośnikom 
natury. Jest tam wyjątkowo 
cicho i spokojnie, a podczas 
spływu można podziwiać nie 
tylko niezwykle czystą wodę, 
ale i piękne widoki leśne. Na 
szlaku Rudy można też zoba-
czyć pomnik przyrody – Dąb 
Zygmunta, który ma około 
300 lat – kontynuuje Michał 
Piotrowski.
Kajakarze mogą też korzystać 
z czterech nowych przystani 
na Kamienicy w: Tuchomiu, 

Modrzejewie, Modrzejewie 
Młyn (gm. Tuchomie) i w Ka-
mieńcu (gm. Kołczygłowy). Do 
dyspozycji pozostają ławki, 
wiaty oraz miejsca na rozpa-
lenie ogniska. Dodatkowo na 
przystani w Tuchomiu można 

skorzystać z łazienki i toalety.
Szlaków kajakowych na Pomo-
rzu jest wiele – najbliższy już 
w powiecie gdańskim – na ma-
lowniczej Raduni, gdzie można 
rozpocząć spływ, a dotrzeć aż 
pod gdańskiego Żurawia.

(GR)

  coraz więcej osób stawia na turystykę kajakową
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CHCEMY W KOŃCU zABLOKOWAĆ Tę NEGATYWNĄ zMIANę

W obronie polskich samorządów 
ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego w październikowych wyborach parlamentarnych, ubiegać się 
będzie o mandat senatora z okręgu wyborczego nr 66, obejmującego powiaty: gdański, starogardzki i tczewski.

 – Co spowodowało, że Urząd 
Marszałkowski w Gdań-
sku chce pan zamienić na 
sale senatu przy Wiejskiej 
w Warszawie?
 – Nie była to łatwa decyzja. 
Całe swoje publiczne życie je-
stem związany z samorządem. 
Widzę jednak, co się dzieje 
w naszym kraju, gdzie samo-
rząd nie jest w żaden sposób 
wartościowany przez rządzą-
cych naszym państwem. To 
właśnie samorządowi zabiera 
się kolejne kompetencje oraz 
środki finansowe. Zabierane 
są również instytucje, które 
pracowały na rzecz samorzą-
du. Nie rekompensuje się strat, 
jakie wynikają ze zmniejsze-
nia stawek podatkowych dla 
mieszkańców. Uważam, że w tej 
chwili robi się wszystko, aby 
samorząd w formule demokra-
tycznej przestał istnieć. Myślę, 
że jesteśmy w stanie zablokować 
tę negatywną zmianę właśnie 
w Senacie, zdobywając więk-
szość w nadchodzących wy-
borach. Wszystkie niekorzyst-
ne zmiany dla małych wspól-
not, jakimi są gminy, powiaty, 
a nawet województwa, jesteśmy 
w stanie zatrzymać w Senacie.
 – Mam zatem rozumieć, że 
nie liczycie na większość 
w sejmie?
 – Trudno przewidzieć, jaki 
będzie wynik wyborów parla-
mentarnych, i trudno powie-
dzieć, kto będzie miał więk-
szość w Sejmie. Wybory mają 
do siebie to, że są nieobliczal-
ne. Do Senatu startuje spora, 
bo chyba 30-osobowa grupa 
samorządowców. Proszę też 
pamiętać, że są pewne poro-
zumienia o niewystawianiu 
konkurencyjnych kandydatów. 
Sprawia to, że mamy realne 
szanse na większość i możli-
wość zastopowania złej zmiany.
 – 13 października może 
być dniem szczęśliwym, ale 
wtedy ryszard świlski straci 
mandat radnego w sejmiku 
wojewódzkim. Czy ci, którzy 
głosowali na pana jesienią, 
nie będą zawiedzeni?
 – Osoby, które na mnie gło-
sowały, doskonale wiedzą, co 
robiłem przez minione 25 lat. 
Swój udział w zbliżających się 
wyborach uważam za cel nad-
rzędny. Jeśli przegram, to będę 
mógł spokojnie spojrzeć w lu-
stro i powiedzieć, że zrobiłem 
wszystko dla ratowania na-
szych małych ojczyzn. Mam 
świadomość, że w ostatnich 
wyborach samorządowych 
mieszkańcy powiatu gdańskie-
go i starogardzkiego zaufali mi 

i za to im dziękuję. Rozmawia-
łem z mieszkańcami i wiem, 
że mają pełne zrozumienie dla 
moich działań, ponieważ trze-
ba utrzymać to, o co walczyli-
śmy przez ostatnie 20 lat, i to, 
co robiliśmy w naszych mia-
stach i wsiach. Jeśli nic  nie zro-
bimy, to samorządów w takiej 
postaci jak teraz po prostu nie 
będzie. Nie możemy wrócić do 
lat 70., kiedy samorząd był je-
dynie atrapą. Widząc, co dzieje 
się chociażby w systemie finan-
sowania samorządów, można 
powiedzieć, że jest to droga ku 
temu, by nie mogły one podej-
mować decyzji w sferach edu-
kacyjnych czy inwestycyjnych. 
Rządzący obniżają podatki 
i mieszkańcy są zadowoleni, ale 
nikt nie mówi o tym, że przez 
takie posunięcie do budżetów 
lokalnych samorządów wpły-
wają mniejsze środki finan-
sowe. A mieszkańcy oczekują 
kolejnych inwestycji i nie pytają 
się, skąd wziąć na to pieniądze.
Jak najbardziej jestem za pod-
wyższeniem płac dla nauczy-
cieli. Rząd mówi, że znalazły 
się na to środki. Jest to kom-
pletną bzdurą, ponieważ to 
każdy z samorządów będzie 
musiał wyłożyć dodatkowe 
pieniądze do wynagrodzeń na-
uczycieli. Wszystko spycha się 
na samorządy, stawia się nas 
pod ścianą. 
 – Wspomniał pan, że w sa-
morządzie pracuje już od 
25 lat. proszę więc przypo-
mnieć naszym Czytelnikom, 
czym się pan zajmował.
 – To była długa droga, któ-
ra rozpoczęła się w Pruszczu 
Gdańskim, gdzie zajmowałem 
się chociażby przygotowaniem 
Bałtyckiej Strefy Inwestycyj-
nej czy rozpoczęciem projektu 
związanego z Faktorią Kultury, 
zbudowaniem podwalin podat-
kowych, z których miasto mo-
głoby żyć i rozwijać się. Kiedy 
powstawały powiaty, brałem 
udział – o czym się już zapo-
mina – w budowaniu wspólno-
ty, która podejmowała decyzję 
związane z budową dróg po-
wiatowych. To też model przy-
gotowania powiatu do funkcji 
społecznych, a więc tworzenia 
Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie czy pogotowia 
ratunkowego. Warto też pa-
miętać o wielu inwestycjach 
infrastrukturalnych na tere-
nie Pruszcza Gdańskiego, ale 
i powiatu. Już z pozycji zarzą-
du województwa pomorskiego 
podejmowaliśmy wiele decyzji 
o przyznaniu środków na re-
witalizację pomorskich gmin, 

różnorakie inwestycje drogowe 
czy ochronę zabytków – cho-
ciażby kościołów na Żuławach.
 – Nie możemy zapomnieć 
o kolei…
 – Rzeczywiście. W ostatnich 
latach kolej jest moim oczkiem 
w głowie. Przecież nikt nie 
wierzył w sukces Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Dziś 
już nikt nie kwestionuje jej po-
wstania czy rewitalizacji całe-
go systemu linii kolejowych na 
Pomorzu. PKM spowodowała, 
że na Pomorzu nastała moda na 
kolej, na poruszanie się trans-
portem publicznym. Przypo-
mnę raz jeszcze, że najchętniej 
w naszym kraju z kolei korzy-
stają mieszkańcy Pomorza. Są 
to 24 podróże w roku przypa-
dające na jednego mieszkańca 
naszego województwa. Przy-
czyniła się też do tego zmiana 
taboru, ale mam oczywiście 
świadomość, że nie wszystko 
zostało jeszcze zrobione. 
 – Myślę, że mieszkańców 
powiatów gdańskiego, sta-
rogardzkiego i tczewskiego 
ciekawi, co konkretnego 
senator świlski może zrobić 
dla ich małych ojczyzn.
 – Często bywam w terenie i do-
skonale wiem, jakie są potrzeby 
mieszkańców. Dla całego po-
wiatu gdańskiego, ale również 
i tczewskiego, niezwykle waż-
na jest budowa dodatkowego 
toru Szybkiej Kolei Miejskiej. 
Jest to pierwsza rzecz, o której 
będę myślał i nad którą będę 
pracował. Z kolei mieszkańcy 
Starogardu Gdańskiego i ca-
łego powiatu czekają z utęsk-
nieniem na budowę obwodni-
cy. Będę pracował z każdego 
miejsca – Gdańska czy War-
szawy – nad doprowadzeniem 
projektu do finalizacji. Chciał-
bym, aby decyzja o budowie 
obwodnicy stała się w końcu 
faktem. Nacisk trzeba również 
położyć na transport publiczny. 
O ile w układzie aglomeracyj-
nym potrzeby mieszkańców są 
zaspokojone, o tyle widzę po-
trzebę zwiększenia liczby kur-
sów i liczby pociągów m.in. 
z Tczewa do Starogardu. Będąc 
senatorem, będę walczył o usa-
morządowienie Szybkiej Kolei 
Miejskiej, czego w tej chwili 
nie udaje się dokonać w rozmo-
wach z PKP i Ministerstwem 
Infrastruktury. 
Są też i inne elementy, o któ-
rych nie zamierzam zapomi-
nać. Mam tu na myśli chociaż-
by kwestie zdrowotne, a przede 
wszystkim profilaktykę po-
wadzonych na bazie dobrych 
projektów realizowanych na 

Pomorzu. Nie możemy zapo-
mnieć o ekologii i ochronie 
środowiska. Mogę powiedzieć, 
że w urzędzie marszałkowskim 
eliminujemy plastik. Koncen-
trujemy się na opakowaniach 
szklanych. Każdy, nawet naj-
mniejszy krok w tej materii bę-
dzie przynosił efekty.
 – Niemal na każdym kroku 
słyszymy, że pomorscy poli-
tycy reprezentujący prawicę 
na Wiejskiej zapomnieli 
o regionie, z którego się 
wywodzą. a jak pan ocenia 
ich 4-letnią pracę?
 – Muszę się zastanowić, co 
tak naprawdę w ostatnich 4 la-
tach zostało województwu po-
morskiemu zaoferowane przez 
rząd …. Chyba nie mogę uło-
żyć żadnej listy. Uprawiana 
jest polityka, a nie ma rozwią-
zań konkretnych problemów. 
Nic nie zrobiono w sprawie 
trasy S6. Wystąpiliśmy z pro-
pozycją przebudowy węzła 
Kowale na obwodnicy Trój-
miasta, a uzgodnienia, które 
poczyniliśmy z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, nie znajdują 
uznania w Ministerstwie 
Infrastruktury. Myślę, że 
wszystkie rzeczy, które zo-
stały zrealizowane na Pomo-
rzu, można przypisać samo-
rządom. Trzeba też zwrócić 
uwagę na inną rzecz. Duże, re-
alizowane w tej chwili projekty 
rodziły się 7-8 lat temu. 
Nie ma żadnej inwe-
stycji, która 

rozpoczęła się w ciągu czte-
rech ostatnich lat. Dziś wpro-
wadza się narrację, że Pomorze 
chce się oderwać i buduje nową 
historię, co jest całkowitym 
kłamstwem. Pomorzanie sta-
nowią społeczeństwo różno-
rodne, ale szanujemy każdego 
człowieka, czy jest Kociewia-
kiem, Kaszubą, Żuławiakiem 
czy gdańszczaninem. Niestety, 
stara się nas poróżnić. Potrafi-
my jednak mieć swoje zdanie 
i nie damy się podzielić. 
 – Czy ryszard świlski ma 
plan na najbliższe lata?
 – Gdybym takie pytanie 
usłyszał rok temu, to powie-
działbym, że dalsza praca 
w samorządzie wojewódzkim 
i kontynuowanie rozpoczę-
tych przedsięwzięć. Polityka 
i to, co dzieje się w tej chwili 

w naszym kraju, wyzwala my-
ślenie, że trzeba z pewnej sfery 
komfortu – jeśli można tak to 
nazwać – wyjść i zaproponować 
inne rozwiązania. To wszystko 
ma swoją dynamikę. Myślę, że 
nie ma dziś osoby, która jest so-
bie w stanie zaplanować jaką-
kolwiek przyszłość polityczną 
na najbliższe lata.  
 – Na koniec naszej rozmowy 
proszę powiedzieć, jak oce-
nia pan swoje szanse w paź-
dziernikowych wyborach?
 – Mam w sobie dużo poko-
ry. Jak już mówiłem, ludzkie 
wybory są nieprzewidywalne. 
Startuję po to, żeby osiągnąć 
sukces i zdobyć mandat sena-
torski. Zapewniam jednak, że 
moja rywalizacja z kontrkandy-
datami będzie walką fair play.
 – dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Lubański 


