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FlashFlash

Uczelnia wychodzi na prostą
Sytuacja ekonomiczna Akademii Wychowania Fizycz-
nego i Sportu staje się coraz lepsza. Uczelnia jest już na 
ostatniej prostej, aby wyjść z długów, które są spuścizną 
ostatnich lat.

Ukłon w stronę założyciela NCŻ AWFiS
Minęła 6. rocznica śmierci dr Krzysztofa Zawalskie-
go, głównego twórcy i dyrektora Narodowego Cen-
trum Żeglarstwa Akademii Wychowania Fizyczne-
go i Sportu.

„Srebrny Laur Jakości” dla SM „Suchanino”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” w kategorii 
średnich organizacji została nagrodzona „Srebrnym 
Laurem Jakości” w konkursie Pomorska Nagroda 
Jakości.

Do św. Jana wróciło XVIII-wieczne arcydzieło
Po 75 latach nieobecności do kościoła św. Jana w powróciły 
organy Johanna Friedricha Rhodego, instrumentu, który 
był wzorem i zarazem majstersztykiem XVIII -wiecznej 
Europy

str. 13str. 3 str. 7 str. 15

COVID-19
NOwy kOrONawIrus ZapObIegaNIe 

Okres wylęgania 2- 14 dni
Objawy:

Koronawirusy to wirusy, które powodują 
zachorowania głównie wśród zwierząt. 
Niektóre z nich mogą wywołać infekcję 
wśród ludzi. Przykładem jest nowy wirus 
SARS-CoV-2.

Należy często myć ręce wodą z mydłem i/lub przecierać je środkami 
na bazie alkoholu. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Podczas kaszlu 
i kichania należy zasłaniać usta i nos chusteczką jednorazową 
(ewentualnie zgiętym łokciem), po użyciu chusteczkę należy wyrzucić 
i umyć ręce. Należy unikać kontaktu z osobami wykazującymi objawy 
grypy lub przeziębienia.

Każda osoba, która zaobserwuje 
u siebie objawy oraz w okresie 14 dni przed 

zachorowaniem miała kontakt z osobą chorą lub 
przebywała w regionie, w którym podejrzewa się 

utrzymującą transmisję SARS-CoV

Powinna zgłosić się do Pomorskiego centrum 
chorób zakaźnych i gruźlicy w gdańsku 

Przy ul. smoluchowskiego 18, 
tel. 58 341 40 41

gorączka 

kaszel

duszności

ból mięśni

zmęczenie

koronawiurs – radzimy i podpowiadamy 
DBAJ O SIEBIE I RODZINĘ 

koronawirus cały czas się rozprzestrzenia. w polsce obowiązuje stan zagrożenia 
epidemicznego. na naszych łamach znaleźć można kilka niezbędnych informacji 
dotyczących wirusa i zaleceń, do których należy się stosować, by nie znaleźć się  
w grupie chorych. więcej na stronach 2, 9, 16.
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Ważne telefony Jak skutecznie myć ręce?
• 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

1
 

 
 

2 Namydl obydwie 
 

3  
i namydl je.

4 Namydl kciuk  
 

 
i na przemian.

5 Namydl wierzch  
 

6 Namydl obydwa 
nadgarstki.

7

starannie.
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spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” w kategorii średnich organizacji została nagrodzona „srebrnym laurem” w konkursie 
pomorska nagroda Jakości. przyznaje ją pomorska rada Federacji stowarzyszeń naukowo-technicznych naczelnej organizacji 
technicznej w Gdańsku. dla sm „suchanino” jest to najcenniejsza nagroda otrzymana w blisko 30-letniej historii spółdzielni.

JAKOŚĆ WyZNACZA KIERUNKI DOBREGO ŻyCIA

„srebrny Laur Jakości” dla spółdzielni 
Mieszkaniowej „suchanino”

– Jakość jest bardzo ważna 
w każdej dziedzinie gospodar-
ki. Jakość wyznacza nam kie-
runki życia, kierunki dobrego 
życia i rozwoju – mówiła pod-
czas wręczania nagród Bożen-
na Kawalec Pietrenko, prezes 
Pomorskiej Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT.
Od ponad 20 lat Pomorską 

Nagrodą Jakości otrzymują 
podmioty prezentujące swoje 
zaangażowanie w zarządzaniu 
jakością, którego idea stanowi 
fundament ciągłego doskonale-
nia, innowacyjności i zrówno-
ważonego rozwoju. Wszystko 
po to, aby osiągnąć i konkuro-
wać na równym poziomie z naj-
lepszymi organizacjami w Eu-
ropie i na świecie.

 – Dziękuję kapitule konkursu, 
że w końcu, za trzecim podej-
ściem, nagrodziła naszą spół-
dzielnię „Srebrnym laurem”. 
Cieszę się, że jesteśmy jedyną 
spółdzielnią mieszkaniową nie 
tylko na Wybrzeżu, ale i w ca-
łym kraju, i że osiągnęliśmy tak 
wysoki poziom jakości. Nie 
oznacza to, że spoczywamy na 
laurach. Nieustannie dosko-
nalimy się. Owszem, zdarza 
się, że występują drobne nie-
dociągnięcia, ale dokładamy 
wszelkich starań, aby było ich 
jak najmniej. Każda nagroda 
i wyróżnienie motywują nas do 
bardziej wzmożonych wysił-
ków, aby jakość świadczonych 
usług wobec członków naszej 
spółdzielni była jak najwyższa. 
Zależy nam, aby nasi klienci 
czuli się w rozmowie z nami 
partnerami, a nie zwykłymi 
petentami – podkreślał przy 
odbieraniu nagrody Leonard 

Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchaninoo”.
Dodajmy, że w roku ubiegłym 
spółdzielnia z Suchanina otrzy-
mała wyróżnienie.

 – Tę nagrodę cenię najwyżej. 
Nie można jej kupić ani dostać 
na ładne oczy. Bycie w gronie 
finalistów jest już sporym wy-
różnieniem, natomiast nagroda 

jest zwieńczeniem naszej 
pracy – mówi nam Leonard 
Wieczorek.

(lubek)

+48 663 512 905
+48 693 018 685 biuro@ak-sen.pl

DLACZEGO MY?

PO ZDROWIE I WYPOCZYNEK

ŚWIAT JEST PO TO, BY GO ZWIEDZAĆ Licencjonowany organizator turystyki z wieloletnim 
doświadczeniem

Tysiące sprzedanych wczasów oraz zrealizowanych 
wycieczek na terenie całego kraju, Europy oraz świata

Doświadczona kadra przewodników i pilotów,  
24 godzinna opieka podczas podróży

Wygoda (wysokiej klasy autokary, wyłącznie 
renomowane linie lotnicze)

Maksimum bezpieczeństwa (gwarancja 
ubezpieczeniowa)

Indywidualne oferty podróży, przygotowanie wg 
potrzeb, upodobań i kondycji Seniora

Turnusy leczniczo-rehabilitacyjne  
w kurortach sanatoryjnych:

 Naturalne źródła lecznicze,  
 baseny termalne,indywidualnie   
              dobrane zabiegi, opieka lekarza,  
 spersonalizowana dieta

Zorganizowane, samolotowo-autokarowe 
wczasy stacjonarne oraz wycieczki objazdowe 
pod pieką polskiego pilota oraz przewodnika

Narty (nie tylko dla seniora)

www.ak-sen.pl /aktywnysenior

Hiszpania
Włochy

Mołdawia
Rumunia

Bojnice
Truskawiec

Gruzja

Syberia
Kraje 

bałtyckie

Bułgaria
Chorwacja

Grecja
Malta

Barcelona
Lizbona 
Londyn
Paryż
Rzym

Wiedeń
Sankt Petersburg

Lwów
Praga

Czarnogóra
Izrael

Uzbekistan
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AKtyWNy SAMORZĄD

Wsparcie dla osób 
z niepełnosprawnościami 
Od 1 marca osoby z niepeł-
nosprawnościami mogą skła-
dać wnioski o dofinansowanie 
w ramach programu „Aktyw-
ny samorząd” 2020. Do końca 
marca Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sopocie 
przyjmuje wnioski dotyczące 
Modułu II – pomoc w uzy-
skaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym, natomiast 
do końca sierpnia na Moduł 
I – likwidacja barier utrudnia-
jących aktywizację  społeczną  
i zawodową.
W ramach programu „Ak-
tywny samorząd 2020” Moduł 
I można otrzymać dofinanso-
wanie na różne formy wsparcia, 
m.in.: pomoc w uzyskaniu pra-
wa jazdy, specjalnego oprzyrzą-
dowania do samochodu, zaku-
pie wózka lub skutera inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym 
czy zakupie sprzętu elektronicz-
nego oraz szkolenia z obsługi 
tego sprzętu. Osoby pracujące 
mogą liczyć na wsparcie 
w opłatach za pobyt dziecka 
w żłobku lub przedszkolu, rów-
nież za opiekę, którą sprawuje 
niania.

Studenci oraz osoby, które uczą 
się w szkole policealnej, mogą 
otrzymać dofinansowanie do 
pokrycia kosztów nauki (cze-
snego) oraz kosztów kształce-
nia, np. zakup pomocy nauko-
wych, narzędzi dydaktycznych 
itp. Na semestr letni wnioski 
można składać do końca marca.
W tym roku na niektóre zad-
nia zwiększona została maksy-
malna kwota dofinansowania, 
np. na zakup wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym 
można otrzymać do 25 tys. zł. 
W ubiegłym roku było to 10 
tys. zł. Dofinansowanie do za-
kupu sprzętu elektronicznego 
dla osób z dysfunkcją słuchu 
zwiększone zostało do 4 tys. zł. 
Również wsparcie w opłatach za 
naukę (czesne) zostało zwięk-
szone do kwoty 4 tys. zł. W nie-
których zadaniach zmniejszono 
wymagany udział własny.
 – Zachęcam osoby z niepeł-
nosprawnościami do skorzysta-
nia z dofinansowania w ramach 
programu „Aktywny samorząd” 
oraz innych form wsparcia, 
które mogą ułatwić codzien-
ne funkcjonowanie i podnieść 

komfort życia – podkreśla An-
drzej Czekaj, dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie. – Oprócz 
środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Miasto 
Sopot od wielu lat wspiera 
osoby z niepełnosprawnościa-
mi, przeznaczając na to własne 
środki, m.in. na turnusy reha-
bilitacyjne czy likwidację ba-
rier architektonicznych. 
Wnioski w ramach programu 
„Aktywny samorząd 2020” 
należy składać w formie elek-
tronicznej. Darmowy System 
Obsługi Wsparcia SOW do-
stępny jest pod adresem ww.
sow.pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.
mopssopot.pl w zakładce „Pi-
lotażowy Program Aktywny 
samorząd”. Informacji udziela 
Zespół ds. Rehabilitacji Spo-
łecznej MOPS Sopot, tel. 58 
555 15 76.

(AN)
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w szkole podstawowej nr 8 w sopocie odbyło się pilotażowe spotkanie z rodzicami uczniów na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. 
pierwsza część spotkania, prowadzona przez psychologów z miejskiego ośrodka pomocy społecznej w sopocie, dotyczyła patostreamingu 
– nowego zagrożenia dla dzieci i młodzieży. drugą, na temat rożnych niebezpiecznych zjawisk, jakie pojawiają się w internecie, prowadzili 
specjaliści z firmy informatycznej atena. warsztaty dla rodziców przygotował wydział oświaty Urzędu miasta sopot oraz sopocki mops. 

SOPOt ORGANIZUJE WARSZtAty DLA RODZICÓW 

Bezpieczeństwo naszych dzieci w sieci

 – Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sopocie od ponad ośmiu lat 
spotykają się z młodzieżą i pro-
wadzą w sopockich szkołach za-
jęcia edukacyjne mające na celu 
uwrażliwienie młodych ludzi na 
drugiego człowieka, na potrze-
by osób bezdomnych, chorych, 
z niepełnosprawnościami, star-
szych, samotnych, znajdują-
cych się w sytuacji kryzysowej 
– mówi Andrzej Czekaj, dyrek-
tor MOPS. – Kolejny krok to 
spotkania z rodzicami uczniów, 
których celem jest zwrócenie 
uwagi na niebezpieczeństwa, 
jakie mogą napotkać młodzi 
ludzie w Internecie. Aby sku-
tecznie im zapobiegać, my do-
rośli musimy znać te zagrożenia 
i rozmawiać o nich z dziećmi. 
Patostreaming to niebezpieczne 
zjawisko, które odciska piętno 
na psychice młodego człowie-
ka. Polega na publikowaniu 
w sieci filmów, które przedsta-
wiają patologiczne zachowania. 

Najczęściej są to relacje trans-
mitowane na żywo, zawierają-
ce wulgarny język i agresywne 
zachowania, które przekra-
czają normy etyczne i przed-
stawiają przemoc fizyczną lub 
psychiczną. 
Patostreamerzy zarabiają na 
tzw. „donejtach”, czyli wpła-
tach od widzów, którzy mogą 
również wpływać na to, co się 
wydarzy. Środki można poda-
rować przelewem lub SMS-em. 
Głównymi odbiorcami pato-
streamów są dzieci i młodzież. 
Płacąc donejty (często są to nie-
wielkie sumy), stają się współau-
torami działań często niezgod-
nych z prawem tj. mają w nich 
współudział! Zarobki uzależ-
nione są od oglądalności, która 
jest wysoka, gdy prezentowane 
treści są bardzo drastyczne.
Oglądanie patologicznych tre-
ści niesie za sobą straty. Pato-
streamy zachęcają do zacho-
wań szkodliwych dla zdrowia 
(eksperymenty z substancjami, 

niebezpieczne aktywności) 
oraz znieczulają na cierpienie 
i krzywdę innych. Dziecko za-
czyna postrzegać świat jako 
niezrozumiały, groźny i traci 
poczucie bezpieczeństwa. Bu-
duje sobie fałszywe przekonania 
o świecie i rolach. 
 – Aby uchronić dziecko przed 
zagrożeniami, jakie pojawiają 
się w Internecie, przede wszyst-
kim należy znaleźć dla niego 
czas. Na rozmowę, wspólne spę-
dzanie czasu, od najmłodszych 
lat budować relację z dzieckiem, 
być dla niego wsparciem, wysłu-
chać, kiedy jest taka potrzeba, 
doradzić – podkreśla Wojmir 
Strzałkowski, psycholog z so-
pockiego MOPS, prowadzący 
warsztaty na temat patostre-
amingu. – Systematyczne budo-
wanie relacji pomoże uniknąć 
wielu zagrożeń. Warto również 
interesować się tym, co dziec-
ko ogląda w Internecie i usta-
wić tzw. kontrolę rodzicielską 
na mobilnych urządzeniach, 

aby w ten sposób zabezpieczyć 
dziecko przed dostępem do nie-
pożądanych treści. 
Podczas spotkania z rodzicami 
eksperci od bezpieczeństwa in-
formacji z firmy Atena porusza-
li następujące tematy: jak dzieci 
korzystają z Internetu (Facebo-
ok/Messenger, Instagram, Sna-
pchat, Musically), najważniejsze 

zagrożenia i szkodliwe treści, 
fake news, uwodzenie dzieci 
przez Internet – grooming, cy-
berprzemoc, seksting, publiko-
wanie zdjęć w Internecie, In-
ternet zabawek, zakupy online 
i mikropłatności, jak ustawić 
kontrolę rodzicielską na urzą-
dzeniach Apple i urządzeniach 
z Androidem.

Szkoły podstawowe zaintereso-
wane przeprowadzeniem warsz-
tatów dla rodziców dotyczących 
patostreamingu oraz innych 
zagrożeń w sieci zachęcamy do 
kontaktu z sopockim MOPS, 
tel. 58 551 17 10. 

(AN)

ZGŁOŚ SIĘ! 
tel. 729 863 777

p.szczepanska@wolontariat.sopot.pl

S E N I O R Z E   /  S E N I O R K O ,
p o t r z e b u j e s z  p o m o c y  w  r o b i e n i u
z a k u p ó w  l u b  d o s t a r c z a n i u  l e k ó w ?

M I E S Z K AŃC U  /  M I E S Z K A N K O ,   

Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
pon - czw. 8.30 - 17.00

pt. 8.30 - 15.00
SZCZEGÓŁY: www.sopot.pl | www.mopssopot.pl | www.wolontariat.sopot.pl

c h c e s z  p o m ó c ?   
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PRACE WyKONANE ZE ŚMIECI

Zapraszamy na nietypowe warsztaty

  mariola sarbiewska prowadzi warsztaty 
w domu kultury na przymorzu

„Piękno jako kamuflaż 
współczesnej kultury mate-
rialnej” to tytuł ekspozycji, 
którą można było oglądać 
w Domu Kultury Powszech-
nej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przymorze” przy ul. 
Śląskiej 66B. Autorka wy-
stawy Mariola Sarbiewska 
wykorzystała do swoich prac 
materiały recyklingowe  – 
przeważnie śmieci, z których 
tworzy ciekawe mozaiki.
 – Moje prace dotyczą degra-
dacji środowiska naturalnego. 
Staram się stworzyć estetycz-
ne prace, dzięki którym mogę 
zwrócić uwagę odbiorcy na 
globalny problem zanieczysz-
czania naszego środowiska 
plastikiem, który jest prze-
twarzany tylko w 10 procen-
tach – mówi „Panoramie” 
Mariola Sarbiewska, która – 
jak sama przyznaje – jest ar-
tystką intermedialną, zajmu-
jącą się różnymi technikami 
artystycznymi.
Doktorantka gdańskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych zaj-
muje się malarstwem mo-
zaiką, filmem czy działania-
mi w przestrzeni publicznej. 
Najważniejszy jest przekaz, 
a nie jego forma.
Mariola Sarbiewska w każdy 

wtorek w przymorskim Domu 
Kultury prowadzi zajęcia dla 
dzieci i dorosłych. Warszta-
ty dla dzieci rozpoczynają się 
o godz. 16.30, natomiast dla 
dorosłych o godz. 18.00.
 – Również na tych zajęciach 
staram się przekazać ideę wy-
korzystywania do prac twór-
czych materiałów recyklingo-
wych. Zainteresowanie warsz-
tatami jest dosyć spore. Dzieci 
są zadowolone z efektów swojej 
pracy, dlatego chętnie przycho-
dzą na moje zajęcia. Chętni – 
zarówno dzieci, jak i dorośli – 
mogą jeszcze do nas dołączyć 

– zauważa artystka.
Osoby, które chciałyby 
uczestniczyć w zajęciach 
prowadzonych przez Mario-
lę Sarbiewską, kontaktować 
mogą się telefonicznie z Do-
mem Kultury przy ul. Śląskiej 
66B (tel. 58 553 40 21).
Dodajmy jednak, że wszyst-
kie kluby osiedlowe oraz dom 
kultury działające pod skrzy-
dłami PSM „Przymorze” 
w związku z koronawirusem 
do odwołania zawiesiły swoją 
działalność.

(GR)

oGłosZENiE
Dom Kultury przy ul. Śląskiej 
66B na Przymorzu posiada do 

wynajęcia salę na uroczystości 
rodzinne. Sala posiada zaplecze 

kuchenne, do dyspozycji 
pozostaje również sprzęt 

muzyczny. Konkurencyjne ceny!!! 
Zapraszamy  

Kontakt tel. 58 553 40 21

coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych. zdarza się tak, że nie wiemy, kto mieszka obok. wiążą się też z tym pewne problemy – 
dotyczące szczególnie segregacji odpadów, parkowania czy zakłócenia ciszy nocnej. z takimi kłopotami borykają się także władze 
powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”.

CORAZ WIĘCEJ MIESZKAŃ JESt WyNAJMOWANyCH 

Warto żyć w dobrych relacjach z sąsiadami 

Niemal w każdej administra-
cji PSM „Przymorze” zauważa 
się, że coraz więcej mieszkań 
zostaje wynajmowanych. 
 – Nie mamy żadnego wpły-
wu na osoby, które wynajmują 
mieszkania. Żadnych inter-
wencji nie możemy przepro-
wadzić, Policja również nie 
jest skora do podjęcia działań. 
Ze wszystkimi nurtującymi 
nas problemami musimy kie-
rować się do właścicieli loka-
li, a ci mieszkają przeważnie 
poza Gdańskiem. Rzadko zda-
rza się, że biorą sobie do ser-
ca problemy, które stwarzają 
ich wynajmujący – mówi nam 
Stanisław Kołaciński, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 3 
PSM „Przymorze”.
Trzeba jednak powiedzieć, że 
pozytywne nastawienie tych, 
którzy ze swoim miejscem za-
mieszkania związani są od 
wielu lat, nie jest powszechne.
 – Moim zdaniem wynika to 
z pewnych niepotrzebnych 
uprzedzeń. Wiadomo, że wy-
darzyć się mogą różne rzeczy, 
ale nie ma reguły, że dzieje 
się to tylko w mieszkaniach 
wynajmowanych. Można po-
wiedzieć, że mieszkanie wy-
najmowane jest swego rodzaju 
drugim domem dla osób przy-
jezdnych i w wielu przypad-
kach nie ma żadnego problemy 
z tymi osobami – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze”.
Największy problem – przy 
wynajmie mieszkań – związa-
ny jest z segregacją odpadów 
i dotyczy on nie tylko przy-
morskiej spółdzielni. 
–  Zdarza się, że właściciele 
mieszkań nie udostępniają klu-
czyków do altanek śmietniko-
wych. Wtedy śmieci zamiast 
do konkretnych kontenerów 

trafiają obok altany. Potem po-
rządek z nimi muszą zrobić go-
spodarze domów. W falowcach 
jest to o tyle prościej, że jeżeli 
ktoś posiada kod do domofonu, 
to tym samym ma kod do po-
mieszczeń wsypowych. Niejed-
nokrotnie zdarzało się tak, że 
odpady nie były segregowane. 
W takim przypadku na kon-
kretną nieruchomość, a nie tyl-
ko konkretnego winnego, na-
łożona zostanie kara podwój-
nej stawki za wywóz odpadów. 
Tym razem mam tu na myśli 
wszystkich mieszkańców, po-
nieważ obowiązek segregacji 
dotyczy przecież każdego bez 
żadnego wyjątku – tłumaczy 
Włodzimierz Byczkowski. 
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 3 dochodziło nawet do 
tego, że niektórzy mieszkańcy 
wyrzucali śmieci przez okno.
– Takie zachowanie jest kary-
godne. Mogłoby wydawać się, 
że mieszkamy w kulturalnym 
kraju, ale niestety trafiają się 
przypadki godne napiętnowa-
nia – zauważa Stanisław Koła-
ciński. – Sam mieszkam w fa-
lowcu i muszę przyznać, że od 
niedawna czuję się tam obco. 
Owszem kłaniam się sąsiadom, 
ale zupełnie ich nie znam. 
Bożena Janowska, administra-
tor w Administracji Osiedla nr 
3 dodaje zaś, że niektórzy wła-
ściciele umywają ręce, twier-
dząc, że nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za czyny, 
których dopuścili się najemcy. 
Trzeba sobie jasno powiedzieć, 
że to właściciele odpowiada-
ją za osoby, które wynajmują 
mieszkania.
 – Są oczywiście przypadki, że 
wynajmujący zachowują się od-
powiednio do zaistniałej sytu-
acji i przepraszają za swoje nie-
odpowiedzialne zachowanie – 
mówi Bożena Janowska. – Jest 

jednak pewien plus coraz więk-
szej liczby wynajmujących. 
Nowi mieszkańcy, szczególnie 
ludzie młodzi chętnie kłaniają 
się sąsiadom, co kilkanaście lat 
temu było rzadkością. 
Zdarza się, że właściciele 
mieszkań wynajmują swoje lo-
kale kilku osobom. Słyszeliśmy 
o przypadkach, że mieszkania 
adaptowane są nawet na ho-
stele, w których przygotowa-
no łózka nawet dla kilkunastu 
osób.
–  Wtedy dochodzi często do 
zakłócenia ciszy nocnej i inter-
wencji Policji. Mieliśmy przy-
padki, że wynajmowane miesz-
kanie zamieniano na agencje 
towarzyskie. Trudno jest to 
udowodnić, ale w dwóch przy-
padkach udało się – dodaje kie-
rownik Byczkowski.
Stanisław Kołaciński zwraca 
uwagę na inny problem.
–  Niektóre prace remonto-
we musimy przeprowadzać 
w mieszkaniach. Zdarza się, że 
nie ma właściciela, a wynajmu-
jący nie chce nas wpuścić. To 
powoduje wstrzymanie robót, 

na co w niektórych przypad-
kach np. wymianie instalacji 
wodociągowej nie możemy so-
bie pozwolić. Dotyczy to rów-
nież obowiązkowych przeglą-
dów kominiarskich i gazowych 
– podkreśla kierownik Koła-
ciński. – Zdarza się również 
tak, że właściciel mieszkania 

nie reguluje czynszu. I w tym 
miejscu powiedzieć należy, że 
to właśnie na mieszkaniach 
wynajmowanych jest najwięk-
sze zadłużenie. 
– Korzystając z okazji, chciał-
bym zaapelować do wszystkich 
mieszkańców, aby nie uprze-
dzać się wzajemnie, rozmawiać 

ze sobą i żyć w dobrosąsiedz-
kich stosunkach. Takie po-
stępowanie znacznie poprawi 
wzajemne stosunki i nie bę-
dzie dochodzić do konfliktów 
– podsumowuje Włodzimierz 
Byczkowski.

(lubek)
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SPLENDORy 2019 ROZDANE
W Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczystość, w czasie której 
troje twórców otrzymało Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzi-
nie Kultury Splendor Gedanensis za rok 2019. Laureatami kul-
turalnej nagrody zostali Alina Ratkowska, Katarzyna Józefo-
wicz oraz Chris Niedenthal. Tytułu Mecenasa Kultury Gdań-
ska trafił do Firmy Ziaja.

UWAGA SOPOCIANIE!!!
Do skrzynek na listy mieszkańców Sopotu trafiły ulotki firmo-
wane logotypem miasta, informujące o usłudze wymiany pie-
ców węglowych na ekologiczne. Urząd miasta nie sugeruje kon-
kretnych firm czy przedsiębiorstw, a logo miasta zostało użyte 
bez zgody Urzędu.
 – Gmina Miasta Sopotu przez najbliższe dwa lata dopłaca do 
wymiany ogrzewania na ekologiczne w 100%. Z czasem pro-
cent dofinansowania będzie ulegał zmniejszeniu. Wykorzystu-
jąc ten fakt, niektórzy przedsiębiorcy sugerują swoimi ogłosze-
niami lub materiałami drukowanymi, że działają na polecenie 
miasta bądź są z nim związani. Nie jest to prawda. Urząd nie 
rekomenduje żadnej firmy, żaden przedsiębiorca oferujący tego 
typu usługi nie działa w imieniu gminy – wyjaśnia Anna Dyk-
sińska z Urzędu Miasta Sopotu.

BADACZKA UG NAGRODZONA
Dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydziału Chemii Uniwer-
sytetu Gdańskiego otrzymała nagrodę internautów w Plebiscy-
cie Lirene Kobieta. Innowacja. Natura. Badaczka UG w swojej 
pracy naukowej rozwija nowe narzędzia komputerowe wspiera-
jące ocenę ryzyka chemicznego, które jednocześnie minimali-
zują liczbę zwierząt laboratoryjnych wykorzystywanych do ba-
dań, a także w realny sposób ograniczają czas i koszt badań oraz 
ilość powstających odpadów.

MALUMA WyStĄPI W tRÓJMIEŚCIE
Uwielbiany w Polsce latynoski piosenkarz Maluma wraca do 
Ergo Areny. Kolumbijczyk dołącza do gwiazd, które 10–11 
lipca wystąpią w gdańsko-sopockiej hali podczas Festiwalu 
Trapeton.

NasZE spraWY

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

GDAŃSK/SOPOt

Woda z kranu jest bezpieczna

WyStĄPIĄ UtRUDNIENIA

remont wiaduktu w sopocie

W tym tygodniu ma rozpo-
cząć się kolejny etap remontu 
wiaduktu nad torami kolejo-
wymi w ciągu alei Niepodle-
głości w Sopocie. Prace mają 
potrwać do końca maja.
 – W ramach inwestycji wy-
konany zostanie remont spodu 
wiaduktu nad torami kolejo-
wymi oraz nad jezdnią łączni-
cy w ciągu ul. Wejherowskiej. 
Wyremontowane zostaną 
belki i poprzecznice pomostu 
wiaduktu, filary podtrzymują-
ce pomost wiaduktu i przyczó-
łek wiaduktu od strony Gdań-
ska. Remont będzie polegał na 

usunięciu skorodowanego i od-
spojonego betonu, pogrubieniu 
warstwy otuliny zbrojenia oraz 
zabezpieczeniu przed korozją. 
Wyremontowane zostaną także 
skarpy i stożki przy przyczół-
kach, oświetlenie oraz odwod-
nienie spodu wiaduktu poprzez 
wykonanie kolektora zbierają-
cego wodę z sączków z odpro-
wadzeniem do istniejącej kana-
lizacji deszczowej – informuje 
Anna Dyksińska z sopockiego 
magistratu.
Remont wiaduktu kosztować 
będzie 2,5 mln zł.
 – W kwietniu planowane jest 

wprowadzenie tymczasowej 
organizacji ruchu. Zamknięty 
zostanie odcinek ulicy Wejhe-
rowskiej – łącznicy pomiędzy 
al. Niepodległości a rondem 
na skrzyżowaniu ul. Wejhe-
rowskiej z ul. Kraszewskiego. 
Wyznaczone zostaną objazdy, 
którymi możliwy będzie do-
jazd do Kamiennego Potoku. 
Planowane są także czasowe 
zamknięcia torów oraz zwią-
zane z tym zmiany w rozkła-
dach jazdy pociągów – zapo-
wiada Anna Dyksińska.

(GR)

  wodą z kranu nie zarazisz się koronawirusem
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Stosowane w SNG metody 
uzdatniania wody są nowocze-
sne i powszechnie stosowane 
przez przedsiębiorstwa wod
-kan. Są to w zależności od sta-
cji uzdatniania: filtracja, koagu-
lacja, utlenianie oraz dezynfek-
cja wody związkami chloru czy 
promieniowaniem UV.
 – Zapewniają one pełne bez-
pieczeństwo sanitarne wody za-
równo pod względem obecności 
wirusów, jak również innych 
mikroorganizmów chorobo-
twórczych. Wartym podkre-
ślenia jest także fakt, że wirusy 
z rodzaju koronawirus nie są 
czynnikiem wywołującym cho-
roby wodnozależne – podkreśla 
rzecznik SNG.
Woda dostarczana mieszkań-
com przez gdańską spółkę speł-
nia wszystkie warunki, jakim 
powinna odpowiadać woda 
przeznaczona do spożycia przez 

ludzi. SNG prowadzi badania 
wody na każdym etapie jej pro-
dukcji. W sposób ciągły prowa-
dzona jest zarówno wewnętrz-
na, jak i zewnętrzna kontrola 
jakości.
 – Wewnętrzna kontrola jako-
ści w Gdańsku i Sopocie opiera 
się na badaniach prowadzonych 
w 15 punktach wprowadzania 
wody do sieci oraz w 52 punk-
tach zlokalizowanych na sie-
ciach wodociągowych. Ponadto 
do celów kontroli prawidło-
wości i efektywności przebie-
gu procesów technologicznych 
oczyszczania wody prowadzona 
jest kontrola jakości na każdym 
z obiektów technologicznych, 
a więc w stacjach uzdatniania 
wody. Badania jakości wody pro-
wadzone są w laboratorium Saur 
Neptun Gdańsk, które posia-
da akredytację Polskiego Cen-
trum Akredytacji – wyjaśnia 

Magdalena Rusakiewicz.
Dodajmy jeszcze tylko, że ze-
wnętrzna kontrola prowadzona 
jest systematycznie przez Po-
wiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Gdańsku, który raz 

wydaje ocenę jakości wody prze-
znaczonej do spożycia przez lu-
dzi dla poszczególnych ujęć.

(GR)

– Światowa organizacja zdrowia w swojej publikacji z dnia 2 marca informuje, 
że obowiązujące procedury i środki są wystarczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa wody pitnej, a proces dezynfekcji wody zapewnia szybką 
utratę aktywności wirusa coVid-19 – podaje magdalena rusakiewicz, rzecznik 
prasowy saur neptun Gdańsk.
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Renowacja zabytkowych orga-
nów była zrealizowana w ra-
mach odbudowy kościoła, która 
prowadzona jest tak naprawdę 
już od 25 lat. 
 – Można powiedzieć, że jeste-
śmy już na ukończeniu wszyst-
kich prac. Zakończony prawie 
projekt został dofinansowany ze 
środków unijnych. Jednym z za-
dań była też odbudowa organów 
bocznych. Udało się to dzięki 
środkom unijnym, ponieważ sam 
instrument kosztował ponad 4 
miliony złotych, a konserwacja 
kolejne 700 tysięcy złotych. Praca 
była bardzo trudna, a momenta-
mi nawet detektywistyczna. Pra-
cownia konserwatorska zmagała 
się z zadaniem przez dwa lata, 
ale efekt jest imponujący – mówi 
Iwona Berent, kierownik Działu 
opieki nad zabytkami Nadbał-
tyckiego Centrum Kultury.
Odbudowa organów to tylko je-
den z wielu elementów prac, któ-
re udało się wykonać w ostatnim 
czasie. 
 – Wcześniej prowadzono kom-
pleksowe prace konserwatorskie 
w kościele. Objęły one elewację, 
wnętrze świątyni oraz jej wie-
że. Przeprowadzono kapitalny 
remont dachu. Postaraliśmy się 
również o powrót historyczne-
go, zabytkowego wyposażenia 
kościoła. Teraz pracujemy jesz-
cze nad przywróceniem empory 
i konserwacją kamiennego oł-
tarza głównego – mówi Rena-
ta Malcer-Dymarska, zastępca 
dyrektora Nadbałtyckiego Cen-
trum Kultury.
 – Mamy dziś przyjemność oglą-
dać wysiłek pracy wielu osób. 
W 1995 roku podpisana zosta-
ła umowa, na podstawie której 
Nadbałtyckie Centrum Kultury 

wzięło odpowiedzialność za re-
waloryzację kościoła. Z powie-
rzonego zadania wywiązuje się 
wzorowo. Przypomnę jeszcze 
tylko przy okazji, że pierwszy 
etap kosztował ponad 15, a dru-
gi 8 milionów złotych. Warto 
w tym miejscu jeszcze podkre-
ślić, że przez wiele lat nasze 
wysiłki wspierał finansowo sa-
morząd Gdańska – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego.
Organy stanowią wyjątkowe 
dziedzictwo kultury nie tylko 
Gdańska, ale całego regionu 

Morza Bałtyckiego. Bogato 
rzeźbiony i polichromowany 
prospekt organowy autorstwa 
Johanna Heinricha Meissnera 
z lat 1760-61, przetrwał wojnę 
dzięki ewakuacji, zachował się 
w blisko 98 proc.. Sm 30-głoso-
wy instrument pozostał we wnę-
trzu kościoła i uległ zniszczeniu, 
pod ciężarem spadających skle-
pień transepty północnego.
Wystrój plastyczny zabez-
pieczonego prospektu był po 
wojnie znacznie rozproszo-
ny – poszczególne elementy 
znajdowały się w składnicach 

konserwatorskich w Oliwie 
oraz na terenie Bazyliki Ma-
riackiej. Podczas prac, na pod-
stawie zdjęć i opisów archiwal-
nych, wszystkie elementy zo-
stały zebrane, zidentyfikowane 

i złożone w podzespoły, a następ-
nie oczyszczone, scalone, uzu-
pełnione w miejscach ubytków 
i uszkodzeń i zakonserwowane.
Już podczas trwania prac kon-
serwatorskich w 2019 roku 

szczęśliwie odnalezione zostały 
wszystkie skrzydła aniołów oraz 
brakująca ręka jednego z nich. 
Zaplanowana wcześniej rekon-
strukcja tych elementów okaza-
ła się niepotrzebna, zamiast niej 
wykonano konserwację odzy-
skanych elementów.
30-głosowy instrument or-
ganów bocznych, wykonany 
pierwotnie przez organmistrza 
Johanna Friedricha Rhode, zo-
stał obecnie odtworzony na 
podstawie zachowanych opi-
sów i przy użyciu materiałów 
zgodnych z techniką orygina-
łu. Wraz z rzeźbiarską deko-
racją prospektu organowego 
zawieszony został – jak daw-
niej – w północnym ramieniu 
transeptu, na współczesnej kon-
strukcji, w miejscu oryginalnych 
otworów. 
 – Obecnie prowadzona jest di-
gitalizacja obiektu wraz z jego 
naukowym opracowaniem oraz 
utworzenie kompleksowego 
systemu informacji turystycznej 
dot. Centrum św. Jana z wyko-
rzystaniem nowoczesnych tech-
nologii informacyjno-komuni-
kacyjnych. W toku jest przetarg 
na zagospodarowanie zabytko-
wej przestrzeni poddasza obiek-
tu, co pozwoli poszerzyć ofertę 
kulturalną centrum w zakresie 
organizacji wystaw, wernisaży 
i imprez o podobnym charak-
terze. W ramach projektu po-
wstanie również system tablic 
informacyjnych o historycznym 
wyposażeniu Centrum św. Jana 
– informuje Katarzyna Pio-
trowska-Turnowiecka z Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku. 

(GR, KP-t)

po 75 latach nieobecności do kościoła św. Jana w Gdańsku powróciły organy Johanna Friedricha rhodego, instrumentu, 
który był wzorem i zarazem majstersztykiem XViii-wiecznej europy. to efekt prac rekonstruktorskich, dzięki którym 
zabytek zyskał dawną świetność i ponownie może cieszyć swoim dźwiękiem. 

ORGANy ZAGRAŁy PO 75 LAtACH

do kościoła św. Jana wróciło  
XViii-wieczne arcydzieło 
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Już za kilka tygodni mieszkańcy części suchanina będą mieli jeszcze większy problem z parkowaniem. powód? miasto wypowiedziało 
spółdzielni mieszkaniowej „suchanino” umowę dzierżawy terenu przy ul. kurpińskiego, gdzie znajduje się w tej chwili osiedlowy 
parking ogólnodostępny. wypowiedzenie umowy wydaje się pierwszym krokiem do budowy obiektu sportowego, co zapewne wpłynie 
na jeszcze większe kłopoty z parkowaniem, dojazdem, a także bezpieczeństwem dzieci i osób starszych zamieszkujących osiedle.

Mieszkańcy Suchanina tylko 
do końca maja będą mogli ko-
rzystać z parkingu przy ulicy 
Kurpińskiego. Miasto wypo-
wiedziało bowiem spółdzielni 
umowę dzierżawy, która obo-
wiązywała od 17 lat. 
 – Wydaje się, że decyzja pre-
zydenta miasta jest nieodwo-
łalna. Próbujemy różnych dzia-
łań, ale nie wiem, czy uda nam 
się cokolwiek wskórać. Już te-
raz w godzinach wieczornych 
oraz w weekendy na osiedlu jest 
duży problem z parkowaniem. 
Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
kiedy parking zostanie zli-
kwidowany. Miejsca brakować 
będzie dla bardzo wielu samo-
chodów. Sprawa parkingu oraz 
działania prywatnego inwesto-
ra zmierzające do budowy ba-
lonu sportowego będą również 
poruszane na czerwcowym 
walnym zgromadzeniu – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Prezes zastanawia się kto wy-
dał zgodę na tworzenie klas 
sportowych w dyscyplinie ta-
kiej jak gimnastyka sportowa, 
kiedy brak było odpowiedniego 
zaplecza do nauki uprawiania 
tej dyscypliny.
– Czyżby nikt wcześniej nie 
przeanalizował, czy jest to 

właściwa decyzja korzystna 
dla dzieci. Na Żabiance funk-
cjonują szkoły z profilem klas 
sportowych, a jej uczniowie 
trenują – podobnie jak dzieci 
z szkoły na Suchaninie, które są 
dowożone – w hala sportowej 
Leszka Blanika. Jak należy ro-
zumieć, że po utworzeniu i po-
wołaniu tych klas raptownie 
znalazł się tajemniczy inwestor 
– który podobno według wice-
prezydenta Piotra Kowalczuka 
jest gotów wyłożyć 1,5 mln. zł.  
Wszyscy zastanawiają się kto 
jest tym tajemniczym inwesto-
rem, który jest zainteresowany 
budową sportowego balonu. 
Wiceprezydenta Piotra Kowal-
czuk nie udziela odpowiedzi, 
zasłaniając się Ustawą o ochro-
nie danych osobowych – mówi 
prezes, który dodaje, że wi-
ceprezydent Gdańska udziela 
różnych odpowiedzi, ponieważ 
w pismach określa, że ma być to 
obiekt sportowy, a później hala 
sportowa lub obiekt sportowy 
nie pokazując koncepcji zago-
spodarowania terenu, logistyki 
dojazdu do niego czy też za-
pewnienia miejsc postojowych.  
 – Nie rozumiem, jak mo-
żemy mówić o ochronie da-
nych osobowych, skoro chodzi 
o teren miejski. Czy to jakaś 
tajemnica? Jako mieszkaniec 

Gdańska chcę wiedzieć, kto 
będzie działał na miejskim 
terenie. Tłumaczenie wice-
prezydenta Gdańska jest dla 
mnie niejasne, dlatego wystą-
piłem z wnioskiem o udostęp-
nienie informacji publicznej.  
Chciałbym dowiedzieć się, kto 

jest inwestorem, aby wiedzieć, 
z kim mogę podjąć ewentualne 
rozmowy o inwestycji lub innej 
lokalizacji – którą według od-
powiedzi wiceprezydenta nie 
jest zainteresowany ten „tajem-
niczy” inwestor. Przedstawicie-
le magistratu  unikają rozmowy 
na ten temat, co jest dla mnie 
równie zaskakujące  – podkre-
śla prezes.
Gdańsk postrzegany jest przez 
wielu obserwatorów jako mia-
sto deweloperów. Tylko poje-
dyncze spółdzielnie mieszka-
niowe mogą pozwolić sobie na 
prowadzanie inwestycji. War-
to przypomnieć, że to właśnie 
spółdzielnie budują najtaniej. 
Temat taniego mieszkalnictwa 
poruszany był na spotkaniu 
Gdańskiej Rady Inwestorów 
z prezydent Aleksandrą Dul-
kiewicz. Obecny był na nim 
również Leonard Wieczorek.
 – W imieniu gdańskich spół-
dzielni mieszkaniowych zwró-
ciłem pani prezydent uwagę, 
że część spółdzielni jest zain-
teresowanych prowadzeniem 
inwestycji mieszkaniowych, 
a tym samym dalszym rozwo-
jem miasta. Prawo zabrania za-
rabiać spółdzielniom na sprze-
daży mieszkań, chyba że budu-
ją w systemie deweloperskim,  
dlatego taki sposób budowy 
domów jest najkorzystniejszy 
dla gdańszczan i osób, które 

chcą sprowadzić się do naszego 
miasta. Przy budowie miesz-
kań jeśli jest takie zapotrze-
bowanie budujemy lokale pod 
żłobek i przedszkola. Jesteśmy 
zainteresowani pozyskiwaniem 
nowych terenów, gdzie mogli-
byśmy realizować swoje zamie-
rzenia. Chcemy wypełnić lukę 
tańszych mieszkań – dla osób, 
które nie posiadają zdolności 
kredytowej, a tych jest przecież 
bardzo dużo – mówi nam Le-
onard Wieczorek.
Władze SM „Suchanino” chcą 
podjąć rękawicę i podjąć się bu-
dowy mieszkań w systemie lo-
katorskim. Na prawach lokator-
skich przekazano część miesz-
kań przy ulicy Czajkowskiego. 
 – Z takiego rozwiązania 
ucieszyliby się również starsi 
mieszkańcy naszego osiedla, 
mieszkający chociażby przy 
Kurpińskiego albo Noskow-
skiego, gdzie nie ma wind. Dla 
osób mieszkających na ostat-
nich piętrach jest to nie lada 
problem. Często słyszę głosy, 
że niektórzy chcieliby prze-
nieść się do budynku, gdzie ta-
kie udogodnienie będzie funk-
cjonować. Taką możliwość 
stwarzałaby budowa mieszkań 
na terenie, który został nam 
właśnie wypowiedziany przez 
miasto. Nasi seniorzy mogliby 
nabyć mieszkanie na prawach 
lokatorskich, dzięki czemu 

całość kwoty za nowe mieszka-
nie mogliby uregulować nieco 
później, po sprzedaży stare-
go lokalu. Znam osoby, które 
z takiego właśnie rozwiąza-
nia bardzo chętnie skorzystają 
– tłumaczy prezes Wieczorek 
– Ponadto wybudujemy po-
mieszczenia pod żłobek, które-
go brakuje na Suchaninie.
Prezes SM „Suchanino” 
w ostatnich dniach lutego wy-
słał pismo do magistratu, aby 
jeszcze raz spotkać się z pre-
zydent Dulkiewicz i zaprezen-
tować oraz omówić sprawy 
zagospodarowania spornego 
terenu. Do momentu zamknię-
cia tego wydania gazety żadna 
odpowiedź nie wpłynęła do 
spółdzielni. 
 – Zastanawiam się nad jesz-
cze jedną sprawą. Wszyscy tłu-
maczą, że balon sportowy jest 
potrzebny, żeby rozwijać umie-
jętności sportowe dzieci. Czy 
aby na pewno balon sportowy 
ma spełniać taką rolę? Sprawa 
byłaby jasna, gdyby budowano 
nową halę sportową z zaple-
czem sanitarnym, ale balon … 
– zastanawia się Karol Czajka  - 
a co ze żłobkiem na Suchaninie 
dodaje.
Do tematu wrócimy oczywiście 
na naszych łamach.

Grzegorz Rudnicki

MIAStO WyPOWIEDZIAŁO UMOWĘ DZIERŻAWy 

Urzędnicy kryją się za rodo. tajemniczy 
inwestor chce stawiać balon

ZaMkNięCiE spÓłdZiELNi 
dLa iNtErEsaNtÓW od 16.03.20 – 27.03.20 r.

Szanowni Mieszkańcy!!
W związku z narastającym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, Zarząd zdecydował 

o zamknięciu Spółdzielni Mieszkaniowej dla interesantów od dnia 16.03.20 – 27.03.20 r. 
Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub e-mailowo. Pisma można wrzucać do 

skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych do Spółdzielni Mieszkaniowej. O dalszych 
decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Sekretariat 58 712 76 70, sekretariat@smsuchanino.pl;
Dział Techniczny 58 712 76 83, techniczny@smsuchanino.pl;

Warsztat 58 712 76 88, warsztat@smsuchanino.pl;
Dział Członkowski 58 712 76 84, inwestycja@smsuchanino.pl;

Dział Organizacyjny 58 712 76 76, organizacyjny@smsuchanino.pl;
Dział Administracji 58 712 76 85, 58 712 76 86, 58 712 76 87, 

administracja@smsuchanino.pl;
Media 58 712 76 81, media@smsuchanino.pl;

Dział Czynsze 58 712 76 72, 58 712 76 73, czynsze@smsuchanino.pl;
Dział Windykacji 58 712 76 77, windykacja@smsuchanino.pl.

Drodzy Mieszkańcy, w związku z coraz większym zachorowaniem zaleca się przestrzegać zaleceń 
Ministerstwa Zdrowia oraz nie wychodzić z domu jeżeli nie występuje taka potrzeba!

  na tym parkingu będzie można parkować tylko do końca maja
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w tym roku członkowie robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” wybiorą członków rady nadzorczej. wybory odbędą się 
oczywiście podczas walnego zgromadzenia, które w tym roku mają się odbyć w czterech częściach między 1 a 4 czerwca.

Po nowelizacji Ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych 
kadencja rady nadzorczej trwa 
3 lata. W RSM „Budowal-
ni” termin ten upływa właśnie 
w tym roku, dlatego już teraz 
zachęcamy wszystkich, którzy 
chcą aktywnie pracować na 
rzecz swojej spółdzielni, aby 
zastanowili się nad kandydo-
waniem do rady nadzorczej. 
Kandydatów na członków rady 
nadzorczej należy zgłaszać 
do 15 maja, zgodnie z zasa-
dami określonymi w statucie 
spółdzielni. Prawo zgłaszania 
przysługuje 10 członkom oraz 
radzie nadzorczej i zarządowi 
spółdzielni. Zgłoszenie winno 
być wniesione w terminie 15 
dni przed terminem posiedze-
nia pierwszej części walnego 
zgromadzenia, a więc do 15 
maja.
 – Członek kandydujący na 
członka rady nie musi być 
obecny na wszystkich częściach 
walnego zgromadzenia. Trzeba 
jednak do zgłoszenia dołączyć 
pisemną zgodę kandydata oraz 

oświadczenie, że nie prowa-
dzi działalności konkurencyj-
nej wobec spółdzielni, nie po-
zostaje w sporze sądowym ze 
spółdzielnią oraz że nie zalega 
z wnoszeniem opłat za lokal – 
wyjaśnia Zbigniew Kopiński, 
prezes RSM „Budowlani”. 
Nie jest żadną tajemnicą, że 
frekwencja podczas walnego 
zgromadzenia – i to w każdej 
polskiej spółdzielni – jest nie-
wielka. Władze RSM „Budow-
lani” liczą, że tym razem zain-
teresowanie życiem spółdziel-
czym będzie większe. Wszyst-
ko oczywiście dzięki wyborom. 
 – Poza wyborami członkowie 
głosować będą za przyjęciem 
sprawozdań rady nadzorczej, 
zarządu oraz za udzieleniem 
absolutorium członkom zarzą-
du. Nie przewidujemy żadnych 
zmian w statucie, ale bardzo 
możliwe, że wpłyną wnioski 
w tej kwestii. 
Skład nowej rady nadzorczej 
RSM „Budowlani” poznamy 
prawdopodobnie 9 czerwca. Na 
ten bowiem dzień zaplanowano 

zebranie wszystkich przewod-
niczących i sekretarzy po-
szczególnych części walnego, 
podczas którego odczytywa-
ne będą protokoły i sumowa-
ne głosy oddane na poszcze-
gólne uchwały z każdej części 
walnego.
 – Moim zdaniem 3-letnia 

kadencja rady jest za krót-
ka. Powód jest prosty. Nie-
mal każdy nowy członek rady 
potrzebuje co najmniej roku, 
aby nabyć pewnego doświad-
czenia. Nie wszystkie oso-
by wiedzą bowiem, jakie są 
kompetencje i jaki jest za-
kres działań rady nadzorczej, 

a korzystając z okazji, przypo-
mnę, że w jej kompetencjach 
leży nadzór i kontrola działal-
ności statutowej spółdzielni. 
Według mnie kadencja powin-
na trwać 4 lata. Mimo to jestem 
zadowolony z pracy członków 
rady nadzorczej, której ka-
dencja właśnie dobiega końca. 

Wysoko oceniam kompetencje 
członków rady, którzy dzięki 
swoim profilom zawodowym 
są przygotowani do działań 
w organach samorządowych 
spółdzielni – wyjaśnia prezes 
Kopiński.

(lubek)

W CZERWCU WyBIORĄ NOWĄ RADĘ NADZORCZĄ

kandydatury można składać do 15 maja 
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Aby zgłosić szkołę do projek-
tu, należy przygotować trwają-
ce od 15 do 300 sekund wideo, 
prezentujące sportowy cha-
rakter szkoły. Następnie opie-
kun – nauczyciel wychowania 
fizycznego lub dyrektor – wy-
pełnia formularz konkursowy 
na stronie DruzynaEnergii.pl, 
dołączając do niego film.
Pomysłodawcą projektu „Dru-
żyna Energii” jest Grupa 
Energa.
 – Czujemy się również odpo-
wiedzialni za wasze zdrowie, 
dlatego trzy lata temu urucho-
miliśmy „Drużynę Energii”. 
Jest to projekt, w którym zachę-
camy młode pokolenie do ak-
tywności fizycznej. W świecie 
gier komputerowych, internetu 
czy smartfonów nie jest to wca-
le proste, ale my znaleźliśmy na 
to sposób. Do ćwiczeń zapra-
szają dzieci i młodzież amba-
sadorzy znani ze świata sportu. 
To oni pokazują najmłodszym, 
że ruch, aktywność, wspólne 
ćwiczenia czy gra w piłkę to 
świetna zabawa, dobra energia 
i pozytywne emocje – mówi 
Grzegorz Bałkowiec, dyrektor 

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

GDAŃSK
Za rok pierwsze 
prace
W przyszłym roku ma się roz-
począć pierwszy etap rewitaliza-
cji Zespołu Szpitalnego Bożego 
Ciała, który znajduje się u stóp 
Góry Gradowej od strony ul. 3 
Maja. Środki finansowe na re-
waloryzację części zabytkowych 
budynków wspomnianego kom-
pleksu pierwotnie zaplanowane 
były na budowę planetarium, 
rozbudowę Kaponiery Południo-
wej i rekonstrukcję odcinka muru 
Carnota.
 – Żałujemy, że obecnie nie mo-
żemy zrealizować projektu pla-
netarium wraz z otaczającą go in-
frastrukturą, ale nie rezygnujemy 
– podkreśla Alan Aleksandro-
wicz, zastępca prezydenta ds. in-
westycji. – Nadal konsultujemy tę 
inwestycję z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków w ramach 
rozmów o planach zagospoda-
rowania przestrzennego. Jedno-
cześnie skupiamy się na ważnych 
inwestycjach z zakresu szeroko 
pojętej kultury, które w przyszło-
ści zwiększą atrakcyjność oferty 
Hevelianum i Gdańska.
Pierwszy etap rewitalizacji ma się 
rozpocząć w 2021 roku. Hevelia-
num złoży wniosek o dofinan-
sowanie tego zadania przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego ze środków 
norweskich.

(GR)

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

wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiego projektu sportowo-edukacyjnego „drużyna energii”, w której 
uczestniczyć mogą uczniowie kas Vi – Viii szkół podstawowych. dotychczas akcję wsparło 200 szkół, ponad 25 
000 uczniów, którzy stworzyli 20 000 prezentacji filmowych ze swoimi sportowymi wyczynami.

ZACHĘCAJĄ DO AKtyWNOŚCI FIZyCZNEJ

trzeci raz ruszyła „drużyna Energii”

Departamentu Marketingu 
Energi SA, który radził przy 
okazji młodym ludziom, aby 
nie poddawali się przy poraż-
kach, bo one właśnie uczą.
Do trzeciej edycji „Drużyny 
Energii” dołączyli nowi zna-
ni i lubiani sportowcy, repre-
zentanci naszego kraju, któ-
rzy są doskonałym wzorem 
i motywacją do codziennych 
treningów. To właśnie oni od-
wiedzać będą uczniów w szko-
łach. Ambasadorami „Drużyny 
Energii” są m.in.: Dorota Ba-
naszczyk – mistrzyni świata 
w karate WKF, Paulina Guba 
– mistrzyni Europy w pchnię-
ciu kulą, Adam Hrycaniuk – 
reprezentant Polski w koszy-
kówce, Sławomir Szmal – były 
reprezentant Polski w piłce 
ręcznej, Przemysław Świercz 
– kapitan Reprezentacji Polski 
w Amp Futbol czy Jakub Za-
wistowski – wicemistrz Europy 
OCR Ninja Track.
Na 100 szkół z całej Polski, 
które zakwalifikują się do pro-
jektu, czekają markowe stroje 
sportowe dla dzieci i trenerów. 
Na drużyny, które zanotują 

najwyższą frekwencję i będą 
najlepiej wykonywały różno-
rodne zadania sportowe przy-
gotowane przez ambasadorów 
akcji, czekają dodatkowe pre-
zenty i nagrody indywidualne. 

W 5 najlepiej ocenianych szko-
łach lekcje wychowania fizycz-
nego poprowadzą utytułowani 
sportowcy, którzy na co dzień 
reprezentują Polskę na świa-
towych arenach. Dodatkowo, 

WSPARCIE DLA POLICJI

Nowe ambulanse 
Do pomorskiej Policji trafiły 
dwa wyposażone w najnowo-
cześniejszy sprzęt i zapew-
niające duży komfort pracy 
ambulanse. Dzięki nim ekipy 
policyjne już na miejscu zda-
rzenia mogą prowadzić nie-
zbędne analizy.
Nowocześnie wyposażone 
ambulanse kryminalistycz-
ne nie są tanie. Dwa pojaz-
dy kosztowały łącznie ponad 
660 tys. zł, a ich zakup sfi-
nansowany był w systemie 
pół na pół. 
 – 350 tys. zł pochodziło ze 
wsparcia udzielonego przez 
samorząd województwa. Cie-
szę się, że Policja kupuje taki 
sprzęt. Dzięki naszym wspól-
nym wysiłkom policjanci 
mają coraz lepsze warunki 
pracy – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Łącznie 
w ciągu ostatnich 10 lat prze-
kazaliśmy policjantom ponad 
półtora miliona złotych.
Pojazdy zostały dostosowane 
do wymagań Laboratorium 
Kryminalistycznego Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Gdańsku. Zainstalowa-
ne zostało wielostopniowe 
oświetlenie LED oraz sys-
tem ogrzewania. Zabudo-
wa została tak zaprojekto-
wana, aby zapewnić ekipom 

ergonomiczne warunki pracy, 
a szafki i półki są dostosowa-
ne do rozmiarów skrzynek 
z wykorzystywanym sprzę-
tem. Każdy samochód po-
siada oświetlenie zewnętrzne 
wraz z agregatem prądotwór-
czym. Na dachu umieszczona 
jest platforma, z której można 
wykonywać zdjęcia miejsca 
zdarzenia lub zamontować 
dodatkowe oświetlenie.
Pomorski garnizon Policji od 
wielu lat jest wspierany przez 
samorząd województwa. 
Dzięki wsparciu samorządu 
województwa pomorskie-
go  zmodernizowane zostały 
budynki policyjne, kupione 
radiowozy i specjalistyczny 
sprzęt komputerowy i anali-
tyczny, np. do wykrywania 
narkotyków czy dopalaczy.
 – Wsparcie samorządu jest 
dla nas ważne. Dziękujemy 
za dofinansowanie zakupu 
tych dwóch pojazdów. Mam 
nadzieję, że nasza współpraca 
na rzecz bezpieczeństwa Po-
morzan będzie kontynuowa-
na – podkreśla nadinsp. An-
drzej Łapiński, komendant 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Gdańsku.

(GR)

PODPISANO UMOWĘ Z WyKONAWCĄ

Za rok nowe 34 wiaty przystankowe
 – Do marca przyszłego roku 
Gdańsk zyska 34 nowych wia-
ty przystankowe. Dwa tygodnie 
temu podpisano umowę na za-
projektowanie i montaż nowych 
wiat przystankowych w 34 lo-
kalizacjach, m.in. na ul. Kiel-
nieńskiej, Jabłoniowej czy Schu-
berta. Prace projektowe potrwa-
ją 180 dni, a montaż 160 dni. 
Koszt inwestycji to niecałe 1,5 
mln złotych – informuje Aneta 
Niezgoda z Dyrekcji Rozbudo-
wy Miasta Gdańska.
Przetarg, w ramach którego 
wyłoniono wykonawcę 34 wiat, 
podzielony był na dwie części. 
Druga jego część – na realiza-
cję 30 kolejnych wiat – została 
unieważniona, ponieważ ofer-
ty były zbyt wysokie. Kolej-
ny przetarg ma być ogłoszony 
w drugim kwartale tego roku.
Dodajmy, że inwestycja otrzy-
mała wsparcie z Unii Euro-
pejskiej w ramach programu 
„Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej – Etap IV A”.
 – W ramach tego samego pro-
gramu budowana jest nowa li-
nia tramwajowa Nowa Buloń-
ska. Trwają także prace przy 
przebudowie infrastruktury 
tramwajowej w ul. Budzysza, 
Stryjewskiego i Nowotnej. Pro-
gram obejmuje także budowę 
84 tablic informacji pasażerskiej 

ich reprezentacje wezmą udział 
w finale akcji na Stadionie 
Energa Gdańsk.

(GR)

– dodaje Aneta Niezgoda.
Nowe wiaty pojawią się na przy-
stankach: Jabłoniowa – Szadółki, 
Bartnicza – Maćkowy-Mleczar-
nia, Płońska – Płońska, Sobie-
skiego – Jarowa (2), Kielnieńska – 
Sopocka, Kielnieńska – Iławska, 
Kielnieńska – Myśliborska, Kiel-
nieńska – Myśliborska, Grun-
waldzka – Hala Olivia, Polanki 

– Jasia i Małgosi (2), Radarowa 
– Telewizyjna (2), Kontenerowa 
– Kontenerowa, Chrzanowskiego 
– Mjr Hubala, Piastowska – Po-
znańska, Trakt św. Wojciecha – 
Rejtana (2), Schuberta – Schuma-
na (3), Modra – Sierpowa, Jelinki 
– Bratki, Ścieżki – Stokrotki, Ła-
nowa – Gęsia, Niwki – Olszyn-
ka-Niwki, Niwki – Zawodzie, 

Zawodzie – Dworkowa, Modra 
– Modra, Powstańców War-
szawskich – Bema, Radiowa – 
Radiowa (2), Powstańców War-
szawskich – Płowce.

(GR)

  nowa wiata przystankowa wybudowana zostanie m.in. przy ul. schumana
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 pamiątkowa fotka uczestników dnia kobiet w klubie ad-rem

klub „ad-rem” to nie tylko działania związane ze sportem i rekreacją dedykowane dzieciom 
i młodzieży. ostatnia impreza pokazała, że oliwski klub otwarty jest dla wszystkich. 

ZAPRASZAMy NA tANECZNE WIECZORKI

dzień kobiet świętowano  
w „ad-remie”

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

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

e-mail: annbog@gmail.com
tel. 607-40-69-24

TANIO, 
SOLIDNIE,
RZETELNIE. 

– Tym razem zorganizowali-
śmy imprezę z myślą o naszych 
paniach, bo obchodziliśmy 
Dzień Kobiet. Na nasze zapro-
szenie odpowiedziało blisko 50 
przedstawicielek płci pięknej. 
Mimo że był to wieczór pań, 
to w znalazło się dwóch panów: 
Grzegorz Marcinkowski i Zyg-
munt Rykała, ale oni zajęli się 
muzyczną oprawą imprezy – 
mówi nam Ryszard Riviera, 
kierownik klubu „Ad-Rem”, 
działającego przy Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.
Podczas spotkania przeprowa-
dzono konkursy i quizy.
 – Muszę przyznać, że uczest-
niczki quizów wykazały się 
dużą wiedzą i znakomitą znajo-
mością tematów. Na zakończe-
nie naszego tradycyjnego już 
spotkania z okazji Dnia Kobiet 
przeprowadziliśmy loterię fan-
tową, w czasie której można 
było wygrać nagrody ufundo-
wane przez klub „Ad-Rem” 

i RSM „Budowlani”. Dodam 
jeszcze, że wszystkie losy były 
pełne – podkreśla kierownik.
Spotkanie w gościnnych pro-
gach klubu przy Czyżewskiego 
było też doskonałą okazją do 
dyskusji nad nurtującymi pro-
blemami, ale też i do śmiechu, 
ponieważ odbył się maraton 

ZAPRASZA GDAŃSKI KLUB POEtÓW

poetyckie spotkania w oliwskiej bibliotece
Za nami kolejne spotkanie 
w oliwskiej bibliotece zorga-
nizowane przez Gdański Klub 
Poetów. Tym razem bohatera-
mi wieczoru literackiego były 
Wiesława Ptaszyk i Małgorza-
ta Wątor – poetki, dla których 
ważne są ich Małe Ojczyzny. 
Książka Wiesławy Ptaszyk 
„gdzie powraca moje słowo” 
to – jak mówi nam Gabrie-
la Szubstarska z Gdańskiego 
Klubu Poetów, która prowa-
dziła spotkanie – pełen ciepła 
zbiór opowiadań z dzieciń-
stwa. Tu wszystko ma swoje 
określone miejsce, jest przewi-
dywalne, zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa. Najważniej-
sze role pełnią babcia i mama, 
a najwierniejsi przyjaciele to 
rodzeństwo. Życie toczy się 
według pór roku, zgodnie 
z rytmem przyrody. Dzieciom 
nie przeszkadza brak elek-
tryczności, nie cierpią z powo-
du braku zabawek, na które nie 
było rodziców stać, w zamian 
mają pola i łąki, las. 
 – Zachwyt poetki nad tym, 
co w zasięgu ręki, udziela się 
czytającemu. Książkę pole-
camy wszystkim tym, którzy 
pragną wytchnienia, oderwa-
nia się od wielkomiejskiego 
zgiełku, nieustannej rywali-
zacji, wszechobecnego hejtu. 

Gwarantujemy, że wiersze Wie-
sławy Ptaszyk i zamieszczo-
ne w tomiku zdjęcia przyniosą 
ukojenie – zapewnia Gabriela 
Szubstarska. 
Z kolei „Przeznaczona” Małgo-
rzaty Wątor to również wyjąt-
kowa książka, która nie posiada 
ani początku ani końca, ponie-
waż obie okładki są okładkami 
tytułowymi. Z tą jednak różni-
cą, że jedna w języku kaszub-
skim, a druga po polsku. 
 – Tam, gdzie kaszubski tytuł 
– jak nie trudno zgadnąć – za-
mieszczone wiersze istnieją 
w dwujęzycznej wersji. Autorka 

przedstawiała je publiczności 
w obu językach, wzbudzając 
powszechny podziw. Utwory 
zamieszkują dawni Bogowie 
i Boginie, z którymi podmiot 
liryczny wiedzie nieustający, ale 
przyjacielski spór. Każdy wiersz 
podsyca czytelniczą ciekawość, 
zmusza do sięgnięcia po kolejny. 
Natomiast druga, „polska” część 
książki to zupełnie inna bajka. 
Tutaj podmiot liryczny twardo 
stąpa po ziemi, widzi otaczają-
ce zło, protestuje. Inny styl, inne 
środki wyrazu. Czytając obie 
części, jesteśmy pewni, że Mał-
gorzata Wątor to poetka, która 

potrafi operować słowem, któ-
ra podejmuje wyzwania – do-
daje Gabriela Szubstarska.
Już 20 marca (godz. 18.00) 
zapraszamy na „Połowinki 
z ekfrazą”. Będzie to werni-
saż grafik Mariusza Sładczyka 
połączony z czytaniem wier-
szy, których inspiracją były 
prace artysty. Z kolei 26 mar-
ca (godz. 18.00) odbędzie się 
spotkanie Oliwskiego Klubu 
Kryminału, którego gościem 
będzie autor książek krymi-
nalnych Krzysztof A. Zajs.

(GR)

NOWE ŚCIEŻKI W GDAŃSKU

rowerem wzdłuż  
al. Grunwaldzkiej
Jak podaje Aneta Niezgo-
da z Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska, niecałe 2,6 
mln złotych kosztować bę-
dzie budowa drogi rowerowej 
wzdłuż al. Grunwaldzkiej. 
Trasa powstanie na odcinku 
od ul. Kołobrzeskiej do ul. 
Braci Lewoniewskich. Nową 
ścieżką rowerową pojedziemy 
prawdopodobnie już w lipcu.
 – Droga rowerowa zostanie 
dostosowana do istniejących 
chodników i zjazdów. Inwe-
stycja będzie realizowana po 
prawej stronie jezdni, jadąc 
w kierunku Oliwy. Wyko-
nawca, oprócz budowy li-
czącego 2 km odcinka drogi 
rowerowej, przebuduje rów-
nież chodniki. W zakresie 
inwestycji znalazła się także 
budowa sieci wodociągowych 
– informuje Aneta Niezgoda.
Zadanie będzie dofinanso-
wane ze środków unijnych. 

Warto dodać, że w  listopadzie 
podpisano umowę na realiza-
cję trasy rowerowej wzdłuż ul. 
Potokowej, od PKM Brętowo 
do ul. Słowackiego.
 – Wykonane zostaną braku-
jące fragmenty trasy. Zakres 
zadania obejmuje również 
przebudowę skrzyżowania ul. 
Potokowej z ul. Ogrodową, 
korektę jezdni ul. Potoko-
wej przy skrzyżowaniu z ul. 
Ogrodową oraz budowę pasa 
do zawracania skierowane-
go w stronę ul. Rakoczego. 
Roboty potrwają do sierpnia, 
a ich koszt wyniesie prawie 
4,5 miliona złotych – dodaje 
Aneta Niezgoda.
Ponadto ogłoszono przetarg 
na budowę trasy rowerowej 
wzdłuż ul. Dmowskiego. 
Otwarcie ofert zaplanowano 
na 7 kwietnia.

(GR)
opowiadania dowcipów. Tu 
najlepiej spisali się Teresa Pohl 
oraz Zygmunt Rykała, któ-
ry jest artystą, a próbkę jego 
nietuzinkowych umiejętności 
można było obejrzeć na wy-
stawie eksponowanej akurat 
w klubie „Ad-Rem”.
 – Korzystając z gościnności 

„Panoramy Pomorza”, wszyst-
kich miłośników dobrej zaba-
wy zapraszam na wieczorki ta-
neczne. Pierwsza impreza od-
będzie się 17 kwietnia o godz. 
17.00 w naszym klubie przy 
ulicy Czyżewskiego 12.

(KL)

 nowa ścieżka wybudowana będzie przy  
alei Grunwaldzkiej

  wspólne zdjęcie po literackim wieczorze w bibliotece oliwskiej
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BĘDĄ ŚRODKI NA USŁUGI DORADCZE

szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
pomorskie firmy w ramach systemu „spektrum” będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na usługi doradcze. na początku 
marca podpisano umowę, dzięki której będzie możliwe stworzenie systemu. szacuje się, że wartość projektu może wynieść 27 mln zł.

Adam Majewski z Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Pomorza 
informuje, że koncepcję sys-
temu „Spektrum” przygoto-
wano w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie agencji w za-
kresie wspierania podmiotów 
gospodarczych z sektora MSP, 
a więc małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
 – Przewiduje się, że w wyni-
ku realizacji projektu nastąpi 
większa profesjonalizacja po-
morskich przedsiębiorstw. To 
z kolei przełoży się na zwięk-
szenie dochodowości w sekto-
rze MSP, co w efekcie wpłynie 
na zwiększenie zatrudnienia, 
prace badawczo-rozwojowe 
czy powstanie nowych in-
westycji – podkreśla Adam 
Majewski.
„Spektrum” zakłada również 
ożywienie branż skupionych 
w obszarze tzw. inteligentnych 
specjalizacji Pomorza.
 – System został opracowany 
w taki sposób, aby stanowił 
kompleksową odpowiedź na 
rzeczywiste potrzeby przed-
siębiorstw z województwa 

pomorskiego. Niektórzy 
przedsiębiorcy mają precy-
zyjnie zdefiniowane potrzeby 
doradcze i aktywnie poszu-
kują rozwiązań. Z kolei inni 
nie potrafią samodzielnie ich 
określić, a zatem wymagają 
wsparcia doświadczonych do-
radców. Kluczową rolę w sys-
temie będzie pełniła opieka 
doświadczonych konsultan-
tów, zaangażowanych specjal-
nie w tym celu – mówi Mie-
czysław Struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego.
Agencja Rozwoju Pomo-
rza zdiagnozowała problemy, 
z którymi borykają się pomor-
skie przedsiębiorstwa. 
 – Wśród nich jest hamująca 
rozwój luka kompetencyjna, 
polegająca na ograniczonym 
dostępie do kadry wspierającej 
rozwojową działalność przed-
siębiorstwa, a także ograni-
czony budżet na korzystanie 
ze specjalistycznych usług 
doradczych – zauważa Adam 
Majewski.
W ramach systemu przedsię-
biorstwa będą mogły otrzymać 

50% dofinansowania na do-
radztwo np. w zakresie polity-
ki cenowej, płynności finanso-
wej, segmentacji i pozyskania 
nowych klientów, wejścia na 
rynki zagraniczne, logistyki 
czy określenia modelu bizne-
sowego. Będzie także możliwe 
skorzystanie z całego wachla-
rza specjalistycznego doradz-
twa organizacyjnego (m.in. 
w obszarze zarządzania zaso-
bami ludzkimi), marketingo-
wego, technologicznego, inwe-
stycyjnego i środowiskowego.
Powstanie również obszerna 
internetowa baza usług do-
radczych. Przedsiębiorstwa 
zamierzające skorzystać ze 
wsparcia będą mogły wyszu-
kać w niej potrzebne doradz-
two. Znajdą się w bazie tylko 
zweryfikowane oraz aktywne 
podmioty, akredytowane przez 
Agencję Rozwoju Pomorza.
 – System ma także przyczynić 
się do zwiększenia zaufania 
przedsiębiorstw do instytu-
cji otoczenia biznesu, przede 
wszystkim ma zachęcić do ko-
rzystania z całego spektrum 

szytych na miarę usług dorad-
czych – dodaje Łukasz Żelew-
ski, prezes zarządu Agencji 
Rozwoju Pomorza. – Jeśli firma 
nie znajdzie w bazie „Spektrum” 
interesującej usługi doradczej, 
będzie mogła liczyć na to, że 
nasza agencja znajdzie na rynku 

podmiot świadczący taką usługę 
i umieści go w bazie.
System powinien dostarczyć 
sektorowi MSP impulsu do 
rozwoju. Oceniamy, że może 
to być ważny proces dla mniej-
szych miast, znajdujących się 
poza obszarem oddziaływania 

trójmiejskiej metropolii, po-
nieważ może przyczynić się do 
wzrostu lokalnych przedsię-
biorstw i przytrzymania mło-
dych, świetnie wykształconych 
mieszkańców.

(GR)

LEW POJECHAŁ DO NIEMIECWSPÓLNE PODWÓRKO

Nowy gatunek w gdańskim zooZdobądź nawet 80 tysięcy 
W gdańskim ogrodzie zoolo-
gicznym można oglądać nowy 
gatunek – ursona amerykań-
skiego. Niespełna roczna Zola, 
bo tak ma na imię gryzoń, 
przyjechała do Gdańska z nie-
mieckiego ZOO Schwerin. 
 – Urson jest gatunkiem gryzo-
nia, który w naturze zamiesz-
kuje Amerykę Północną. Po-
chodzi z tej samej strefy klima-
tycznej, co sprawia, że przysto-
sowany jest również do niskich 
temperatur, a więc polskich 
przymrozków nie będzie się 
obawiać – mówi Michał Tar-
gowski, dyrektor Gdańskiego 
Ogrodu Zoologicznego.
Ursony prowadzą nocny tryb 
życia. Ich ciało pokryte jest 
częściowo kolcami, które sta-
nowią doskonałą ochronę 
przed potencjalnymi drapież-
nikami. Dodatkową obro-
ną jest również nieprzyjemna 
woń spod ogona. W przeci-
wieństwie do spokrewnionych 
z nimi jeżozwierzy jest to gatu-
nek nadrzewny. 
 – Zola zamieszkała na wybie-
gu, na którym parę lat temu 
żyły szopy pracze. Wybieg zo-
stał przebudowany z przysto-
sowaniem do hodowli nowego 
gatunku, pod zupełnie nowe 
wymagania – tłumaczy dyrek-
tor Targowski. 

Do 15 maja składać można 
wnioski do programu „Wspól-
ne podwórko 2020”, z które-
go wspólnoty mieszkaniowe 
mogą uzyskać dofinansowania 
do zagospodarowania wnętrza 
podwórzowego.
To już siódma edycja konkursu. 
Aleksandra Strug z Gdańskich 
Nieruchomości informuje, że 
w tym roku maksymalna kwota 
dofinansowania na zagospoda-
rowanie lub remont podwórka 
może wynieść aż 80 tys. zł. 
 – Warunkiem otrzymania 
wsparcia finansowego jest posia-
danie tytułu prawnego do tere-
nu – dzierżawy lub współdzier-
żawy – oraz m.in. opracowanie 
projektu zagospodarowania, 

Teren wybiegu został powięk-
szony i wyrównany, wybudo-
wano domek z witryną widoko-
wą od strony trasy zwiedzania, 
umożliwiającą obserwację zwie-
rzęcia, gdy będzie znajdowało 
się w pomieszczeniu. Wzdłuż 
wybiegu zamontowano szyby, 
które umożliwią obserwację ur-
sona. W ramach przebudowy 
do pomieszczenia doprowadzo-
no wodę i prąd, z możliwością 
oświetlenia i ogrzania budynku.  

kosztorysu wraz z przedmiarem 
prac, a także uzyskanie niezbęd-
nych pozwoleń – dodaje Aleksan-
dra Strug.
Wnioski oraz dokumentację skła-
dać można do 15 maja do godz. 
15.00 w kancelarii Gdańskich 
Nieruchomości przy ul. Party-
zantów 74, pok. 8. Wszystkie 
wnioski oceni komisja, która do 
1 czerwca ogłosi listę podwórek, 
które dzięki wsparciu do końca 
roku zyskają nową odsłonę.
 – Dotychczas w ramach pro-
gramu Gdańskie Nieruchomo-
ści wspólnie z mieszkańcami 
zrealizowały już 131 projektów, 
dzięki którym przestrzenie są-
siedzkie w różnych lokalizacjach 
miasta zostały uporządkowane 

Dodajmy przy okazji, że do 
Niemiec pojechał z kolei pod 
koniec lutego lew angolski 
Aramis. Jego nowym domem 
stał się ogród zoologiczny Uec-
kermünde. Aramis to ponad 
2-letni lew angolski. Jego sio-
strą jest Casa, a braćmi– Portos 
i Atos. Ich rodzice to – Arco, 
przywódca stada i Tchibinda.

(GR)

i zagospodarowane zgodnie 
z wolą mieszkańców. Część 
z nich zyskała zorganizowane 
tereny rekreacyjne, place zabaw 
i nowe miejsca parkingowe. 
Inne doczekały się remontów 
wiat śmietnikowych oraz nasa-
dzeń i trawników – przypomi-
na Aleksander Strug. – Dzięki 
zaangażowaniu mieszkań-
ców w działania obywatelskie, 
w ramach realizowanych dotąd 
programów podwórkowych, 
wspólnie udało nam się wpły-
nąć na poprawę środowiska 
mieszkaniowego w ponad 160 
lokalizacjach Gdańska.

(GR)

  zolę – ursona amerykańskiego 
można oglądać już w gdańskim zoo
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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

UWAGA!!!

oszuści podszywają się pod ZUs
Ponownie otrzymali-
śmy informacje o grasu-
jących oszustach, którzy 
tym razem podszywają się 
pod Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.
 – Niektórzy klienci Za-
kładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych otrzymali maile 
z informacją np. o braku 
opłaconych składek lub 
o błędzie w opłaconych 
składkach. ZUS drogą ma-
ilową nie kieruje informacji 
o rozliczeniach – ostrzega 
Krzysztof Cieszyński, re-
gionalny rzecznik prasowy 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w województwa 
pomorskiego.
Fałszywa korespondencja 
jest wysyłana z adresów: 

kancelaria.zus@wp.pl, zu-
s-skladki@wp.pl, zus._kon-
takt@wp.pl, ZUS@gov.pl 
oraz zus_info@wp.pl.
W żadnym przypadku nie 
należy odpowiadać na takie 
maile ani otwierać zawar-
tych w korespondencji za-
łączników. Mają one bowiem 
najczęściej na celu zainfeko-
wanie komputera i uzyska-
nie dostępu do danych wraż-
liwych, które zapisane są 
w jego pamięci.
 – Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych drogą mailową nie 
kieruje informacji o rozli-
czeniach. Za pośrednictwem 
korespondencji elektronicz-
nej nasi klienci nie otrzymują 
żadnych wezwań do zapłaty 
czy informacji o nadpłatach. 

Tą drogą ZUS kontaktuje 
się jedynie z tymi klienta-
mi, którzy posiadają kon-
to na Platformie Usług 
Elektronicznych i wybrali 
taką właśnie formę kontak-
tu. Mail w takim przypadku 
zawsze zawiera imię i nazwi-
sko konkretnego pracownika 
ZUS – wyjaśnia Krzysztof 
Cieszyński.
W sytuacji, w której ktokol-
wiek z klientów ma wątpliwo-
ści co do nadawcy otrzyma-
nej korespondencji, prosimy 
o kontakt z najbliższą placów-
ką Zakładu lub Centrum Ob-
sługi Telefonicznej pod nume-
rem: 22 560 16 00 lub adresem 
mailowym cot@zus.pl.

(GR)

NIE BĘDZIE SPRZEDAŻy MAJĄtKU AWFIS

Uczelnia wychodzi na prostą
sytuacja ekonomiczna akademii wychowania Fizycznego i sportu staje się coraz lepsza. Uczelnia jest już na ostatniej prostej, aby wyjść 
z długów, które są spuścizną ostatnich lat. o tym innych sprawach finansowych mówi rektor elekt prof. paweł cięszczyk. 

– Jak przedstawia się w tej 
chwili sytuacja finansowa 
uczelni?
– Nie mamy co ukrywać, że jest 
ona dosyć trudna. Spowodowane 
jest to zadłużeniami, które zostały 
zaciągnięte ponad 10 lat temu, za 
czasów rektora Hucińskiego. Je-
steśmy na etapie spłacania ostat-
nich należności. Bilans końcowy 
2019 roku pozwala nam bardziej 
optymistycznie patrzeć w
przyszłość. Wysiłkiem wszyst-
kich pracowników uczelni, którzy 
są zaangażowani w jej funkcjono-
wanie, jesteśmy w stanie wypro-
wadzić AWFiS na prostą. Jesz-
cze kilka lat temu AWFiS mia-
ło duże problemy z terminową 
wypłatą pensji dla pracowników 
i innych zobowiązań. Dziś nie ma 
już takich zagrożeń. Co więcej, 
jesteśmy praktycznie w stanie ob-
sługiwać zadłużenie „bieżącymi 
pieniędzmi”, a to oznacza, że nie 
przejadamy oszczędności.
–  Czy potrzebna będzie 
sprzedaż uczelnianego 
majątku?

– Chcę jasno i głośno powiedzieć, 
że nie planujemy sprzedaży infra-
struktury sportowej. Jednak 3–4 
lata temu, kiedy kanclerzem był 
Olgierd Bojke, uczelnia podpisała 
umowę przedwstępną na sprze-
daż mienia, które jest w bardzo 
złym stanie technicznym. Mam 
tu oczywiście na myśli Dworek 
Ludolfino. Przywrócenie dworku 
do jego dawnej świetności wy-
maga niebagatelnych nakładów 
finansowych. Wstępne szacunki 
mówiły nawet o kilkunastu mi-
lionach złotych. Za cel nadrzęd-
ny postawiliśmy sobie natomiast 
inwestowanie w infrastrukturę 
dydaktyczną i sportową. Z ko-
lei Dworek Ludolfino w naszym 
przypadku może pełnić jedynie 
funkcję reprezentacyjną, a to nie 
jest dla nas priorytetem. Stąd – 
tak jak wielokrotnie zapowiadał 
poprzedni kanclerz, czas poże-
gnać się z zabytkiem. Umowa 
została podpisana i zaliczkowana 
kilka lat temu. Z zgodnie z pra-
wem nie mamy już innego wyj-
ścia jak tylko ją sfinalizować.

– Jakie trzeba podjąć kroki, 
aby sytuacja ekonomicz-
na akademii Wychowania 
fizycznego i sportu była 
stabilna?
– Te kroki już zostały podjęte. 
Musimy bardzo oszczędnie pod-
chodzić do tego dość skromnego 
budżetu, którym dysponujemy. 
Musimy również uregulować stan 
prawny naszych nieruchomości. 
Ostatnie dni przyniosły też waż-
ny sukces. Zostaliśmy wieczy-
stym użytkownikiem ośrodka 
szkoleniowego w Raduniu. Jego 
sytuacja prawna była dotąd nie do 
końca jasna. Będziemy również 
pozyskiwać środki zewnętrz-
ne, które będą przeznaczane na 
poprawę stanu infrastruktury 
sportowej.
Już niebawem chcemy rozpocząć 
działalność badawczo-wdroże-
niową, z czego do uczelnianej 
kasy mogłyby wpływać niema-
łe środki finansowe. O kwotach 
nie będę mówił, ponieważ więk-
szość kluczowych umów jest 
wciąż w fazie negocjacji. Mamy 

rozbudowaną infrastrukturę 
sportową, która w zupełności za-
spokaja nasze potrzeby, a dodat-
kowo pozwala wynajmować ją 
podmiotom zewnętrznym.
– słyszymy pogłoski, że za 
wynajem obiektów spor-
towych zwolniony z opłat 
zwolnieni są uczestnicy 
projektu Belt & read …
– Należności za wynajem pomiesz-
czeń na potrzeby projektu Bel-
t&Road reguluje AZS-AWFiS, 
który w tym przypadku, podobnie 
jak inne podmioty, za wynajem na-
szych pomieszczeń płaci zgodnie 
z cennikiem.
– stały przychód pochodził od 
fundacji Bursztynowym szla-
kiem, która prowadzi szkołę 
spartakus…

– Szkoła Spartakus przez pewien 
czas użytkowała nasze pomiesz-
czenia bez umowy. Nie było do 
końca jasne, czy dalej będzie 
prowadzić tu swoją działalność. 
Z władzami fundacji podpisali-
śmy umowę na wynajem naszych 
pomieszczeń, ale tylko na pół 
roku. W tej chwili negocjujemy 
wynajem tylko
infrastruktury sportowej.
Warto w tym miejscu kilka słów 
powiedzieć na temat umowy 
z klubem „Akademos”. W tym 
przypadku sprawa jest bardziej 
skomplikowana. „Akademos” 
korzysta z naszej bazy, a my nie 
mamy zamiaru pozbywać się 
tego klubu. Zawarta kilka lat 
temu umowa nie była do koń-
ca jasna i rodzi bardzo poważne 

wątpliwości prawne, dlatego była 
przedmiotem analiz prawników. 
Problem
pojawił się przy jej przedłużeniu 
na kolejnych 10 lat. Sąd zdecyduje 
o ważności umowy między uczel-
nią a spółką „Akademos”, co po-
zwoli nam podjąć kolejne, odpo-
wiednie i zgodne z prawem kroki. 
Skierowaliśmy propozycję nowej 
umowy. W tej chwili czekamy na 
propozycję zarządu spółki. Chce-
my podpisać umowę na kolejne 10 
lat, ale wcześniej musimy ustalić 
szczegóły, które będą zadowalały 
obie strony.
–dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała  
Karolina Rogowska

  prof. paweł cięszczyk, rektor elekt sytuację w akademii wychowania Fizycznego i sportu  
wyjaśniał także na spotkaniu z mediami 
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ERGO ARENA

dodatkowe 
pieniądze 
Gdańska Rada Miasta za-
akceptowała dodatkowe pie-
niądze dla Ergo Areny. Hala 
otrzyma jeszcze 1 mln zł, 
które mają być przeznaczone 
na inwestycje, jakie w 2020 
roku zaplanował operator.
Trójmiejska hala w tym 
roku obchodzić będzie swo-
je 10. urodziny, od momen-
tu otwarcia odbyło się w niej 
ok. 1600 imprez, które zgro-
madziły prawie 4 miliony 
widzów.  
 – Zaplanowane przez nas 
inwestycje pozwolą hali kon-
kurować z innymi obiektami 
tego typu w Polsce. Wpłyną 
także na obniżenie kosztów 
utrzymania obiektu. Naj-
ważniejszą inwestycją jest 
wymiana oświetlenia w are-
nie głównej – podkreśliła 
Magdalena Sekuła, prezes 
spółki Hala Gdańsk-Sopot, 
operatora Ergo Areny. – Po-
zwoli to zmniejszyć zużycie 
energii elektrycznej, co przy 
wzroście cen za prąd o ok. 
30% ma bardzo istotne zna-
czenie dla finansów spółki.
W budżecie inwestycyjnym 
zaplanowano również mon-
taż paneli fotowoltaicznych 
czy modernizację sieci IT.

(GR)

WYdarZENia/rEkLaMa

 
w gdańskim ratuszu staromiejskim 6 czerwca wystąpi artur sychowski. Jednak w związku z panującym koronawirusem 
termin ten może ulec zmianie. muzyk zaprezentuje „koncert w ciemności by artur”, który będzie tworzony przez artystę 
pod wpływem natchnienia i emocji.

Jak mówi nam bohater kwiet-
niowego wydarzenia, impresje 
muzyczne są unikalnym do-
świadczeniem dla słuchaczy, 
odbywającym się tu i teraz. 
 – To dzięki improwizacji każ-
dy spektakl muzyczny brzmi 
wyjątkowo i jest magią. Wy-
ostrzony zmysł słuchu powo-
duje, że stajemy się muzyką 
podczas „Koncertu w Ciemno-
ści” – mówi Artur Sychowski.
Koncert odbywa się przy cał-
kowitym zaciemnieniu sali, co 
powoduje wyostrzenie zmy-
słu słuchu. Każdy spektakl 
muzyczny jest improwizacją. 
Program koncertu jest muzyką 
autorską – bazuje na emocjach 
i wrażliwości ARTysty. 
Artur Sychowski jest jednym 
z najbardziej utalentowanych 
i poszukiwanych artystów 
młodej generacji. Jednakże nie 
chodzi z głową w chmurach, 
tylko wykorzystuje wszech-
świat jako inspirację do pracy 

twórczej. Ten 23-letni artysta 
promuje swoją rodzimą Pol-
skę z talentem elegancją i gra-
cją, by stworzyć lepszy, bar-
dziej wypełniony sztuką świat. 
Uzbrojony tylko w fortepian 
i marzenia, ARTur proponu-
je trasy koncertowe na mię-
dzynarodową skalę, których 
celem jest stworzenie historii 
tak innowacyjnej jak on sam, 
czyli pełnej bogactwa kunsz-
tu i charyzmy scenicznej. Jego 
pseudonim artystyczny AR-
Tur, zainspirowany jest imie-
niem, jednakże stoi za tym 
cała ideologia, którą można 
sprecyzować mottem „your art. 
your style” – udowadnia, że 
akt rozpowszechniania sztu-
ki dla każdego silnie przenika 
całą jego osobę. 
 – Moja sztuka jest dla lu-
dzi, nie dla mnie – i pragnę ją 
w taki sposób transformować. 
Jako twórca chcę rozprzestrze-
niać dobre intencję, dlatego 

tworzę. Muzyka otwiera ser-
ca i potrafi wyzwolić miłość. 
Zmieniając podejście do mu-
zyki i sztuki w wyjątkowe 
emocjonujące wydarzenie, 
chciałbym pokazać światu 
nowe wymiary i ożywić to, 
czym naprawdę może być do-
świadczanie muzyki. Pragnę 

pokazać światu jej nowe wy-
miary i ożywić muzykę do 
formy ekscytującego życiowe-
go doświadczenia – podkreśla 
muzyk.
Dodajmy, że przed gdańskim 
koncertem artysta wystąpi 
dwukrotnie w Warszawie oraz 
Krakowie i jego rodzinnym 

Wejherowie. A trasa koncerto-
wa wiedzie jeszcze m.in. przez 
Dubaj. 
Więcej o kwietniowym wyda-
rzeniu i samym artyście prze-
czytać można na stronie http://
arturmusic.art/pl.

(AN)

reklamareklama

ZAPRASZAMy NA MUZyCZNy SPEKtAKL

koncert w ciemności w ratuszu 
staromiejskim 
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KOSZyKÓWKA

Złoto dla 
„dwójki”
Za nami gdański finał ko-
szykarski Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Do finałowej 
rywalizacji o Mistrzostwo 
Gdańska przystąpiły cztery 
reprezentacje: Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Szkoła Pod-
stawowa nr 38, Społeczna 
Szkoła Podstawowa III STO 
oraz gospodarze turnieju – 
Szkoła Katolicka im. Św. 
Jana de La Salle.
W pierwszej części turnieju 
finałowego utworzono pary 
półfinałowe. Tylko zwycięz-
ca meczu miał zapewniony 
awans do walki o złote me-
dale, a pokonanym pozosta-
wał mecz o 3. miejsce.
W finale pocieszenia mło-
dzi koszykarze ze SP 38 po-
konali III STO, natomiast 
w meczu o mistrzostwo na-
szego miasta ekipa gospoda-
rzy nie sprostała rówieśni-
kom z „dwójki”, przegrywa-
jąc 30:44.
Dodajmy jeszcze tylko, że 
organizatorem Gdańskiej 
Olimpiady Młodzieży jest 
Gdański Zespół Schronisk 
i Sportu Szkolnego.

(GR)

Zbiórka na operację Artura trwa 
już 2 lata. Jedną z przeszkód jest 
brak środków. 
 – Od dnia, w którym urodził 
się Artur, wciąż słuchaliśmy 
o amputacji. Prawe biodro syna 
nie wykształciło się prawidłowo 
i prawa noga jest znacznie krót-
sza od lewej. Kiedy słyszałam 
te słowa od lekarza, nie wierzy-
łam. Uwierzyłam dopiero w mo-
mencie, w którym stanęłam nad 
łóżeczkiem Artura i zobaczy-
łam jego nóżki na własne oczy. 
Najtrudniejsza była bezradność. 
Nikt w tamtej chwili nie potrafił 
wytłumaczyć nam, z jaką wadą 
mamy do czynienia. Zjechaliśmy 
całą Polskę w poszukiwaniu ra-
tunku. Amputacja – tyle słysze-
liśmy od większości lekarzy. Ob-
cięta nóżka już nigdy nie odro-
śnie – to wyrok na całe życie. Nie 
dopuszczaliśmy do siebie myśli, 
że moglibyśmy się na to zgodzić. 
Wierzyliśmy, że medycyna od-
najdzie sposób, aby w przyszłości 
Artur mógł chodzić. Nie wie-
dzieliśmy, co robić, żeby pomóc 

Arturkowi. Traciliśmy nadzieję 
setki razy. Do chwili, kiedy po-
znaliśmy lekarza, który dał nam 
szansę – mówi Ewa Sasinowska, 
mama Artura.
Okazało się, że w Stanach Zjed-
noczonych jest lekarz, który bę-
dzie w stanie pomóc chłopcu. 
Wtedy, 6 lat temu, koszty opera-
cji pokrył NFZ. W lutym 2014 
roku Artur przeszedł operację 
rekonstrukcji stawu biodrowego, 
kolanowego i skokowego.
 – Po dwóch latach musieliśmy 
jednak wrócić do doktora Drora 
Paleya. Spędziliśmy tam siedem 
długich miesięcy – pełnych bólu 
i tęsknoty za domem. W tym 
czasie noga Artura została wy-
dłużona o 8 centymetrów. Teraz 
nadszedł czas na kolejny krok 
w naszej walce – drugi etap wy-
dłużania kości udowej. W ten 
sposób noga Artura zostanie 
wydłużona o 5 cm. Dzięki temu 
będzie mógł chodzić bez pro-
tezy. Niestety – tym razem nie 
mamy już co liczyć na refunda-
cję – przyznaje Ewa Sasinowska. 

– Mamy problem ze zdobyciem 
podpisu lekarza na wniosku do 
Narodowego Funduszu Zdro-
wia, ponieważ lekarze w Polsce 
twierdzą, że mają takie doświad-
czenie, aby podjąć się dalszego 
leczenia Artura. Niestety, my nie 
potrafimy im zaufać po tym, jak 
jeszcze nie tak dawno oferowali 
nam amputacje nogi. Jedynym 
lekarzem, któremu ufamy, jest 
dr Dror Paley. To w jego ręce 
oddaliśmy naszego syna i chcie-
libyśmy, aby to on i jego zespół 
podjął się kolejnego etapu lecze-
nia Artura, ale sami nie jesteśmy 
w stanie uzbierać tak ogromnej 
kwoty.
Zbiórka pieniędzy na operację 
Artura prowadzona jest na stro-
nie www.siepomaga.pl. Do peł-
ni szczęście brakuje nieco ponad 
50 tysięcy złotych. Dodajmy, że 
akcję promującą zbiórkę pienię-
dzy dla chłopca przeprowadzono 
również na meczu koszykówki 
pomiędzy Treflem Sopot a Ślą-
skiem Wrocław. 
Na fan page’u „Kawa z Pati” 

prowadzona jest licytacja roweru 
przekazanego przez CityMotors 
– dealer Volkswagen Gdańsk. 
Cena wywoławcza wynosiła 500, 
ale w momencie zamykania tego 
wydania gazety wzrosła już do 

4000 zł. Licytacja potrwa jeszcze 
tydzień. Jej koniec przewidziano 
na 22 marca. 

(GR)
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w kwietniu poważną operację w stanach zjednoczonych ma przejść artur sasinowski. zabieg odbędzie się, jeśli 
uda się zebrać prawie 220 tysięcy złotych. na wsparcie narodowego Funduszu zdrowia nie ma co liczyć, więc 
rodzice muszą radzić sobie sami. w akcję pomocy włączył się również trefl sopot.

ZBIERAJĄ NA OPERACJĘ W StANACH ZJEDNOCZONyCH

pomóżmy arturowi zagrać w kosza

Ukłon w stronę założyciela NCż aWfis
minęła właśnie 6. rocznica śmierci dr krzysztofa zawalskiego, głównego twórcy i dyrektora narodowego centrum Żeglarstwa akademii wychowania 
Fizycznego i sportu, sportowca, wybitnego dydaktyka, trenera i osoby wielce zasłużonej dla pomorskiego i polskiego żeglarstwa oraz wieloletniego 
kierownika zakładu teorii i metodyki Żeglarstwa na awFis.

 – To już tradycja, że właśnie 
9 marca spotykamy się na gro-
bie Krzysztofa Zawalskiego. 
Ten smutny dzień jest z dru-
giej strony łącznikiem poko-
leń, ponieważ w dalszym ciągu 
pracują w centrum osoby, które 
współpracowały z naszym pa-
tronem i niezwykle ceniły so-
bie jego osobę – mówi Maciej 
Szafran.
Jest to też dobra chwila do re-
fleksji nad działalnością Naro-
dowego Centrum Żeglarstwa 
AWFiS, które zostało utwo-
rzone przy wydatnym wspar-
ciu uczelni, ale też Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku 
i Unii Europejskiej oraz Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.
 – Śmiem twierdzić, że nasza 
codzienna praca, kierunki roz-
woju, ale i wydarzenia przez 
nas organizowane wpisują się 
w model, który wypracował 
doktor Zawalski. Przypomnę, 
że nasze centrum było wzoro-
wane na podobnym ośrodku 
znajdującym się we francu-
skim Quiberon. Dzięki temu 
Akademia Wychowania Fi-
zycznego i Sportu wyróżnia się 

na tle innych polskich, a być 
może i europejskich uczel-
ni. Jako jedyna akademia wy-
chowania fizycznego w Polsce 
posiadamy własny, nadmorski 
i do tego w pełni wyposażony 
ośrodek żeglarski wraz z bazą 
gastronomiczno-noclegową. 
Pełnimy też rolę ośrodka szko-
leniowego dla polskiej kadry 
narodowej – podkreśla Maciej 
Szafran.
To właśnie dla studentów 
NCŻ AWFiS w Górkach Za-
chodnich stał się drugim do-
mem. Tu bowiem odbywają się 
zajęcia dydaktyczne oraz mo-
torowodne i żeglarskie.
 – Przez ostatnie lata zajęcia 
praktyczne studentów były 
w lekkiej defensywie, ale za-
częło się to zmieniać. Cieszę 
się, ponieważ jest to kolejny 
atut, który przy wyborze szko-
ły wyższej przemawiać będzie 
za naszą uczelnią. Swój dru-
gi dom znaleźli u nas młodzi 
adepci żeglarstwa ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego na 
gdańskiej Przeróbce. Od ja-
kiegoś czasu obserwuję, że 
młodzi ludzie coraz chętniej 

garną się do żeglarstwa. Ta 
dyscyplina sportu nie tylko 
rozwija fizycznie, ale również 
– jak chyba żadna inna dys-
cyplina – kształtuje charakter 
młodego człowieka – dodaje 
dyrektor Szafran.
Patrząc na dynamiczny roz-
wój centrum, trudno nie po-
wiedzieć, że jego budowa była 
strzałem w dziesiątkę. Wisien-
ką na torcie, wieńczącą dzia-
łalność ostatnich lat może być 
certyfikat Międzynarodowej 
Federacji Żeglarskiej – World 
Sailing. Otrzymują go jedynie 
nieliczne ośrodki na świecie, 
gdzie prowadzone jest szkole-
nie, a certyfikat jest rekomen-
dacją dla międzynarodowych 
federacji i klubów z całego 
świata.
 – Otrzymanie certyfikatu by-
łoby ukłonem w stronę jego 
założyciela – dr Krzysztofa 
Zawalskiego, ale też świetną 
promocją umożliwiającą dal-
szy rozwój, nie tylko na arenie 
krajowej, ale i międzynarodo-
wej – podsumowuje Maciej 
Szafran.
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Gdańska Uchwała krajobrazowa
2 kwietnia 2018 r weszła w życie Uchwała nr XlViii/1465/18 rady miasta Gdańska. Uchwała ta w założeniach miała uporządkować 
małą architekturę oraz szyldy sklepowe na terenie m.Gdańska. sama uchwała powstawała w atmosferze niejasności i odwołań do 
wojewody pomorskiego, który uchylił niektóre jej przepisy.

W tym roku, po 2 kwietnia, 
wszystkie szyldy i treści re-
klamowe gdańskich przedsię-
biorstw, sklepów i organizacji, 
zgodnie z prawem lokalnym, 
jakim jest ta uchwała, muszą 
być do niej dostosowane. Tym-
czasem na ulicach jakby nic się 
nie zmieniło. Dlaczego?
Ano dlatego, że uchwała budzi 
ogromy sprzeciw przedsiębior-
ców. Uważają oni że przepisy 
te naruszają wolność prowa-
dzenia ich działalności, inge-
ruje w ekspresję projektantów, 
ogranicza możliwości dotarcie 
z informacją do ich klientów. 
Reklamy powstałe w zgodzie 
z uchwalą, są skromne ci-
che i prawie nie zauważalne. 
O ile przedsiębiorcy ze zrozu-
mieniem podchodzą do tych 
przepisów zastosowanych na 
terenach zabytkowych miasta, 
o tyle na pozostałych dzielni-
cach zbytnio ingeruje w dzia-
łalność gospodarczą , której 
przepisy krajowe i europejskie 
zapewniają  wolność w zakresie  
konkurencji i reklamy.
W obecnej formie uchwała 

działa zbyt rozlegle, wpływa-
jąc negatywnie na wolność pro-
wadzenia działalności gospo-
darczej, wolności konkurencji 
oraz ingerując w formy rekla-
my i marketingu poszczegól-
nych przedsiębiorców. Przepisy 
ograniczają np. grubość szyldu 
do maksymalnie 3cm, co wyda-
je się kuriozalne i tym samym 
eliminuje większość nowocze-
snych podświetlanych LEDo-
wych konstrukcji. Jednocześnie 
dopuszcza tzw neony, które 
większości osób kojarzą się 
z czasami lat 70 i neonami PSS 
SPOŁEM.
Muszą zniknąć z ulic,  este-
tycznie zaprojektowane i wy-
konane szyldy i witryny  , po-
nieważ są wykonane niezgod-
nie z uchwałą.  Wiele firm 
przestanie docierać, z informa-
cjami o promocjach i akcjach 
marketingowych do potencjal-
nych klientów, a tym samym 
ich rentowność spadnie, co 
może się przełożyć na wpływy 
do budżetu miasta. Nie sposób 
nie wspomnieć o tonach od-
padów które nagle pojawią się 

w czasach walki o ich ograni-
czenie. W aspekcie finanso-
wym trzeba również podnieść 
temat wymiany szyldów i opła-
calności w wyniku ekonomicz-
nym mikro przedsiębiorców. Są 
małe firmy rodzinne, które nie 
udźwigną tych kosztów.    
No ale cóż, o gustach się nie 
dyskutuje, dlaczego więc gdań-
skie przepisy ingerują w gusta 
mieszkańców , przedsiębior-
ców, ustanawiając jedynie 
słuszny kierunek i wygląd.
Z całą pewnością zdecydowa-
na większość przedsiębiorców 
nie zdąży z wymianą swych re-
klam, a w czasach kwarantan-
ny antywirusowej, jest to wręcz 
niemożliwe.  
Posypały się pozwy sądowe, 
o zwrot kosztów, posypały się 
wnioski o nowelizację uchwały, 
ale miasto uparcie trwa przy tej, 
jak mówią niektórzy, komuni-
stycznej uchwale ograniczającej 
wolność w mieście wolności.
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  przykład wystroju zewnętrznego zupełnie niezgodny z uchwałą


