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FlashFlash

krwiobiegiem nowoczesnej metropolii jest zintegrowany 
system transportu publicznego. wsłuchując się w głos 
mieszkańców, prezydenci Gdyni, sopotu i Gdańska 
wypracowali rozwiązania tak bardzo oczekiwane w tej 
kwestii – jeden, wspólny bilet miesięczny na wszystkie 
środki komunikacji publicznej dla wszystkich w takiej 
samej cenie – zapowiada daniel stenzel, rzecznik prasowy 
prezydent Gdańska.

Kolejne filmy Wiesława Kwapisza
Reżyser Wiesław H. Kwapisz nie zasypuje gruszek w po-
piele. W tej chwili przygotowuje kolejne trzy filmy doku-
mentalne, które mają promować Pomorze, jego historię 
i mieszkających tu ludzi.

100 łodzi na 100. rocznicę
Z okazji 100. rocznicy powrotu Pomorza w granice 
Rzeczypospolitej pomorskie samorządy kupią 100 łodzi 
żaglowych dla mieszkańców. Mają one służyć edukacji 
wodnej.

Mieszkańcy przeciwko balonowi sportowemu 
Blisko ćwierć tysiąca mieszkańców Suchanina jest 
przeciwne stawianiu balonu sportowego przy ul. Kur-
pińskiego. Władze Gdańska nie podjęły decyzji, na jaki 
cel przeznaczona ma być działka.

Budynek dyrekcji stoczni prawie jak nowy
Był tłem najważniejszych wydarzeń społecznych 
i politycznych ruchu Solidarności. Teraz, staraniem 
właściciela, budynek Dyrekcji Stoczni Gdańskiej odzyskuje 
należyty blask, a inwestor otwiera przed nim nowy rozdział.
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Będzie wspólny bilet dla całej metropolii 

str. 3

PROPOZYCJA ZOSTAŁA ZAAKCEPTOWANA

Jest duża szansa, że mieszkańcy trójmiasta i sąsied-

nich gminy będą mogli już od 1 lipca korzystać z jed-

nego biletu miesięcznego w całej metropolii. 
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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

•	20 lutego (czwartek), Piotr Rubik,  
godz. 20.30, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	23 lutego (niedziela), Julia Marcell, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	23 lutego (niedziela), Sebastian Riedel & 
Cree, godz. 17.00, Filharmonia Bałtycka  
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	23 lutego (niedziela), Natalia Przybysz, 
godz. 18.00, Klub B90 w Gdańsku,  
ul. Elektryków; 

•	29 lutego (sobota), Hunter, godz. 19.00, 
Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	1 marca (niedziela), Anita Lipnicka, godz. 
19.00, Teatr Szekspirowski w Gdańsku,  
ul. Bogusławskiego 1;

•	2 marca (poniedziałek), Love Story – 
Koncert Muzyki Filmowej, godz. 19.00, 
Teatr Miejski w Gdyni, ul. Bema 26;

•	7 marca (sobota), Variux Manx i Kasia 
Stankiewicz, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	8 marca (niedziela), Poeci Rocka, godz. 
19.00, Gdynia Arena, ul. Górskiego 8; 

•	13 marca (piątek), Joshua Redman 
Quartet, godz. 20.00, klub Żak w Gdańsku, 
al. Grunwaldzka 195/197;

•	14 marca (sobota), Discotex (disco polo), 
godz. 19.00, Ergo Arena;

•	16 marca (poniedziałek), Anna Maria 
Jopek, godz. 19.00, Teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1;

•	17 marca (wtorek), GZA – The Genius, 
godz. 20.00, Teatr Szekspirowski 
w Gdańsku, ul. Bogusławskiego 1;

•	18 marca (środa), Czerwone Gitary,  
godz. 19.00, Filharmonia Bałtycka 
w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	20 marca (piątek), Latin Trio, godz. 21.00, 
Teatr Boto w Sopocie, ul. Bohaterów Monte 
Cassino 54B;

•	21 marca (sobota), Elida Almeida, godz. 
20.00, klub Parlament w Gdańsku,  
ul. Św. Ducha 2;

•	26 marca (czwartek), The Rumjacks, godz. 
18.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	4 kwietnia (sobota), Tre Voci, godz. 17.00  
i 20.00, Filharmonia Bałtycka w Gdańsku, 
ul. Ołowianka 1;

•	23 kwietnia (czwartek), Skrzypek na 
dachu, godz. 19.00, Teatr Muzyczny  
w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1;

•	30 kwietnia (czwartek), Gwyn Ashton, 
godz. 19.30, Blues Club w Gdyni,  
ul. Portowa 9;

•	22 – 24 maja (piątek – niedziela), 
Żeglarski Puchar Trójmiasta;

•	27 maja (środa), Finał Ligi Europy, 
Stadion Energa Gdańsk;



luty 2020 NEWS@PANORAMAPOMORZA.Pl 3NasZE spraWY

Jest duża szansa, że mieszkańcy trójmiasta i sąsiednich gminy będą mogli już od 1 lipca korzystać z jednego biletu miesięcznego 
w całej metropolii. 

PROPOZYCJA ZOSTAŁA ZAAKCEPTOWANA

Będzie wspólny bilet dla całej metropolii 

 – Samorządy aglomeracji 
trójmiejskiej od lat budują 
metropolię mimo braku nie-
zbędnych rozwiązań legisla-
cyjnych. Krwiobiegiem no-
woczesnej metropolii jest zin-
tegrowany system transportu 
publicznego. Wsłuchując się 
w głos mieszkańców, prezy-
denci Gdyni, Sopotu i Gdań-
ska wypracowali rozwiązania 
tak bardzo oczekiwane w tej 
kwestii – jeden, wspólny bilet 
miesięczny na wszystkie środ-
ki komunikacji publicznej dla 
wszystkich w takiej samej ce-
nie – 150 zł normalny i ok. 75 
zł ulgowy – zapowiada Daniel 
Stenzel, rzecznik prasowy 
prezydent Gdańska.
Propozycja została już zapre-
zentowana na posiedzeniu 
zarządu Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk Gdynia So-
pot. Propozycje poparli m.in. 
Janusz Wróbel – burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, Mi-
chał Pasieczny – burmistrz 
Rumi i  Krzysztof Krzemiń-
ski – burmistrz Redy. Zgro-
madzeniu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej zapropo-
nowano z kolei przekazanie 
przez wszystkie gminy kom-
petencji do ustalania taryf na 
rzecz związku.
 – Odtąd ceny biletów były-
by ustalane w MZKZG, a nie 
w każdej z gmin z osobna. 
Takie rozwiązanie zapew-
ni ich spójność i jednolitość. 
Procedura takiej zmiany zaj-
mie kilka miesięcy – dodaje 
Daniel Stenzel, który słusznie 
zauważa, że doświadczenia 
miast europejskich pokazują 

jednoznacznie, że tylko trans-
port szynowy jest w stanie 
rozwiązać problemy zatłoczo-
nych ulic i braku miejsc par-
kingowych. – Stąd też głów-
ny nacisk chcemy położyć na 
popularyzację przewozów 
kolejowych w obszarze me-
tropolii. Mając świadomość 
związanych z tym kosztów, 
zdajemy sobie sprawę, że nie-
zbędne jest współuczestnicze-
nie  metropolii w finansowa-
niu transportu kolejowego na 
jej obszarze. Niezbędna jest 
w tym przypadku współpraca 
z marszałkiem województwa.
Dodajmy, że Gdańsk wspól-
nie z marszałkiem już wcze-
śniej zaproponował w formie 
pilotażu bilet miesięczny, któ-
ry za 99 zł pozwoli podróżo-
wać autobusem, tramwajem 
oraz pociągami SKM i Polre-
gio w granicach administra-
cyjnych miasta. 
Teraz Gdynia, Sopot oraz 
Gdańsk przedkładają propo-
zycję atrakcyjnego biletu me-
tropolitalnego miesięcznego, 
który pozwoli mieszkańcom 
swobodnie poruszać się po 
terenie wszystkich zaangażo-
wanych w ten nowy projekt 
miast i gmin. Bilet ten będzie 
pilotażowo emitowany przez 
MZKZG w roku 2020, w ce-
nie 150 zł (ulgowy ok. 75 zł). 
 – Będzie to bilet łączony kole-
jowo-komunalny, gdzie udział 
kolei wynosi 134 zł. Bilet taki 
pozwoli pasażerom podró-
żować w granicach metropo-
lii od Pruszcza Gdańskiego 
i Żukowa, przez Trójmiasto, 
Kosakowo, Rumię, Redę, 
Wejherowo tak pojazdami 

komunikacji miejskich, jak 
i SKM oraz Polregio. To roz-
wiązanie testowe zakłada do-
płaty gmin w celu zapewnie-
nia nowej ceny biletu (obecnie 
jest to 230 zł). Gminy wcho-
dzące w skład MZKZG zo-
bowiążą się do współfinanso-
wania zwiększonych kosztów 

funkcjonowania transportu 
kolejowego w obszarze me-
tropolii, na zasadach wspól-
nie określonych z wojewódz-
twem pomorskim – podkreśla 
rzecznik.
 – Jest to bardzo gorąca wia-
domość, której mocno kibi-
cujemy. Mam nadzieję, że 

plan uda wcielić się w życie 1 
lipca. Będzie to dobra infor-
macja dla osób pracujących 
i uczących się, które korzy-
stają z komunikacji publicz-
nej na obszarze metropolii. 
Będą mogły – na jednym bi-
lecie – korzystać z różnych 
środków transportu. Nie będą 

ograniczeni tylko do pocią-
gu albo autobusu. Drugą do-
brą wiadomością jest niska 
cena biletu metropolitalnego 
– mówi „Panoramie” Janusz 
Wróbel, burmistrz Pruszcza 
Gdańskiego.

(GR)
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na dachu budynku a centrum medycyny nieinwazyjnej w Gdańsku zawisła wiecha. oznacza to, że zakończył się etap prac 
konstrukcyjnych, a inwestycja – realizowana przez Gdański uniwersytet medyczny – osiągnęła stan surowy. w ramach 
drugiego etapu prac powstał budynek a oraz łącznik do powstałego wcześniej centrum medycyny inwazyjnej. planowany 
termin oddania budynku do użytku to pierwszy kwartał 2021 roku.

KONiEC PRAC W 2021 ROKu

Wiecha zawisła na Centrum 
Medycyny Nieinwazyjnej 

 – To już jest najnowocze-
śniejszy szpital w Polsce, który 
służy najlepszej uczelni me-
dycznej w kraju oraz miesz-
kańcom Pomorza – podkreślił 
prof. Marcin Gruchała, rektor 
Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. – Kompleks stanowi 
unikatowe centrum naukowo
-badawcze, stwarzające zupeł-
nie nowe warunki do realizacji 
innowacyjnych i multidyscypli-
narnych projektów z zakresu 
nauk medycznych.
Centrum Medycyny Nieinwa-
zyjnej składać się będzie w su-
mie z czterech budynków i bę-
dzie to jeden z największych 
obiektów szpitalnych w Euro-
pie. Ich wspólna powierzch-
nia to ponad 130 000 m2. Jego 
budowa została podzielona na 
dwa etapy. Realizacja pierw-
szego z nich przypadała na lata 
2015–2018 i objęła budynki 
B, C i D. W ramach drugiego 
etapu powstał z kolei budynek 
A (lata 2018–2020).
 – Od początku wychodzili-
śmy z założenia, że projekto-
wany przez nas budynek musi 
spełniać najwyższe standardy, 
również w kontekście psycho-
logii architektury – tłumaczy 
Michał Afeltowicz, architekt 
prowadzący z biura Arch-De-
co. – Jak dowodzą badania, od-
powiednie otoczenie wpływa 
na szybszą rekonwalescencję, 
jak również na zmniejszenie 
stresu u pacjentów i odwiedza-
jących. Dzięki użyciu natural-
nych materiałów, jasnej, sto-
nowanej kolorystyki czy wpro-
wadzeniu sztuki można wiele 
zyskać. W pomieszczeniach 
centrum zaplanowaliśmy dużo 

naturalnego światła, a okna 
zaprojektowaliśmy na takich 
wysokościach, aby leżąc w łóż-
kach, pacjenci mogli obserwo-
wać to, co
dzieje się na zewnątrz.
W nowej lokalizacji jednostki 
kliniczne będą dysponowały 
bazą liczącą 270 łóżek. Swo-
ją siedzibę będą miały tam: 
Klinika Chorób Psychicznych 
i Zaburzeń Nerwowych; Kli-
niczne Centrum Kardiologii 
z zespołem pracowni elektro-
fizjologicznych i kardiologii 
interwencyjnej; Klinika Nefro-
logii, Transplantacji i Cho-
rób Wewnętrznych; Klinika 
Chorób Wewnętrznych i Cho-
rób Tkanki Łącznej; Klinika 
Neurologii Dorosłych, w tym 
Centrum Udarowe; Klini-
ka Endokrynologii i Chorób 
Wewnętrznych; Klinika Ge-
riatrii; Dział Obrazowania; 
Archiwum i Administracja 
Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego. 
 – Nowa infrastruktura zna-
cząco poprawi warunki hospi-
talizacji naszych pacjentów, 
jak również zwiększy komfort 
pracy – mówił Jakub Kraszew-
ski, dyrektor UCK. – W no-
wych przestrzeniach z wyko-
rzystaniem najnowocześniej-
szego sprzętu będziemy mogli 
stosować metody i standar-
dy medyczne, które dzisiaj są 
niemożliwe do zastosowania. 
Przez cały rok 2020 będą trwa-
ły prace nad elewacją, a także 
roboty wykończeniowe we-
wnątrz budynku.

(GR)
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wśród wielu informacji dotyczących pieniędzy dominują przeważnie te, dotyczące podwyżek. tym razem spieszymy z dobrą wiadomością, 
a jest to zasługa wielu mieszkańców. członkowie psm „przymorze” coraz mniej zalegają z opłatami czynszowymi. w ubiegłym roku 
spadek odnotowały wszystkie cztery administracje przymorskiej spółdzielni.

DŁuŻNiCY WCiĄŻ SĄ, ALE JEST iCH CORAZ MNiEJ

Warto skorzystać z pomocy, by nie 
stracić dachu nad głową

Od kilku lat statystyki dotyczą-
ce zadłużeń prezentują się coraz 
lepiej. Wystarczy spojrzeć na 
wskaźniki zadłużenia w stosun-
ku do rocznego wymiaru opłat, 
aby się o tym przekonać.
 – Wskaźniki te są bardzo dobre. 
W naszej administracji kształ-
tują się one na poziomie 2,7 
proc. w stosunku do rocznego 
wymiaru opłat i tak dobry po-
ziom utrzymuje się już od kilku 
lat. Jestem przekonany, że nie 
mamy się czego wstydzić, po-
nieważ wydaje mi się, że średnia 
krajowa może oscylować powy-
żej 5 procent – podkreśla Wło-
dzimierz Byczkowski, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 2.
Na terenie „dwójki” jest 30 
osób, które zalegają z opłatami 
co najmniej 6 miesięcy. Patrząc 
na ilość 3275 mieszkań, jest to 
liczba znikoma.
 – Odsetek jest tak znikomy, że 
nie wpływa to w żaden sposób 
na płynność finansową naszej 
spółdzielni. Chciałbym rów-
nież jasno podkreślić, że wszel-
kie podwyżki nie są wynikiem 
zobowiązań członków wobec 
spółdzielni. Nie pamiętam też, 
aby kiedykolwiek taka sytuacja 
zaistniała w naszej spółdziel-
ni – zauważa Włodzimierz 
Byczkowski.
Spadło również zadłużenie 
członków spółdzielni mieszka-
jących na terenie Administracji 
Osiedla nr 3.
 – Mieszkańcy zalegają 
z czynszami coraz rzadziej. Za 
wzór posłużyć mogą seniorzy. 
Na nich zawsze możemy liczyć. 
Zaraz po otrzymaniu emerytury 

albo renty przychodzą do kasy 
i płacą za czynsz. Życzyłbym 
sobie, aby każdy płacił tak jak 
seniorzy – mówi nam Stanisław 
Kołaciński, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 3.
Kłopot jest z dłużnikami, któ-
rzy z opłatami zalegają co naj-
mniej 5 miesięcy. W takich sy-
tuacjach nie pomaga nawet są-
dowy wyrok.
 – Komornik nie jest w stanie 
ściągnąć należności. Poza tym, 
nawet po zlicytowanych miesz-
kaniach nie jesteśmy w stanie 
odebrać w miarę szybko należ-
nych nam pieniędzy, ponieważ 
gros osób odwołuje się od decy-
zji sądu. Inny problem dotyczy 
eksmisji. Nie można tego wyko-
nać bez zagwarantowania loka-
lu zastępczego, a jak wiadomo 
brakuje mieszkań socjalnych 
w naszym mieście – podkreśla 
Stanisław Kołaciński.
Proces otrzymania pieniędzy 
po licytacji jest długi. Postano-
wienie musi się uprawomocnić, 
przez rok sąd dokonuje roz-
liczenia zobowiązania. Spół-
dzielnia musi czekać na swoją 
kolejkę, ponieważ często jest 
tak, że w pierwszej kolejności 
pieniądze przeznaczane są na 
fundusz alimentacyjny albo dla 
banków, które udzieliły kredytu 
dłużnikowi.
Warto jednak zaznaczyć, że re-
gularnie odbywają się spotkania 
członków komisji mieszkanio-
wej z osobami, które są zadłu-
żone. Frekwencja jest nieste-
ty mizerna, a warto przyjść, 
ponieważ można dowiedzieć 
się, chociażby jak otrzymać 

dodatek mieszkaniowy. Pra-
cownicy spółdzielni pomogą 
nawet wypełnić odpowiednie 
dokumenty w sprawie przyzna-
nia dodatku mieszkaniowego. 
Warto wiedzieć, że dłużnicy 
również mogą go otrzymać, ale 
muszą spłacać dotychczasowe 
zobowiązanie.
 – Nie warto chować głowy 
w piasek. Zachęcam do roz-
mowy i współpracy. Wystarczy 
dobra wola mieszkańca. Spo-
tkania z komisją mieszkaniową 
naprawdę dużo dają – dodaje 
kierownik Kołaciński.
W Administracji Osiedla nr 4 
na koniec roku 2019 zadłużenie 
spadło w stosunku do 2018 roku 
o ok. 5 proc. Nie jest żadną no-
wością fakt, że w Administracji 
Osiedla nr 4 największy odsetek 
zadłużenia stanowią zobowią-
zania minimum 5-miesięczne.

 – Stanowi to około 60 procent 
całego zadłużenia. Wszystkie 
sprawy trafiły na wokandę są-
dową. Mogę powiedzieć, że 
tylko w 2019 roku do sądu od-
daliśmy 50 spraw, z czego w 28 
przypadkach doszliśmy do po-
rozumienia. W tej chwili na te-
renie naszej administracji pro-
wadzonych jest aż 181 spraw. 
Niektórzy lokatorzy czekają już 
na eksmisję – mówi nam An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4. – 
W poprzednim roku odbyło się 
12 spotkań dłużników z człon-
kami Komisji Mieszkaniowej 
Rady Osiedla, na które zapro-
szono 214 osób. Skorzystało 
z tego zaledwie 15 osób. Nie-
którzy idą po rozum do głowy 
i regulują swoje zobowiązanie 
na czas, nie czekając na sądową 
rozprawę.

Systematyczny spadek zadłu-
żenia odnotowywany jest także 
w księgach finansowych Admi-
nistracji Osiedla nr 1.
 – W skali spółdzielni jest to 
znikomy odsetek zadłużeń. Jest 
to zasługa aktywnej pracy dzia-
łu księgowości i windykacji oraz 
członków rady osiedla, któ-
rzy spotykają się z dłużnikami. 
Rozmawiamy o przyczynach 
zadłużenia i możliwości jego 
spłacenia. Według ostatnich 
danych zadłużenie w poprzed-
nim roku spadło  – informuje 
Małgorzata Siwek, kierownik 
Administracj Osiedla nr 1.
Najmniejszy problem stanowią 
zadłużenia 1–2 miesięczne, któ-
re po jakimś czasie i tak są regu-
lowane. Dłużników „długody-
stansowych”, których zobowią-
zania wynoszą ponad 10 tysięcy 
złotych, jest zaledwie – jak na 

ponad czterotysięczną społecz-
ność – kilkunastu.
 – Śmiem twierdzić, że zdecy-
dowaną większość dłużników 
stanowią osoby młode, które 
dysponują środkami finanso-
wymi, ale mają inne priorytety 
finansowe i niezapłacony czynsz 
nie stanowi dla nich żadnego 
problemu – dodaje Małgorzata 
Siwek.
Jeszcze raz apelujemy do miesz-
kańców, aby nie traktować spół-
dzielni jak kasy zapomogowo
-pożyczkowej, aby korzystali 
z wszelkiej pomocy, która jest 
im proponowana. Warto zrobić 
to jak najszybciej, aby któregoś 
dnia nie obudzić się ze świado-
mością, że straciliśmy dach nad 
głową.

Krzysztof Lubański

Rada Nadzorcza, Zarząd, pracownicy oraz mieszkańcy  
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przymorze"

Panu prezesowi Adolfowi Zackiewiczowi i Pani wiceprezes Jadwidze Stadlewskiej
z okazji przejścia na zasłużone emerytury 

dziękują za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę na rzecz naszej spółdzielni.

oraz

 Harmonijną, konstruktywną i owocną współpracę, 
której efekty z pewnością przyniosły korzyści 

członkom naszej spółdzielni.

Podziękowanie
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

O LOSiE TERENÓW GEDANii PRZY uL. KOŚCiuSZKi 49 ROZMAWiAMY 
Z ANDRZEJEM KOWALCZYSEM, RADNYM MiASTA GDAŃSKA 

rozsądnym i honorowym wyjściem jest 
powrót do stanu sprzed lat
– Z pewnością widział 
pan już najnowsze plany 
zagospodarowania tere-
nów przy ulicy tadeusza 
kościuszki 49, w miejscu, 
gdzie jeszcze kilka lat 
temu działał klub spor-
towy Gedania. Czy pana 
zdaniem połączenie funkcji 
sportowej i mieszkalnej to 
dobre wyjście z patowej 
sytuacji?
 – Z pewnością jest to dobre 
rozwiązanie dla dewelopera 
Robyg i osób, które wspiera-
ły taką ideę. Dla tych, którzy 
od lat walczą o przywrócenie 
sportowego charakteru tego 
miejsca, nie jest to powód 
do zadowolenia. Gedania to 
najstarszy gdański klub, któ-
ry za dwa lata obchodzić bę-
dzie swoje 100-lecie. Wybu-
dowanie na niemal połowie 
historycznego terenu osiedla 
mieszkaniowego to policzek 
dla tradycji tego klubu i ca-
łego gdańskiego środowiska 
sportowego. Sala tradycji 

i budowa boiska nie zrekom-
pensuje tej straty. Tym bar-
dziej, że nikt nie zagwa-
rantuje nam, że za kilka lat 
właściciel terenu nie zmieni 
zdania i na miejscu boiska nie 
wybuduje kolejnych bloków. 

 – Czy można odbierać no-
wemu właścicielowi prawo 
do decydowania o losie 
działki, którą kupił? 
 – Minęło już sporo czasu, 
więc warto przypomnieć, 
jak doszło do tego, że obec-
ny właściciel został dyspo-
nentem działki przy ul. Ko-
ściuszki 49 i dlaczego zasta-
nawiamy się dzisiaj nad przy-
szłością Gedanii. Wszystko 
zaczęło się w maju 2005 roku 
od tego, że Gedania –  wte-
dy zarejestrowana jeszcze 
jako stowarzyszenie – otrzy-
mała od miasta w wieczyste 
użytkowanie teren przy ul. 
Kościuszki 49 we Wrzesz-
czu. Wtedy grunt o pow. 2,7 
ha razem z dwoma boiskami 

i halą sportową wart był 4,2 
mln zł. Gedania otrzymała 
grunt za jeden procent war-
tości pod warunkiem, że 
wykorzysta ziemię na „cele 
sportowe i edukacyjne”. Dwa 
lata temu, w marcu 2007 roku 
klub przekształcił się w spół-
kę akcyjną z kapitałem zakła-
dowym 2,2 mln zł.  Wszyst-
kie akcje zostały objęte wkła-
dem niepieniężnym, czyli 
prawem wieczystym grun-
tu oraz nieruchomościami 
otrzymanymi do gminy. Do-
datkowo zarząd klubu złożył 
do miasta wniosek o zmianę 
warunków zabudowy terenu, 
by umożliwić tam budowę 
mieszkań. Przekształcenie się 
w spółkę i przeniesienie ma-
jątku na działaczy klubu oraz 
budowa osiedla mieszkanio-
wego niewiele ma wspólnego 
z celem sportowym i eduka-
cyjnym. Kwintesencją dzia-
łań byłego prezesa i zarządu 
spółki Gedania jest sprze-
daż terenu deweloperowi, którego głównym celem nie 

jest odtworzenie płyty boiska 
piłkarskiego, trybun i hali 
sportowej i prowadzenie tam 
działalności sportowej i edu-
kacyjnej, ale budowa miesz-
kań, które będą źródłem zy-
sku dla tego dewelopera.  
   
 – Czego więc oczekiwałby 
pan w obecnej sytuacji?          
 – Jedynym rozsądnym i hono-
rowym wyjściem jest powrót 
do stanu sprzed lat, a więc 
w pierwszej kolejności unie-
ważnienie transakcji i zwrot 
działki przez dewelopera Ro-
byg spółce Gedania, która 
zwróciłaby grunt Miastu. 
O tym, że można prowadzić 
działalność sportową na wy-
sokim poziomie, świadczy 
przykład sekcji piłkarskiej – 
Gedania 1922 Gdańsk, która 
na pewnym etapie oddzieliła 
się od Gedania S.A., co – jak 
się okazało – było bardzo do-
brym pomysłem. Baza przy 
al. Generała Józefa Hallera 
jest doskonałym miejscem dla 
młodych adeptów piłki nożnej 
i śmiało można powiedzieć, 
że jest kontynuatorem piłkar-
skiej tradycji klubu Gedania. 
Niemniej, nie można zapo-
mnieć o miejscu, gdzie naro-
dziła się Gedania, a więc przy 
dzisiejszej ulicy Kościusz-
ki 49. Dzieciaki uprawiają-
ce sport powinny mieć szan-
sę wrócić na to legendarne 
miejsce.  

 – działacze związani 
z prawem i sprawiedliwo-
ścią od lat sugerują, że 
„unicestwienie” dzia-
łalności sportowej przy 
kościuszki to wina władz 
miasta i śp. prezydenta 
pawła adamowicza. 
 – Zachowanie niektórych 
,,działaczy” to element gry 
politycznej, która nie ma 
nic wspólnego z rzeczywi-
stością. Przypomnę, że to 
Miasto Gdańsk i prezydent 
Adamowicz złożyli pozew do 
sądu, w którym domagali się 
zwrotu terenu Gedanii przy 
ul. Kościuszki 49 od władz 
spółki. Od polityków z PiS
-u, którzy często wypowia-
dają się w sprawach Gedanii, 
oczekiwałbym raczej wyja-
śnienia niejasnych działań, 
które dotyczą osób związa-
nych z ich kolegami. Przede 
wszystkim, dlaczego w 2016 
roku trzej gdańscy radni PiS 
interweniowali w imieniu 
spółki Gedania SA i pytali 
w interpelacji, dlaczego jej 
wniosek sprzed lat o zmia-
nę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzen-
nego nie został rozpatrzony. 
Chodziło właśnie o rozsze-
rzenie przeznaczenia terenu 
o funkcje zabudowy biuro-
wej, mieszkaniowej, hotelo-
wej. W odpowiedzi od władz 
Gdańska otrzymali informa-
cję, że wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie jedynie 

w części dotyczącej wykreśle-
nia z obowiązującego planu 
zapisu o pełnowymiarowym 
boisku z trybunami. Wtedy 
prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz stwierdził, że 
nie widzi zasadności zmiany 
planu. Drugie nurtujące mnie 
pytanie to: jaka jest rola w ca-
łej tej sprawie byłego kandy-
data na prezydenta Gdańska, 
prezesa i wiceprezesa wie-
lu spółek skarbu państwa za 
rządów PiS, w końcu posła 
tej partii, którego biuro po-
selskie swego czasu mieści-
ło się przy ulicy Kościuszki 
49? Odpowiedzi na te pyta-
nia należą się mieszkańcom, 
szczególnie tym, którzy od 
kilku lat żyją w sąsiedztwie 
śmietniska, które zostało 
stworzone przez byłych wła-
ścicieli na terenie klubu Ge-
dania przy ul. Kościuszki. 
   
 – Wierzy pan, że ta prośba 
zostanie wysłuchana 
i spełniona?
 – Jeżeli ktoś deklaruje pu-
blicznie, że walczy w obronie 
Gedanii, to wierzę, że zrobi 
wszystko, aby wyjaśnić pu-
blicznie, dlaczego jego naj-
bliższe otoczenie postępuje 
przeciwko niemu. Bo albo 
ktoś jest „za”, albo tylko uda-
je, że tak jest!

(SL)
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oGłosZENiE  
rsM „BUdoWLaNi” 

RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada 
lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 
   20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 
    144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Karpackiej 4C 
   38,72 m2 ze stawką 9,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii 
elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania gruntu, 

podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się  
pod nr (58) 552-00-08 w.50 

w godzinach: 
pon. od 8:00 do 15:00

wt. – pt. od 7:15 do 13:00
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od 1 lutego ustawowo wprowadzono obowiązek segregowania odpadów komunalnych. w naszym mieście już wcześniej 
prawie 80 proc. właścicieli nieruchomości deklarowało, że segreguje śmieci. segregowanie nie jest zadaniem 
skomplikowanym, wystarczą tylko chęci i odrobina dobrej woli.

TO NiC TRuDNEGO i SKOMPLiKOWANEGO, WYSTARCZĄ DOBRE CHęCi

segreguj śmieci, zadbaj o przyszłość 
swoich dzieci i wnuków

Do 1 lutego segregowały śmie-
ci tylko osoby, które to zade-
klarowały. Pozostali płacili po-
dwójną stawkę, gdyż z różnych 
powodów nie zajmowali się 
oddzielaniem odpadów na po-
szczególne frakcje. Teraz usta-
wowy obowiązek nałożony jest 
na wszystkich.
 – Do tej pory mieszkańcy na-
szego miasta, mimo braku obo-
wiązku, prawidłowo segrego-
wali śmieci. Świadczą o tym 
konkretne liczby. Ilość odpa-
dów poddanych recyklingowi 
i przygotowaniu do ponownego 
użycia określają konkretne nor-
my, tzw. poziomy recyklingu. 
W 2018 roku wymagana norma 
wynosiła 30 proc., ale okazało 
się, że w naszym mieście recy-
kling kształtuje się na poziomie 
aż 44 proc. – mówi nam Olga 
Goitowska, zastępca dyrekto-
ra Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

PODWYŻKi NiE WZięŁY 
Się Z SufiTu

Bardzo wiele kontrowersji 
wzbudziły podwyżki za odbiór 
nieczystości. Jest kilka powo-
dów wzrostu cen. Roczny koszt 
utrzymania systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi 
wzrósł ze 117 do 160 milionów 
złotych. O ok. 12. proc. wzro-
sły koszty związane z odbiorem 
i przewozem odpadów. 
 – Znacząco wzrósł natomiast 
koszt z tytułu zagospodaro-
wania odpadów. Doszło do 
takich paradoksów, że musi-
my zapłacić, aby ktokolwiek 
odebrał makulaturę. Trze-
ba też pamiętać, że ponad 20 
procent mieszkańców Gdań-
ska płaciło podwójną stawkę 
za odbiór śmieci. Zatem po 

wprowadzeniu obligatoryjnej 
segregacji z naszego budżetu 
ubyły kolejne pieniądze. Do 
tego zachwiana jest sytuacja 
związana z nieruchomościami 
niezamieszkanymi czyli biura-
mi, restauracjami, handlem, na 
których powstają odpady ko-
munalne. Nie dość, że za jakiś 
czas uczestnictwo w systemie 
może nie być obligatoryjne, to 
jeszcze ustawa wprowadziła 
maksymalną stawkę za pojem-
niki, która jest znacznie mniej-
sza od tej, która obowiązywa-
ła dotychczas. Nasze stawki 
odpowiadały rzeczywistym 
kosztom. Do tej pory stawka 
za pojemnik z odpadami zmie-
szanymi wynosiła 127 zł, obec-
nie można określić stawkę tyl-
ko dla odpadów resztkowych 
i w maksymalnej kwocie 56 zł 
co jest kolejnym uszczupleniem 
dla naszego budżetu. Będzie 
on jeszcze bardziej uszczuplo-
ny, ponieważ na ulgę będą mo-
gli liczyć ci właściciele domów 
jednorodzinnych, którzy będą 
we własnym zakresie kompo-
stować część śmieci. Wszystko 
to wpłynęło na obecny koszt 
wywozu nieczystości – tłuma-
czy Olga Goitowska. 
Na sprawne funkcjonowa-
nie systemu potrzeba 160 mln 
zł, a przed podwyżkami i po 
uszczupleniu wpływów przy-
chody wynosiłyby tylko połowę 
tej kwoty. Trzeba też pamiętać 
o jednej rzeczy. Od 2013 roku 
w Gdańsku nie było podwyż-
ki cen za śmieci, co więcej, 
była obniżka dla odpadów se-
gregowanych. Owszem, wy-
pracowana została nadwyżka, 
dzięki której nie wprowadza-
no regulacji opłat, ale z każ-
dym rokiem koszty wzrastały, 
a wpływy były na  podobnym  
poziomie.

iNfORMACJE O WYWOZiE 
ŚMiECi MAMY NA WYCiĄ-
GNięCiE RęKi

 – W ramach tej kwoty mieszkań-
cy mogą bezpłatnie oddać wszyst-
kie śmieci. Część z nich trzeba 
jednak dowieźć do Szadółek. Trzy 
razy w roku prowadzona jest „ob-
jazdowa” zbiórka odpadów nie-
bezpiecznych. Zbierane są rów-
nież odpady wielkogabarytowe. 
Wszelkie informacje o terminach 
znajdują się na naszej stronie in-
ternetowej i w aplikacji na telefon 
Czyste Miasto Gdańsk, która in-
formuje o zbliżającym się terminie 
odbioru odpadów. Niezbędne in-
formacje znajdują się też na klat-
kach schodowych w budynkach 
wielorodzinnych – informuje za-
stępca dyrektora Wydziału Go-
spodarki Komunalnej

DWA NOWE PuNKTY 
ZBiÓRKi ODPADÓW

Jeżeli ktoś nie chce czekać na pla-
nową zbiórkę odpadów, może je 
zawieźć do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów (PSZOK) przy 
ulicy Jabłoniowej 55. Gdańsk pla-
nuje jednak wybudować dwa kolej-
ne punkty zbiórki odpadów, które 
nazywane będą sorterowniami. 
Mają one zostać uruchomione do 
czerwca 2021 roku. Pierwszy z nich 
zaplanowano na Rudnikach przy 
ul. Elbląskiej, a drugi przy ul. Me-
teorytowej (Osowa). W PSZOK
-u mieszkańcy Gdańska mogą od-
dawać śmieci za darmo (wyjątkiem 
są odpady z remontu, tu limit to 2 
tony na rok / lokal).
 – W nowych miejscach będzie 
też można oddać rzeczy, które po 
prostu są nam już niepotrzebne 
i będziemy chcieli ich się pozbyć. 
Nie będą one trafiały na śmiet-
nik, ale będą wystawiane dla 
osób, które będą chciały je zabrać. 
Myślę, że w ten sposób wiele rze-
czy znajdzie drugiego właściciela 
– podkreśla Olga Goitowska. – 
Korzystając z okazji, chciałabym 
zaapelować do mieszkańców na-
szego miasta, aby zwracali uwagę 
na harmonogram wywozu odpa-
dów wielkogabarytowych i wy-
stawiali np. meble dopiero przed 
wyznaczoną datą – dzięki temu 
nasze osiedla będą czystsze. 

BuTELKOMATY PROMuJĄ 
PRODuKCJę ŚMiECi

Warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jedną ważną rzecz. Na ilość 

produkowanych przez nas śmie-
ci. Mimo iż w polskim systemie 
gospodarki odpadami funkcjo-
nuje mechanizm rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta, 
który zakłada, że przedsiębior-
stwa wprowadzające opakowania 
na rynek muszą partycypować 
w kosztach ich zbiórki, segregacji 
i przygotowania do recyklingu, 
zdaniem wielu obserwatorów sys-
tem ten jest nieefektywny. Polska 
jest krajem, w którym pobierane 
są najniższe w Europie stawki od 
producentów na wprowadzanie 
na rynek opakowań. 
 – Gdańsk, w ramach Unii Me-
tropolii Polskich, wystąpił o taką 
zmianę, aby pobierana opła-
ta była adekwatna do rzeczy-
wistych kosztów poniesionych 
z zagospodarowaniem wprowa-
dzonych na rynek opakowań. 
Zabiegamy też o to, aby wpro-
wadzić standaryzację tych opa-
kowań. Dla przykładu w Niem-
czech jest pewna ilość wzorów 
butelek, a w Polsce żadne przepi-
sy tego nie normują. Można po-
wiedzieć, że w tej chwili mamy 
do czynienia na polskim rynku 
ze szklanymi butelkami jedno-
razowymi. Zabiegamy o to, aby 
zaczął rzeczywiście funkcjono-
wać system butelek zwrotnych – 
podkreśla Olga Goitowska.
Niektórzy sugerują, że znako-
mitym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie butelkomatów. 
Zdaniem gdańskich urzędników 
nie jest to jednak dobre rozwią-
zanie – ekonomiczne i ekologicz-
ne. Dlaczego? Powody są trzy. 
Jeżeli ktoś segreguje butelki, to 

i tak są one w pojemnikach albo 
workach na plastik. I tak będą 
one wysortowane i przekazane 
do dalszej obróbki. Nie ma więc 
powodów, aby dla tego typu od-
padów tworzyć dodatkowe ka-
nały odbioru, do których i tak 
będzie musiał dojeżdżać specjal-
ny pojazd, który będzie musiał 
przetransportować butelki do 
tego samego miejsca, a więc za-
kładu utylizacyjnego. Ponadto 
jest to dodatkowy koszt, który 
będą musieli ponieść mieszkańcy 
w ramach opłat. 
 – Butelkomaty promują pro-
dukcję śmieci. Zamiast kupo-
wać wodę, możemy napić się jej 
z kranu. Gdańska woda, co od 
kilku lat jest systematycznie po-
wtarzane, jest zdatna do picia. 
Wystarczy odkręcić kran i napić 
się za darmo – apeluje dyrektor 
Goitowska.
Ważna w tym wszystkim jest 
również edukacja – przede 
wszystkim najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta. W tej 
chwili we wszystkich gdańskich 
szkołach w klasach 0-II reali-
zowany jest projekt „Edukacja – 
segregacja”, dzięki któremu ma-
luchy uczą się, jak prawidłowo 
segregować śmieci. Warto pod-
kreślić, że jest to chyba pierwszy 
tego typu projekt w naszym kra-
ju. Z czasem zajęcia prowadzo-
ne będą również w klasach star-
szych, dzięki czemu młody czło-
wiek kończący szkołę podstawo-
wą będzie miał niemal w nawyku 
segregowanie śmieci.

Grzegorz Rudnicki 
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NOWA SuDECKA

spotkali się z mieszkańcami 
Przedstawiciele miasta i in-
westora spotkali się z miesz-
kańcami Oliwy, radnymi 
dzielnicy i miasta w sprawie 
budowy ul. Nowej Sudeckiej 
(nazwa robocza).
 – Nowa Sudecka pojawi-
ła się w planach zagospoda-
rowania przestrzennego już 
w 2002 roku – przypomniał 
Alan Aleksandrowicz, za-
stępca prezydenta ds. inwe-
stycji. – Pracujemy nad zmia-
nami, aby ulica generowała 

NasZE spraWY

dom opieki -kiedy podjąć decyzję?
Jeśli środowisko, w którym funkcjonuje osoba zależna nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków lub opiekun sam 
potrzebuje pomocy i wsparcia, to odpowiedni moment na zmierzenie się z trudną decyzją powierzenia opieki nad swoim bliskim. 
osoby samotne, których stan zdrowia oraz sytuacja życiowa są na tyle trudne, iż uniemożliwiają zaspokajanie podstawowych 
potrzeb, mogą również rozważyć decyzję o zamieszkaniu w domu opieki. 

Jedną z form, obok domu po-
mocy społecznej, jest placów-
ka zapewniająca całodobową 
opiekę niepełnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom 
w podeszłym wieku. W ra-
mach prowadzonej działalno-
ści placówka taka powinna za-
pewniać usługi bytowe i opie-
kuńcze w sposób uwzględnia-
jący stan zdrowia, sprawność 
fizyczną i intelektualną oraz 
potrzeby i możliwości osoby 
korzystającej z pomocy. Waż-
nym aspektem jest również 
dbałość o poszanowanie praw 
człowieka, w tym w szczegól-
ności prawo do godności, wol-
ności, intymności oraz poczu-
cia bezpieczeństwa.Zarówno 
dom pomocy społecznej jak 
i placówka całodobowej opie-
ki od września 2019 roku roz-
poczęły działalność pod szyl-
dem Centrum Opieki Serenus 
w Gdańsku. Jest to kompleks 
dwóch nowoczesnych budyn-
ków w dzielnicy Ujeścisko, 
przy ulicy Przemyskiej 17 i 19. 
Dom znajduje się w otocze-
niu osiedla mieszkaniowego, 
przedszkola, sklepów, punk-
tów usługowych oraz kościoła. 

Jednym z atutów położenia 
jest również dogodny dojazd 
komunikacją miejską oraz bli-
skość trójmiejskiej obwodnicy, 
co sprawia, że bez problemu 
można do niego dotrzeć. 
Centrum Opieki Serenus to 
miejsce specjalnie zaprojekto-
wane z myślą o osobach star-
szych, niepełnosprawnych, 
przewlekle chorych, którym 
poprzez zastosowane rozwią-
zania zapewniono komfortowe 
i bezpieczne warunki. Dom 
pozbawiony jest barier archi-
tektonicznych, posiada wiele 
udogodnień dla osób w nim 
zamieszkującym jak i dla osób 
sprawujących nad nimi opiekę. 
Świadczy o tym choćby po-
nadprzeciętna powierzchnia 
w której zadbano o dogodny 
rozkład pomieszczeń strefy 
dziennej i mieszkalnej. Prze-
stronne pokoje mieszkalne są 
maksymalnie dwuosobowe 
a wystrój uwzględnia upodo-
bania osób w podeszłym wie-
ku. W każdym pokoju jest 
łazienka, w której układ nie-
zbędnych sprzętów pozwa-
la na swobodne z niej korzy-
stanie zarówno samodzielnie 

przez mieszkańca i z asystą 
opiekuna. Ogromnym atutem 
jest specjalnie przygotowany 
ogród. Układ alejek, ławki, 
altanki, bogata roślinność to 
warunki, które sprzyjają po-
bytowi na świeżym powietrzu 
a sąsiedztwo z przedszkolem 
pozytywnie wpływa na senio-
rów oraz dzieci. 
Serenus stał się już Domem 
dla wielu osób, w szczegól-
ności z demencją i chorobą 
Alzheimera, których bliscy 
podjęli decyzję powierzenia 
nad nimi opieki. Na zamiesz-
kanie zdecydowali się także 
sami seniorzy, którzy z uwa-
gi na trudności w codzien-
nym funkcjonowaniu nie byli 
w stanie zaspokajać większości  
swoich potrzeb.  Wszystkie te 
osoby otrzymują wielowymia-
rowe wsparcie. Swą pomoc 
ofiarowują im wykwalifikowa-
ni i oddani opiekunowie, pie-
lęgniarki, terapeuci zajęciowi, 
fizjoterapeuci czy psycholog. 
Do zespołu pracowników do-
łączają również sukcesywnie 
Wolontariusze, którzy ofiaro-
wują mieszkańcom swój czas 
i przeróżne propozycje na jego 

spędzenie. Organizacja pra-
cy w kameralnych grupach 
mieszkalnych sprzyja two-
rzeniu rodzinnej atmosfery, 
jak również indywidualnemu 
podejściu do potrzeb każde-
go mieszkańca. Ogromnym 
atutem jest własna kuchnia, 
w której serwowane są domowe 

posiłki z uwzględnieniem die-
ty zaleconej przez lekarza.
Centrum Opieki Serenus 
obecnie proponuje pobyty na 
stałe oraz krótkoterminowe. 
Aby skorzystać z oferty na-
leży dostarczyć zaświadcze-
nie lekarskie ( druk dostępny 
na stronie internetowej www.

serenus-gdansk.pl lub w sie-
dzibie), na podstawie którego 
podejmowana jest ostateczna 
decyzja o możliwości zamiesz-
kania. Zapraszamy do zapo-
znania się ze szczegółami ofer-
ty podczas wizyty w Domu lub  
telefonicznie. 

CENTRUM OPIEKI SERENUS 
- ODDZIAŁ FUNDACJI LAURENTIUS W GDAńSKU
ul. Przemyska 17-19 
80-180 Gdańsk
tel. (+58) 691 47 47
www.serenus-gdansk.pl
email: serenus@serenus-gdansk.pl

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu pracowników zadzwoń lub napisz 
email: rekrutacja@serenus-gdansk.pl.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko opiekun, 
pielęgniarka a wkrótce fizjoterapeuta i terapeuta zajęciowy 

(szczególnie mile widziane osoby z umiejętności gry na instrumencie).

jak najmniejszy ruch, np. nie 
będzie skrętu w ul. Wąsowicza, 
chociaż w pierwotnym planie 
on wstępował. Nie wyobrażam 
sobie, aby jakikolwiek odcinek 
został zbudowany bez odpo-
wiednich decyzji i zezwoleń.
Ulica Nowa Sudecka ma być 
budowana w trzech odcinkach, 
ma na celu połączenie al. Grun-
waldzkiej z ul. Wita Stwosza. 
Poza tym planowana jest też 
mała architektura oraz nasa-
dzenia drzew. Przewidziana 

szerokość pasów to 2,75 m, 
a planowana prędkość na 
tej ulicy to 30 km/h. Nowa 
Sudecka będzie miała jeden 
pas ruchu w kierunku OBC 
i dwa w kierunku Wita Stwo-
sza. Związane jest to z pasami 
do lewo- i prawoskrętu. Do-
datkowo będą pasy rowerowe 
w obu kierunkach. Wszystkie 
przejścia dla pieszych na całej 
długości będą wyniesione.

(GR)
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O działce przy ulicy Kurpiń-
skiego i pomysłach na jej za-
gospodarowanie pisaliśmy już 
wielokrotnie na łamach „Pa-
noramy”. Kilka dni temu wła-
dze Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Suchanino” przekazały 
gdańskim urzędnikom petycję 
mieszkańców, którzy są prze-
ciwni stawianiu w tym miejscu 
sportowego balonu.
 – Pod petycją podpisało się 
blisko 250 osób. W większo-
ści są to mieszkańcy Kurpiń-
skiego i Czajkowskiego, a więc 
budynków, które usytuowane 
są najbliżej działki, gdzie sta-
nąć ma sportowy balon – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”. 
Mieszkańcy argumentują 
to brakiem miejsc postojo-
wych, chaosem komunikacyj-
nym oraz dużą uciążliwością 
wynikającą z posadowienia 
sportowego obiektu w tak bli-
skim sąsiedztwie budynków 
mieszkalnych.
 – Trudno dziwić się miesz-
kańcom, którzy boją się, że po 
uruchomieniu obiektu spor-
towego zabraknie dla nich 
miejsc postojowych. Niedaw-
no zajrzałem na Suchanino 
w sobotni wieczór, żeby prze-
konać się, jak wygląda sprawa 
z parkowaniem. Nie znalazłem 
żadnego miejsca postojowego. 
Balon sportowy ma również 
funkcjonować w weekendy 
i wtedy osoby przyjeżdżają-
ce tu na zajęcia będą zosta-
wiać samochody na miejscach 
przeznaczonych dla naszych 
mieszkańców. Spodziewać się 
więc można, że sytuacja będzie 
jeszcze gorsza – argumentuje 

Leonard Wieczorek.
Co ciekawe, spółdzielnia uży-
czyła Szkole Podstawowej nr 
42 teren, który został prze-
znaczony na parking. Sytuacja 
może się zmienić w momencie, 
kiedy władze Gdańska prze-
znaczą działkę przy Kurpiń-
skiego na balon sportowy.
 – Wtedy będziemy zmuszeni 
odebrać ten teren i uruchomić 
w tym miejscu parking spo-
łeczny dla naszych mieszkań-
ców. Nie jest to żadna złośli-
wość z naszej strony. Musimy 
jednak zadbać o to, aby człon-
kowie naszej spółdzielni mieli 
gdzie zostawiać swoje samo-
chody – dodaje Marek Bugaj, 
wiceprezes ds. technicznych 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Przypomnijmy raz jeszcze, że 
spółdzielnia chciałaby w tym 
miejscu wybudować mieszka-
nia oraz dwie hale garażowe. 
Jeśli powstanie balon, to trzeba 
będzie również wykonać do-
jazd do obiektu – co może być 
zrealizowane kosztem miejsc 
postojowych. 
 – Do tej pory było to spokojne 
osiedle. Po uruchomieniu balo-
nu zwiększy się na pewno ruch 
samochodowy. Kurpińskiego 
jest ulicą jednokierunkową, ale 
może się to zmienić, aby osoby 
udające się do obiektu sporto-
wego miały łatwiejszy dojazd. 
Ulica jest wąska. Aby zmienić 
organizację ruchu i Kurpiń-
skiego – przynajmniej w części 
– zrobić dwukierunkową, trze-
ba będzie zlikwidować miejsca 
postojowe. Gdzie wtedy bę-
dziemy parkować swoje samo-
chody? – zastanawia się Marcin
Kwaśniewski.

Zastanawia fakt, dlaczego 
właśnie w tym miejscu władze 
miasta chcą przekazać działkę 
na cele sportowe, skoro na Su-
chaninie są co najmniej dwie 
inne – równie dobre, jeśli nie 
lepsze lokalizacje, gdzie tego 
typu inwestycja mogłaby być 
zrealizowana.
 – Jednym z takich miejsc jest 
teren sportowy przy deptaku 
przy ulicy Paganiniego. Tam 
dzieciaki z „42” miałyby rzut 
beretem. Nie musiałyby na-
wet przechodzić przez jezd-
nię. Drugim miejscem – nieco 
jednak oddalonym od szkoły 
przy Czajkowskiego – jest te-
ren przy Szkole Podstawowej 
nr 43. Sądzę, że wystarczy 
odrobina dobrej woli i można 

będzie znaleźć rozwiązanie, 
które zadowoli wszystkie ze 
stron – dodaje Jerzy Orłowski.
Przypomnijmy w tym miejscu, 
że w ubiegłym roku na biurko 
prezydent Aleksandry Dulkie-
wicz trafiło pismo podpisane 
przez ponad 600 mieszkańców 
Suchanina, popierających bu-
dowę mieszkań.
Pod koniec stycznia interpe-
lację do Aleksandry Dulkie-
wicz wystosował poseł Jerzy 
Borowczak.
„Mieszkańcy „Suchanina” ar-
gumentują poparcie tej inwe-
stycji budową mieszkań nie 
w systemie deweloperskim, 
lecz w systemie spółdzielczym, 
korzystniejszej formie budow-
nictwa mieszkaniowego (której 

obecnie brak na rynku trój-
miejskim) – z uwagi na niższe 
koszty i łatwiejszą możliwość 
pozyskania dla osób słabo za-
rabiających oraz powstaniem 
lokalu pod żłobek – którego 
brakuje na osiedlu, a także bu-
dową dwupoziomowego garażu 
z wielostanowiskowymi miej-
scami postojowymi (około 150 
miejsc), który znacząco popra-
wi możliwości parkowania sa-
mochodów w tej części osiedla” 
– czytamy w interpelacji. 
Jerzy Borowczak w swojej in-
terpelacji oczekuje również 
odpowiedzi na kilkanaście py-
tań. Poseł Borowczak pyta, 
kto jest „tajemniczym” inwe-
storem, który tak usilnie za-
biega o pozyskanie działki na 

postawienie balonu sportowego 
i na jakich warunkach nastąpił 
jego wybór? Czy jest podpisa-
ne porozumienie lub umowa 
z przyszłym inwestorem na 
posadowienie balonu? Jakie są 
plany miasta w przypadku wy-
rażenia zgody na posadowie-
nie balonu sportowego w tym 
miejscu, rozwiązań komunika-
cyjnych i parkingowych wraz 
z dojazdem do szkoły i balonu 
sportowego?
Do momentu druku tego wy-
dania „Panoramy” poseł Bo-
rowczak nie otrzymał odpo-
wiedzi z gdańskiego magistra-
tu. Ale do tematu będziemy 
oczywiście na bieżąco wracać.

(lubek)

blisko ćwierć tysiąca mieszkańców suchanina jest przeciwne stawianiu balonu sportowego przy ulicy kurpińskiego. 
władze Gdańska nie podjęły jeszcze decyzji, na jaki cel przeznaczona ma być działka, która leży pomiędzy szkołą 
podstawową nr 42 a ulicą kurpińskiego.

iNTERPELACJA POSŁA BOROWCZAKA JESZCZE BEZ ODPOWiEDZi

Ćwierć tysiąca osób przeciwko 
balonowi sportowemu 
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Komendant Wojewódzki Po-
licji w Gdańsku nadinsp. Jaro-
sław Rzymkowski przypomi-
na, że podpisane porozumienie 
jest kontynuacją wieloletniej 
i owocnej współpracy Policji 
z samorządem.
 – Dzięki temu porozumieniu 
o bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów odwiedzających So-
pot zadba więcej patroli policyj-
nych – mówi nadinsp. Jarosław 
Rzymkowski.  
W ramach porozumienia miasto 
przekazało Policji 55 tys. zł.
 – Mają być one przeznaczone 
na rekompensatę pieniężną dla 
policjantów za ich czas służby 
przekraczający normę. Reali-
zacja porozumienia ma spowo-
dować poprawę bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego 
w Sopocie, a stać się to może 
poprzez zwiększenie liczby pa-
troli pieszych w wybranych 
obszarach miasta, które będą 
realizowały zadania z zakresu 
służby prewencyjnej – informuje 
Anna Dyksińska z sopockiego 
magistratu.
Służba będzie pełniona 
w wymiarze 8 godzin w formie 
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W TROSCE O ZDROWiE 

szczepienia przeciwko HpV
Sopot będzie kontynuował 
bezpłatne szczepienia profilak-
tyczne przeciwko zakażeniom 
wirusem brodawczaka ludz-
kiego (HPV) dla dziewczy-
nek urodzonych w 2008 roku 
i zameldowanych na terenie 
miasta.
 – Wirus HPV odpowiada 
za różne przednowotworo-
we i nowotworowe zmiany na 
błonach śluzowych narządów 
płciowych i innych okolic cia-
ła. Wirus ten łatwo się przeno-
si – najczęściej drogą płciową 
i jest szeroko rozpowszech-
niony. W skali całego świata 
rak szyjki macicy jest drugim 
co do częstości występowania 
rakiem, który dotyka mło-
de kobiety. W Polsce na ten 
typ nowotworu zapada ponad 
3600 kobiet rocznie, z czego co 
roku umiera około 2000 – jest 
to jeden z najwyższych wskaź-
ników umieralności w Europie 

– informuje Aneta Konopacka 
z Biura Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta 
Sopotu, która dodaje, że połą-
czenie systematycznych badań 
cytologicznych i szczepień 
przeciwko zakażeniu HPV 
jest najlepszą formą profilak-
tyki przeciw rakowi szyjki 
macicy.
Szczepienia są dobrowolne, 
a koszty w całości pokry-
wa miasto. Do zaszczepienia 
dziecka wymagana jest zgo-
da rodziców lub opiekunów 
prawnych.
O dacie i miejscu szczepienia 
wszyscy chętni zostaną po-
informowani w późniejszym 
terminie, po złożeniu formu-
larza ze zgodą na szczepienie. 
Znaleźć go można na stro-
nie internetowej sopockiego 
magistratu.

(GR)

  eko ozdoby można wykonać własnoręcznie, celebrując w ten 
sposób świąteczny czas z rodziną

kolejny raz sopocki urząd wspiera finansowo policję. tym razem pieniądze mają być 
przeznaczone na dodatkowe patrole. w tej sprawie podpisano już stosowne porozumienie.

MiASTO PRZEKAZAŁO PiENiĄDZE

dodatkowe patrole policji w sopocie

umundurowanych patroli pie-
szych w godz. 20.00 – 7.00 
głównie w piątki i soboty, 
a w inne dni tygodnia – w za-
leżności od potrzeb związanych 
ze zwiększonym ruchem tury-
stycznym i odbywającymi się 
imprezami kulturalnymi, roz-
rywkowymi, sportowymi i in-
nymi uroczystościami.
 – Bezpieczeństwo mieszkańców 
naszego miasta jest priorytetem. 

Każdego roku wspieramy finan-
sowo Policję, by umundurowane 
patrole piesze działały przede 
wszystkim prewencyjnie. Czę-
sto sama obecność funkcjona-
riuszy studzi emocje i głupie po-
mysły. Dlatego tak bardzo zale-
ży nam na patrolowaniu miasta 
szczególnie w weekendy, kiedy 
przyjeżdża do nas wielu gości.
Jako miasto inwestujemy w bez-
pieczeństwo poprzez opłacanie 

dodatkowych patroli, zakup 
sprzętu przydatnego Policji, jak 
np. urządzenia do pomiaru za-
nieczyszczeń, narkotestów czy 
aut dla funkcjonariuszy. Inwe-
stycja w bezpieczeństwo opłaca 
się i zwraca z nawiązką – pod-
sumowuje Jacek Karnowski pre-
zydent Sopotu.

(GR)
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– Rodzinę zastępczą lub ro-
dzinny dom dziecka może 
stworzyć zarówno małżeństwo, 
jak i osoba samotna. Być może 
po konsultacji ze specjalistami 
pieczy zastępczej łatwiej bę-
dzie Państwu podjąć decyzję 
o takim wsparciu dzieci z baga-
żem doświadczeń, pamiętając 
przy tym, że prowadzenie np. 

miejski ośrodek pomocy rodzinie szuka osób zainteresowanych założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.  
do współpracy zachęcani są przede wszystkim odpowiedzialni, empatyczni ludzie, którzy chcą i mogą zapewnić dzieciom pozbawionym 
opieki biologicznych rodziców odpowiednie, rodzinne wsparcie.

PODARuJ MALuCHOM NOWE, LEPSZE ŻYCiE

poszukiwane osoby do tworzenia 
rodzin zastępczych

GDAŃSKi uRZĄD PRACY 

Nabór jeszcze trwa
Nawet 900 osób będzie mo-
gło skorzystać w pierwszym 
kwartale z różnorodnych 
form wsparcia oferowanych 
przez Gdański Urząd Pracy. 
 – Zakończyliśmy nabór 
wniosków na dotacje inwe-
stycyjne na założenie własnej 
działalności gospodarczej. 
Prowadzony za to jest nabór 
na płatne staże u pracodaw-
ców, a także szkolenia pod-
noszące kwalifikacje zawodo-
we oraz możliwość uzyskania 

bonu na zasiedlenie – informuje 
Łukasz Iwaszkiewicz z Gdań-
skiego Urzędu Pracy.
Do wyczerpania limitu miejsc 
prowadzone będą nabory bez-
robotnych zainteresowanych 
podjęciem szkolenia, płatnego 
stażu lub uzyskaniem bonu na 
zasiedlenie. Z pierwszej formy 
wsparcia skorzysta w pierw-
szym kwartale 60 osób, na-
tomiast ze staży 120 bezro-
botnych, a na pokrycie kosz-
tów zamieszkania w związku 

z podjęciem zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej 
poza miejscem dotychczaso-
wego zamieszkania przyzna-
nych zostanie 5 bonów.
Szczegółowe informacje do-
tyczące naborów na wybrane 
formy wsparcia można zna-
leźć na stronie internetowej 
Gdańskiego Urzędu Pracy 
www.gup.gdansk.pl.

(GR)

ZAPRASZAMY DO ERGO ARENY

 „aktywna Niedziela” 
dla kobiet
– Najbliższa odsłona cyklu 
„Aktywna Niedziela – Ak-
tywna Kobieta” odbędzie się 
15 marca w godzinach 10.00 
– 16.00. Tego dnia do Ergo 
Areny zapraszamy przede 
wszystkim panie. Program 
„Aktywnej Niedzieli”, za-
jęcia teoretyczno-ruchowe 
oraz oferta partnerów wy-
darzenia zostały opracowane 
w taki sposób, aby zapew-
nić mieszkankom Pomo-
rza atrakcyjny dzień pełen 
wspólnych wrażeń – zachęca 
Bartosz Tobieński, rzecznik 

prasowy Ergo Areny.
Podczas spotkania będzie oka-
zja do rozmów o kobietach na 
rynku pracy i o tym, jak waż-
na jest autoprezentacja. Orga-
nizatorzy zapewniają wspólny 
relaks podczas jogi i tańca. 
 – Witaminy będzie można 
uzupełnić w strefie gastrono-
micznej. Panie dowiedzą się 
też, jak pozytywnie i aktywnie 
spędzać czas wolny, a uczest-
niczki spotkania skupią się 
m. in. na rękodziełach. Dużo 
uwagi poświęcimy zdrowiu 
i profilaktyce. Po prelekcjach 

lekarze specjaliści zaproszą 
na konsultacje indywidualne 
z ginekologiem i endokryno-
logiem. W „strefie zdrowia” 
do dyspozycji uczestników 
będą m.in. przedstawicie-
le Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków oraz Podmiotu 
Leczniczego Copernicus – 
dodaje Bartosz Tobieński.
Wstęp jest darmowy. 
Wszystkie wykłady, warszta-
ty, zajęcia, badania i konsul-
tacje są bezpłatne. 

(GR)

zawodowej rodziny zastępczej 
jest przede wszystkim odpo-
wiedzialną pracą. Może ona się 
okazać nie tylko zawodowym, 
ale i życiowym spełnieniem. 
Zachęcamy do odwiedzenia 
naszego ośrodka, by poroz-
mawiać m.in. ze specjalista-
mi, psychologami, trenerami 
szkolącymi kandydatów na 

rodziców. Pracownicy Ośrodka 
odpowiedzą m.in. na pytania 
o udzielane rodzinom
zastępczym wsparcie finanso-
we, rzeczowe, asystenckie oraz 
psychologiczne i prawne. Po-
radzą, jak przygotować się do 
pełnienia roli zastępczego ro-
dzica i wykonywania tego za-
jęcia – zachęca Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.
Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do kontaktu telefo-
nicznego (58 347 82 77 lub 58 
347 82 68 oraz 58 347 82 78). 
 – Z całego serca zachęcam do 
działania na rzecz potrzebują-
cych maluchów – mówi Piotr 
Kowalczuk, zastępca prezydent 
Gdańska ds. edukacji i usług 
społecznych. – Podjęcie decy-
zji o założeniu rodziny zastęp-
czej może stać się wstępem do 
nowego, podarowanego innym 
życia.

Wiadomości o rodzinnej pieczy 
zastępczej dostępne są także na 
stronie:
www.mopr.gda.pl.
 – Szukamy m.in. kandydatów 
na zawodowych rodziców za-
stępczych, chcących opiekować 
się dziećmi niepełnosprawnymi 

lub rodzeństwami, również 
chętnych do założenia rodzin-
nego domu dziecka. Gwaran-
tujemy pełne wsparcie finan-
sowe – m.in. wynagrodzenie za 
pracę, pokrycie kosztów utrzy-
mania podopiecznych, dofi-
nansowanie do wypoczynku 

oraz wsparcie rzeczowe, asy-
stenckie, psychologiczne oraz 
prawne. Zachęcamy też do za-
kładania rodzin zastępczych, 
które nie są zawodowe – dodaje 
Sylwia Ressel.

(GR)
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PiERWSZY ETAP REWiTALiZACJi STOCZNi CESARSKiEJ

Budynek dyrekcji stoczni prawie jak nowy
był tłem najważniejszych wydarzeń społecznych i politycznych ruchu solidarności. teraz, staraniem właściciela, spółki stocznia cesarska 
development, budynek dyrekcji stoczni Gdańskiej odzyskuje należyty blask, a inwestor otwiera przed nim nowy rozdział.

Powstały w 1871 roku obiekt 
przez lata ulegał licznym prze-
mianom. Był modyfikowany, 
rozbudowywany i znacząco 
ucierpiał w czasie działań wo-
jennych. Remont dyrekcji jest 
pierwszym etapem rewitaliza-
cji Stoczni Cesarskiej – projek-
tu rewitalizacji 16ha postocz-
niowych w Gdańsku.
Od czasu powstania budynek 
dyrekcji przechodzi pierw-
szy kompleksowy remont za-
równo we wnętrzach, jak i na 
zewnątrz, od konstrukcji do 
najdrobniejszych detali. Wy-
czyszczeniu i scaleniu kolory-
stycznemu poddano 160 tys. 
historycznych cegieł z czterech 
różnych zakładów (Kokoszken 
– Kokoszki, Cadinen – Kady-
ny, Kolibken – Kolibki, Len-
zen- Schmit – Leźno). W cza-
sie remontu wymieniono lub 
odrestaurowano łącznie 330 
okien. Te, które nie zachowa-
ły się nawet w szczątkowej for-
mie, trzeba było odtworzyć na 
podstawie dokumentacji zdję-
ciowej. Po raz pierwszy w bu-
dynku pojawi się winda, za-
pewniając dostępność obiektu 

dla osób z ograniczeniami 
ruchowymi. 
 – Po wielu latach na wieżę 
dyrekcji powrócił również ze-
gar. Wszystkie działania zre-
alizowano pod okiem specja-
listów z zakresu konserwacji 
zabytków. Warty podkreśle-
nia jest fakt, że we wszystkie 
prace zaangażowane są firmy 
z Pomorza – mówi Przemysław 
Kobza, partner w firmie TPS, 
która pełni rolę koordynatora 
prac konstrukcyjnych projektu.
– Napawa nas dumą fakt, że 
w Polsce mamy doskonale wy-
specjalizowane firmy, które 
z taką pieczołowitością potra-
fią rewitalizować budynki. Tym 
bardziej, że w przypadku dy-
rekcji mamy do czynienia z tak 
ważnym historycznie obiektem. 
Naszym zadaniem było połą-
czenie duszy jednego z najcie-
kawszych budynków dawnej 
Stoczni Gdańskiej z potrzebami 
innowacyjnych i dynamicznie 
rozwijających się firm – mówi 
Jakub Bladowski, prezes zarzą-
du Roark Studio, pracowni od-
powiedzialnej za projekt wnętrz 
budynku. – Postawiliśmy zatem 

na odrestaurowanie i wyeks-
ponowanie ceglanych murów, 
drewnianych schodów, okien 
i drzwi oraz stalowych deta-
li i takie zagospodarowanie 
wnętrz, aby spełniały wymogi 
start-upów i innych nowocze-
snych firm. Budynek będzie 
wyposażony w nowoczesne za-
plecze techniczne i sprzętowe, 

przygotowywane są współdzie-
lone sale konferencyjne i mniej-
sze sale spotkań, przestrzeń co
-workingowa ze strefami chill
-out’u i integracji.
 – Po zakończeniu prac remon-
towych obiekt nadal będzie 
pełnić funkcję biurową, jed-
nak rewitalizacja pozwoli zna-
cząco podnieść jego standard. 

Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z dotychczasowego wyniku 
prac i dumni z multidyscypli-
narnego zespołu, który wspiera 
nas w tym wyjątkowym projek-
cie – mówi Gerard Schuurman, 
dyrektor projektu Stoczni Ce-
sarskiej. – Pozytywna reakcja 
zainteresowanych najemców, 
a także większej społeczności, 

jest dla nas bardzo ważnym 
i dobrym sygnałem, że jesteśmy 
na właściwej drodze. 
Obecnie w budynku trwają 
prace wykończeniowe. Plano-
wany termin oddania Dyrek-
cji do dyspozycji najemców to 
trzeci kwartał 2020 roku.

(KK)

  odrestaurowany budynek prezentuje się niezwykle okazale
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CAŁA NAPRZÓD

praca i życiowa 
stabilizacja na 
wyciągnięcie ręki!
Osoby długotrwale bezrobot-
ne, będące w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy, mogą 
wziąć udział w projekcie 
„Cała Naprzód II”. To wyjąt-
kowa szansa na przełamanie 
życiowego impasu i znalezie-
nie satysfakcjonującego, do-
brze płatnego zajęcia.  
 – Również w tym roku gdań-
ski Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie prowadzi nabór do 
aktywizującego zawodowo 
i życiowo projektu. Do udzia-
łu w „Całej Naprzód II” za-
praszamy osoby, które ukoń-
czyły 30 lat i które mieszka-
ją w Trójmieście, Pruszczu 
Gdańskim, Tczewie oraz 
w gminach: Pszczółki, Suchy 
Dąb, Cedry Wielkie, Kol-
budy i Pelplin. Bogatą ofertę 
szkoleniowo-zawodową kie-
rujemy do osób w najtrudniej-
szej sytuacji na rynku pracy. 
Również do ludzi zatrudnio-
nych za minimalne wynagro-
dzenie lub tzw. „ubogich pra-
cujących”. Do współdziałania 
zachęcamy też osoby chcące 
podwyższyć swoje kwalifika-
cje, dzięki czemu być może 
znajdą lepsze, bardziej satys-
fakcjonujące finansowo i ży-
ciowo zajęcie – zachęca Syl-
wia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.

Dystans rodzinny, obligatoryj-
ny, wynosić będzie 1963 metry. 
Wskazuje on datę śmierci ostat-
niego Żołnierza Wyklętego Jó-
zefa Franczaka ps. „Lalek”.  
Jednak chętni będą mogli po-
biec na dłuższych dystansach: 
7,5 km lub 11,5 km. Krótka 
trasa przebiegać będzie wokół 
wieży widokowej. Biegacze, 
którzy wybiorą dłuższe trasy, 
pobiegną najpierw ścieżką ro-
werową, a od dawnej stacji ko-
lejowej drogą w kierunku lasu 
i tam będą mogli zrobić jedną 
pętlę albo dwie i wrócić na metę 
przy wieży widokowej. Zgod-
nie z umową zawartą między 
Gminnym Ośrodkiem Kultury 

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 BREXiT 

Co z emeryturą i rentą?
 – Brexit stał się faktem. Ra-
zem z wyjściem Wielkiej 
Brytanii z Unii Europejskiej 
pojawiło się wiele pytań. Nur-
tują też one naszych rodaków, 
którzy mieszkali i pracowali 
w Zjednoczonym Królestwie. 
Część z nich dotyczy kwestii 
ubezpieczeń społecznych – 
mówi Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik prasowy 
województwa pomorskiego 
ZUS.
1 lutego weszła w życie 

umowa o wystąpieniu Zjedno-
czonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej 
z Unii Europejskiej i Euro-
pejskiej Wspólnoty Energii 
Atomowej.
 – Umowa wprowadza okres 
przejściowy, który potrwa do 
końca tego roku. W tym cza-
sie nadal będą obowiązywały 
przepisy rozporządzeń unij-
nych dotyczących koordynacji 
systemów zabezpieczenia spo-
łecznego. Oznacza to, że osoby, 

które pracowały w Wielkiej 
Brytanii i w Polsce, mogą 
ubiegać się o emeryturę lub 
rentę z ZUS lub z brytyjskiej 
instytucji ubezpieczeniowej 
na dotychczasowych zasa-
dach. Osoby, które mieszkają 
obecnie w Polsce, mogą skła-
dać wnioski o emeryturę lub 
rentę z instytucji brytyjskiej 
w najbliższej placówce ZUS – 
informuje rzecznik ZUS.

(GR)
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Obecnie w projekcie uczest-
niczy ponad 40 zainteresowa-
nych. Uczestnicy mają m.in. 
bezpłatne wsparcie doradcy 
zawodowego, pedagoga, po-
średnika pracy. Biorą udział 
w szkoleniach, specjalistycz-
nych kursach oraz stażach. 
Podnoszą swoje umiejętności 
zgodnie z preferencjami i za-
wodowymi marzeniami. 
 – Wielka wartość tego pro-
jektu polega właśnie na za-
stosowaniu zindywidualizo-
wanych form wsparcia wo-
bec jego uczestników – mówi 
Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydent Gdańska ds. edu-
kacji i usług społecznych. 
Z kolei pracodawcy, którzy 
zechcą zatrudnić uczestników 
„Całej Naprzód II”, mogą li-
czyć na wsparcie w formie 
zatrudnienia subsydiowanego 
(uzyskanie refundacji kosz-
tów wynagrodzenia tych pra-
cowników, w okresie nawet 
do 12 miesięcy). 
Organizatorzy przedsięwzię-
cia zapraszają do kontak-
tu osoby chętne do udziału 
w projekcie (Gdańsk, ul. Lę-
borska 3b (STARTER), lok. 
1.32, tel.58 347 82 99 lub 502 
986 387, email: calanaprzod@
mopr.gda.pl.

(SR)

Już po raz czwarty w gminie trąbki wielkie 
odbędzie się wydarzenie „tropem wilczym. 
bieg pamięci Żołnierzy wyklętych”. w 2017 
roku na trasie Graniczna wieś – mierzeszyn 
pobiegło 46 osób, w 2018 roku w sobowidzu 
– 116, a w ubiegłym w postołowie – 96. 
w tym roku bieg odbędzie się 1 marca 
(niedziela) w sobowidzu, ale start i meta 
nie będą usytuowane tak jak 2 lata temu na 
boisku, a przy wieży widokowej.

TROPEM WiLCZYM W SOBOWiDZu

Bieg pamięci żołnierzy Wyklętych

Sportu i Rekreacji w Trąbkach 
Wielkich i Fundacją Wol-
ność i Demokracja z Warsza-
wy udział w biegu weźmie 100 
osób. Każda z nich otrzyma 
pakiet startowy zawierający 
koszulkę z wizerunkiem Żoł-
nierza Wyklętego, materiały 
promocyjne i torbę, a na mecie 
także okazały medal. Na mecie 
czekać na nich będzie również 
ciepły posiłek i gorąca herbata.
Zarejestrować do biegu będzie 
się można w bibliotekach pu-
blicznych na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie: w Trąbkach 
Wielkich przy ulicy Sporto-
wej 2, w Sobowidzu przy ulicy 
Kościuszki 4 i w Mierzeszynie 
przy ulicy Wolności 24.
Zarejestrowane osoby zobowią-
zane są do wpłaty wpisowego 
w wysokości 20 zł w bibliote-
kach lub na konto GOKSiR nr 
57 8335 0003 0300 4636 2000 
0001.
Biuro biegu, gdzie można bę-
dzie odebrać pakiet starto-
wy, czynne będzie od godziny 
14.00. O godzinie 15.00 plano-
wane są okolicznościowe prze-
mówienia i rozgrzewka uczest-
ników Biegu, a następnie odbę-
dą się starty.
Więcej na temat projektu „Tro-
pem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych” można 
się dowiedzieć na stronie www.
tropemwilczym.pl.

(GR)
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POETYCKA W BiBLiOTECE

spotkanie z kazimierzem 
Nowosielskim 
Gdański Klub Poetów gościł 
znakomitego poetę, krytyka 
literackiego, krytyka sztuki 
– prof. Kazimierza Nowosiel-
skiego. Spotkanie odbyło się 
w gościnnych progach biblio-
teki oliwskiej.
 – Poczytujemy sobie za za-
szczyt, że prof. Nowosiel-
ski jest w szeregach naszego 
klubu i swoim autorytetem 
wspiera nasze działania. Au-
tor opowiadał o tym, co go 
inspiruje, co jest dla niego 
najważniejsze i jak rodzą się 
wiersze – informuje Gabrie-
la Szubstarska z Gdańskiego 
Klubu Poetów. 
Wszystko zaczęło się od 
pierwszego po polsku zapisa-
nego zdania „daj, ać ja pobru-
szę, a ty poczywaj”. 
 – Jeśli chcecie posiąść głębszą 
widzę o tym fakcie, chcecie 
dowiedzieć się o twórczości 
poetyckiej wybitnych autorów 

i dlaczego tak ważna jest do-
głębna interpretacja tekstów 
– musicie sięgnąć po książkę 
profesora „Pożegnanie z uni-
wersytetem” – mówi Gabriela 
Szubstarka.
Kazimierz Nowosielski czytał 
swoje wiersze, a goście spo-
tkania zachwycali się delikat-
nością poetyckich fraz, które 
przenosiły w świat wyobraź-
ni autora, fraz, w których nie 
było ani jednego zbędnego 
słowa. Kazimierz Nowosiel-
ski po mistrzowsku inter-
pretował własne utwory, co 
wśród piszących jest zjawi-
skiem nie tak częstym.
 – Dziękujemy Kazimierzowi 
Nowosielskiemu, dziękujemy 
licznie przybyłej publiczności 
za żywy udział w spotkaniu, 
a bibliotece oliwskiej za go-
ścinność – mówi z wdzięcz-
nością Gabriela Szubstarska.

(GR)
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Zagłosuj na 
„Wolontariat szpitalny”
Jak podaje Aleksandra Cha-
lińska z portalu pomorskie.
eu, województwo pomorskie 
znalazło się w finale plebiscytu 
„Zdrowy Samorząd” za pro-
gram „Wolontariat Szpitalny”. 
Spośród 135 zgłoszeń z gmin, 
powiatów i województw wy-
brano 30 najlepszych, które re-
alizują zadania promocji zdro-
wia, edukacji prozdrowotnej 
i profilaktyki. Laureaci zosta-
ną wybrani przez radę kon-
sultacyjną, a jeden z projektów 
otrzyma też nagrodę czytelni-
ków. Głosowanie trwa do 24 
lutego do godz. 12.00.
 – Idea programu „Wolonta-
riat Szpitalny” powstała pięć 
lat temu. Została zainicjowana 
przez osoby pracujące w szpi-
talach oraz osoby, które chcą 
poświęcić swój czas i wspomóc 
pracę personelu w codziennej 
opiece nad chorymi w pomor-
skich szpitalach. Kiedy pro-
gram ruszał, było 63 wolon-
tariuszy. Cztery lata później 
w 11 tzw. szpitalach marszał-
kowskich pomaga już prawie 
1010 wolontariuszy, w tym 267 
stałych, 537 akcyjnych oraz 
58 pracowników – informuje 
Aleksandra Chalińska.
 – Cieszy mnie, że kolejna 

realizowana przez nasz samo-
rząd inicjatywa została zauwa-
żona na ogólnopolskim forum 
– mówi Agnieszka Kapała-
Sokalska,  członkini Zarządu 
Województwa Pomorskiego. 
– Wolontariat szpitalny to po-
moc od ludzi i dla ludzi, udzie-
lana tym najsłabszym, czyli pa-
cjentom. Wolontariusze dzia-
łający w szpitalach marszał-
kowskich często wspomagają 
pracę personelu w codziennej 
opiece nad chorymi, niektórzy 
natomiast działają akcyjnie, 
czyli doraźnie. Popularny jest 
także wolontariat pracowniczy. 
W ten sposób wpływają nie 
tylko na jakość opieki, ale tak-
że na doskonalenie wizerunku 
danej placówki w oczach cho-
rych, ich bliskich i otoczenia 
zewnętrznego.
Głosować na program „Wo-
lontariat Szpitalny” można do 
24 lutego  do godz. 12.00 na 
stronie www.portalsamorzą-
dowy.pl. Ogłoszenie wyników 
i wręczenie statuetek laureatom 
odbędzie się 5 marca podczas 
V Kongresu Wyzwań Zdro-
wotnych, który odbędzie się 
w Katowicach.

(GR)

„Strażnicy światła” to pierw-
szy z filmów, który poświęcony 
jest nieznanej historii latarni 
morskiej w Jastarni. 
 – Ten obiekt nawigacyjny nie 
został wybrany przypadkowo. 
Latarnia jest najmniejsza na 
polskim wybrzeżu i nie jest 
udostępniona zwiedzającym. 
Historia, którą pokażemy 
w filmie, to nie tylko teraźniej-
szość, ale również lata 30, któ-
re dla wielu z nas są nieznane. 
Strażnicy światła to oczywi-
ście latarnicy. Mam nadzieję, 
że będzie to ciekawy film, któ-
ry odsłoni wiele interesujących 
historii – mówi „Panoramie” 
Wiesław H. Kwapisz. – Drugi 
telewizyjny dokument, który 
właśnie przygotowujemy, rów-
nież dotyczyć będzie Jastarni. 
Będzie to okazja do promo-
wania Kaszubów i języka ka-
szubskiego. W filmie pokaże-
my „Jastarnię wczoraj i dziś”. 
Historię poznajemy nie tylko 
dla ocen w szkole, ale po to, 
by lepiej rozumieć przyszłość. 
Najważniejsza jest historia 
naturalna, a nie pisana na za-
mówienie. Film – szczególnie 
dokument – ma pokazywać 
historię prawdziwą i ma uczyć 
odbiorcę.
Trzeci z filmów również jest 
osadzony w historii Pomo-
rza i dotyczy ks. gen.  Józefa 
Wryczy, który swój ślad po-
zostawił w kościele w Jastar-
ni. Był to duchowny katolicki, 
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reżyser wiesław H. kwapisz mieszkający w podgdańskim bielkówku nie zasypuje gruszek 
w popiele. w tej chwili przygotowuje kolejne trzy filmy dokumentalne, które mają 
promować pomorze, jego historię i mieszkających tu ludzi.

DOKuMENTY PROMuJĄCE NASZĄ HiSTORię

kolejne filmy Wiesława kwapisza

legendarny działacz niepodle-
głościowy na Pomorzu w la-
tach 1917–1920, działacz spo-
łeczny i polityczny, przywódca 
organizacji konspiracyjnych: 
Wojskowa Organizacja Nie-
podległościowa i Tajna Or-
ganizacja Wojskowa „Gryf 
Pomorski” podczas okupacji 
niemieckiej. 
 – Warto wiedzieć, że bohater 
naszego filmu to postać bar-
dzo lubiana i ceniona przez 
Kaszubów. Już na pogrzebie 
kilkanaście tysięcy osób skan-
dowało „niech żyje generał”, 
mimo że ksiądz Wrycza był 
wtedy tylko pułkownikiem. 
Jest to kolejny film poświę-
cony księdzu Wryczy. Było 

wiele osób duchownych, któ-
re w bardzo „cichy” sposób 
walczyły o niepodległość Pol-
ski. Wśród nich był właśnie 
ks. Józef Wrycza. Pierwszy 
z nich „PS Rawycz” zdobył 
wielkie uznanie – szczególnie 
wśród polonii amerykańskiej 
w USA i Kanadzie. Telewi-
zja kanadyjska czyni starania, 

aby wyemitować nasz mate-
riał na swojej antenie – dodaje 
reżyser.
Tworzenie wszystkich tych 
trzech filmów byłoby nie-
zwykle trudne, gdyby nie 
współpraca z lokalnymi 
samorządami. 

(GR)
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DOSKONALĄ TECHNiKi JAZDY

rajdowe treningi 
w rusocinie
23 lutego na torze w Rusoci-
nie odbędzie się 1. Trening 
Rajdowy. Impreza zorganizo-
wana będzie przez Automo-
bilklub Morski.
Trening przeznaczony jest dla 
kierowców amatorów. Udział 
może wziąć każdy kierow-
ca z ważnym prawem jazdy 
za kierownicą seryjnego sa-
mochodu z aktualnym ba-
daniem technicznym i polisą 
OC i NNW. Podstawowym 
i najważniejszym celem im-
prezy jest doskonalenie tech-
niki jazdy w celu zwiększe-
nia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Podczas prób 
sportowych kierowcy jeździć 
będą na czas po wyznaczo-
nej trasie na torze Autodrom 
Rusocin. Dla najszybszych, 
czyli takich, którzy przeja-
dą tor w sposób najbardziej 
bezbłędny, przewidziane są 
nagrody. W celu wyrówna-
nia szans wprowadzony jest 

podział aut na klasy od K1 do 
K5 w zależności od pojemno-
ści silnika. W programie im-
prezy przewidziany jest także 
posiłek.
W planach jest zorganizowa-
nie całego cyklu treningów. 
Pierwsza runda odbędzie się 
23 lutego, formalności i spra-
wy organizacyjne są dopinane 
na ostatni guzik. Zapisy na 1 
rundę są zakończone. Orga-
nizatorzy zapraszają jednak 
do uczestnictwa w kolejnych 
rundach. Będą one organizo-
wane raz w miesiącu. Kolejne 
rundy są przewidziane na 15 
marca, 13 kwietnia oraz 10 
maja. Szczegółowe informa-
cje można śledzić na profilu 
facebookowym Automobil-
klubu Morskiego, na plaka-
tach oraz za pośrednictwem 
kanałów informacyjnych po-
wiatu gdańskiego.

(BG)

MiNi SiATKÓWKA

Mistrzowie 
z Jasienia

Gospodarze finałowego tur-
nieju – Szkoła Podstawo-
wa nr 85 na Jasieniu – zo-
stali mistrzami Gdańska 
w siatkówce.
Finałowy turniej rozpo-
czął się od eliminacji. Tylko 
zwycięzcy grup mieli pra-
wo do gry o złote medale, 
a pokonanym pozostał po-
jedynek o brązowe medale. 
I tak w finale pocieszenia 
„ósemka” z Chełmu prze-
grała z drużyną Szkoły Pod-
stawowej nr 43 z Suchanina. 
W wielkim finale gospoda-
rze finałowego turnieju po-
dejmowali rówieśników ze 
Szkoły Podstawowej nr 79 na 
Przymorzu. Lepsi okazali się 
miejscowi, wygrywając fina-
łowe starcie 2:1.
Barw zwycięskiej druży-
ny bronili złoci medaliści: 
Wiktor Aszyk, Michał Dą-
browski, Błażej Jakubiszak, 
Jan Kleczkowski, Szymon 
Marciniak, Jakub Opaliń-
ski, Tymon Sowański, Oskar 
Stawski, Jakub Treder i Ma-
ciej Zając. Opiekunką mi-
strzów z Jasienia była Iwona 
Wilkowska.

(GR)

Z PROPOZYCJi SKORZYSTALi NiE TYLKO OLiWiANiE

Wychowanie poprzez sport 
ubogaca dzieci
Klub Osiedlowy „Ad-Rem” 
działający pod skrzydła-
mi RSM „Budowlani” jak 
zwykle przygotował zajęcia 
dla osób, które ferie spę-
dzały w mieście. Tegorocz-
nej akcji przyświecało ha-
sło „Sport i rekreacja kontra 
uzależnienia”.
Zajęcia organizowane przez 
oliwski klub miały przede 
wszystkim charakter spor-
towy, a w turniejach starto-
wały także zespoły z Zaspy, 
Osowy, Górek Zachodnich. 
Nie brakowało też młodych 
Polaków, którzy na co dzień 
mieszkają w Niemczech czy 
Wielkiej Brytanii. Więk-
szość zajęć przeprowadzo-
no w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Cystersów. 
 – Odbywały się także po-
kazy muzyczne, quizy i kon-
kursy wiedzy oraz występy 
recytatorsko-taneczne i gry 
świetlicowe. Chętni mo-
gli wybrać się też do kina 
albo na spacer, podczas któ-
rego dokarmialiśmy ptaki. 

W organizowanych konkur-
sach i quizach nie brakowało 
tematyki społecznej i spor-
towej – informuje Ryszard 
Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”.
Największym zainteresowa-
niem cieszyły się oczywiście 
turnieje piłkarskie i tenisa 
stołowego. 
 – Podczas naszych spotkań 
mówimy dzieciom i młodzie-
ży, jak w bezpieczny sposób 
spędzać wolny czas, ale też co 
zrobić w razie nagłego niebez-
pieczeństwa. Na zakończenie, 
w siedzibie naszego klubu, dla 
grupy młodszej zorganizowa-
liśmy uroczyste zakończenie 
akcji, które było oczywiście 
połączone z rozdaniem nagród 
– dodaje Ryszard Riviera. – Za 
każdym razem staramy się ob-
darować uczestników naszych 
zajęć nawet najdrobniejszymi 
upominkami, bo podobnie jak 
w igrzyskach olimpijskich wie-
rzymy, że ważny jest udział. 
Imprezy organizowane przez 
„Ad-Rem” wspierane są za-
wsze przez liczne grono 

sponsorów. Nie inaczej było 
i tym razem – za co organi-
zatorzy serdecznie dziękują. 
Ryszard Riviera zauważa jed-
nak, że z każdym rokiem coraz 
trudniej znaleźć osoby i firmy, 
które chcą wspierać działal-
ność osiedlowego klubu.
 – Szkoda. Wszyscy przecież 

wiemy, że wychowanie po-
przez sport i kulturę ubogaca 
dzieci i młodzież, ale też od-
ciąga je od zgubnych używek 
oraz uczy właściwej, spor-
towej rywalizacji fair play – 
podkreśla Ryszard Riviera. 

(KL)

Deklarację wspólnego przygoto-
wania projektu podpisali Mieczy-
sław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego oraz przedsta-
wiciele 23 samorządów – w tym 
również powiatu gdańskiego.
- W województwie pomorskim 
są znakomite warunki do upra-
wiania żeglarstwa. Mamy dostęp 
do otwartych wód morskich, 
wód zatokowych, jezior i rzek. 
Żeglować można nawet przez 8 
miesięcy w roku. To doskonałe 
warunki, by rozwijać i przekazy-
wać kolejnym adeptom tradycje 
morskie i żeglarskie, by budować 
naszą pomorską tożsamość – mó-
wił Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Projekt zakłada budowę stu łodzi 
żaglowych. Będą to nowoczesne 
jednostki, które sprostają bardzo 
szerokim wymaganiom. 
 – Dzięki nim amatorzy będą 
mogli stawiać pierwsze kroki na 
wodzie, ale i zawodowi żegla-
rze będą zadowoleni – zazna-
czył marszałek Struk. Budowa 
łodzi to nie jest łatwe zadanie, 

fo
t.

 N
ad

es
ła

ne
 

z okazji 100. rocznicy powrotu pomorza w granice rzeczypospolitej pomorskie samorządy kupią 100 łodzi 
żaglowych dla mieszkańców. mają one służyć edukacji wodnej. pływać będą po wodach zatoki Gdańskiej, pętli 
Żuławskiej i na pomorskich jeziorach.

BęDĄ SŁuŻYĆ EDuKACJi WODNEJ

100 łodzi na 100. rocznicę

  Finaliści turnieju piłki nożnej 

dlatego w pracach nad jednostka-
mi wezmą udział wybitni eksper-
ci i inżynierowie. 
 – Najwyższy czas, żeby powsta-
ły w Polsce nowoczesne łodzie do 
szkolenia i rekreacji. W wielu kra-
jach są już takie klasy narodowe. 
My na razie bazujemy na Ome-
gach, czyli starej konstrukcji z lat 
40. ubiegłego wieku – podkreślał 
Jacek Centkowski, konstruktor 
jednostek pływających. 
Trzy ze stu zbudowanych łodzi 
żaglowych trafią do Sopotu. 
– To będzie mocne wsparcie na-
szego miejskiego programu szko-
leń żeglarskich, ale najbardziej 
cieszy mnie to, że te szkolenia 
obejmą młodzież na całym Po-
morzu – mówi Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu. – Edukacja 
żeglarska dzieci i młodzieży jest 
bardzo ważna, bo rozwija w nich 
zainteresowanie morzem, uczy 
aktywnego spędzania czasu, 
współpracy i odpowiedzialności 
za siebie i innych.
Dodajmy jeszcze, że do Gdańskie-
go Ośrodka Sportu – w ramach 

projektu – trafi 5 łodzi. 
Jeśli wszystko uda się zgodnie 
z planem, budowa całej flotylli 
powinna zakończyć się w 2021 
roku. Łączny koszt projektu to 
ok. 3,5 mln zł, z tego aż 3 mln 
pochodzić będzie ze środków 
unijnych.

(MP, KL)



WyjątkoWe obchody 
100-lecia poWrotu pomorza 
W granice rzeczypospolitej 
i zaślubin polski z bałtykiem

Specjalny koncert, album, gra miejska 
i patriotyczny festyn na dworcu PKP 

w Gdańsku, wspólny przejazd specjalnym 
pociągiem z generałem Józefem Hallerem 

do Pucka, gdzie odbyły się uroczystości 
upamiętniające zaślubiny Polski z Bałtykiem 

– to niektóre z wielu atrakcji, które odbyły 
się z okazji 100-lecie powrotu Pomorza 

w granice Rzeczypospolitej.

Dziękuję za udział w uroczystościach! 

Marszałek Województwa Pomorskiego
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