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FlashFlash

ta inwestycja to symbol, a właściwie jeden 
z symboli zmian w naszym mieście. Jest to 
szczególny moment, ponieważ obchodzimy  
w tym tygodniu 30-lecie polskiej samorządności, 
rocznicę pierwszych wolnych wyborów 
samorządowym – mówi aleksandra dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. 

Spółdzielnia chce wymienić się działkami 
Do końca czerwca, a nie końca maja, jak początkowo 
informowało miasto dostępny będzie parking przy ulicy 
Kurpińskiego na Suchaninie. Władze spółdzielni zostały 
postawione „pod ścianą”.

Prezes dziękuje za pomoc
– Sytuacja, w której zmuszeni jesteśmy funkcjonować, jest 
bardzo trudna. Dotyczy to nas wszystkich, ale – jak zawsze 
w takich sytuacjach – Polacy starają się sobie pomagać – 
podkreśla Jan Kazimierczyk, prezes SM „Szadółki”.

Rekrutacja na podstawie ocen
Egzaminy zdalne, zaliczenia warunkowe i rekrutacja na pod-
stawie świadectw maturalnych bez egzaminu sprawnościo-
wego. COVID-19 do „góry nogami” przewrócił pracę na 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Uchwała krajobrazowa zmniejsza wpływy 
Z polskich miast hurtowo znikają reklamy. Podobnie sytuacja 
wygląda w Gdańsku. Straty liczą już władze Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”, która z braku 
przychodów z reklam straci kilkaset tysięcy złotych. 
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Już niebawem pojedziemy  
tramwajem aleją pawła adamowicza 
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INWESTYCJA SYMBOLEM ZMIAN W GDAŃSKU

Już niebawem będziemy mogli pojechać nowym, ponad 
2,5-kilometrowym odcinkiem linii tramwajowej wzdłuż 
alei pawła adamowicza. w miniony poniedziałek odbył 
się przejazd techniczny. 



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MAj 20202

Flash
WYDAWCA:
Flash press 
Gdańsk, ul. do studzienki 31a
m.zurek@panoramapomorza.pl
tel.790 486 988
www.panoramaflash.pl

rEdaktor NaCZELNY:
krzysztof lubański
tel.723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

rEdakCJa:
Grzegorz rudnicki
g.rudnicki@panoramapomorza.pl

redakcja nie bierze odpowiedzialności  za treści reklam i nie 
zwraca materiałów  nie zamówionych. zastrzegamy sobie prawo 

do skracania i adiustacji tekstów oraz zamiany ich tytułów.
strona internetowa: www.panoramaflash.pl

drUk:
Drukarnia POLSKA PRESS sp. z.o.o.

skład GrafiCZNY:
kamil Żurek
k.zurek@panoramapomorza.pl

rEkLaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

wYdarZENia

WYREMONTOWANO 50 MIESZKAŃ

ZUS RADZI

klucze trafiły  
w ręce gdańszczan

wniosek o emeryturę 

Zasoby mieszkań komunal-
nych w Gdańsku poddawane 
są regularnej modernizacji. 
Właśnie zakończono kolej-
ne prace. Klucze do odno-
wionych mieszkań odebrała 
niedawno jedna z gdańskich 
rodzin. 
 – Robimy wszystko, żeby 
sukcesywnie dostarczać 
nowe i wyremontowane 
mieszkania dla najbardziej 
potrzebujących gdańszczan 
– podkreśla Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska. 
Remont mieszkania polegał 
na połączeniu dwóch nie-
samodzielnych lokali w je-
den lokal o powierzchni ok. 
75 m2. Przeprowadzono też 
szereg prac budowalnych. 
 – Dzięki współpracy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku z firma-
mi odpowiedzialnymi spo-
łecznie, pozyskano meble 
i sprzęt AGD dla rodziny 
– mówi Joanna Bieganow-
ska z gdańskiego magistra-
tu, która dodaje przy okazji, 
że Gdańskie Nieruchomości 
jako zarządzający zasobami 
komunalnymi, realizują za-
łożenia polityki mieszkanio-
wej w zakresie modernizacji 
zarówno pojedynczych loka-
li mieszkalnych, jak i całych 
budynków.  
W tym roku wyremonto-
wanych zostało niemal 50 
lokali, a kolejnych 40 jest 
w trakcie. Do realizacji 20 

 – Jeżeli ktoś chce złożyć wnio-
sek o emeryturę, rentę albo 
o ich przeliczenie czy podję-
cie wypłaty, a z różnych przy-
czyn nie może tego zrobić 
w okresie trwania epidemii, to 
nie musisz martwić się, że nie 
otrzyma wypłaty za czas jej 
trwania. Wystarczy wniosek 
wraz z oświadczeniem złożyć 
najpóźniej w ciągu 30 dni po 
ustaniu epidemii – informuje 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
w Gdańsku.
Zasadą jest, że np. prawo do 
emerytury ZUS przyznaje od 
miesiąca, w którym został zło-
żony wniosek. Na podstawie 
przepisów, które weszły w życie 
18 kwietnia 2020 r., możliwe 
jest przyznanie przeliczenie lub 
podjęcie wypłaty świadczenia 
za cały okres epidemii. 
Emerytury, renty i inne świad-
czenia o charakterze długo-
terminowym ZUS przyznaje, 
ponownie ustala ich wysokość 

poszukiwani są właśnie wy-
konawcy. W ramach prac re-
montowych w lokalach każ-
dorazowo podnoszony jest 
ich standard, a sposób ogrze-
wania zmieniany na bardziej 
ekologiczny. 
 – Na lata 2020–2024 za-
planowana została m.in. 
kompleksowa moderniza-
cja i rewitalizacja ponad 70 
budynków. W czerwcu za-
planowane jest zakończe-
nie prac w budynku przy 
ul. Trakt św. Wojciecha 58, 
w którym w ramach kom-
pleksowej termomoderniza-
cji powstanie 6 samodziel-
nych lokali mieszkalnych. 
Budynek wyposażony został 
w nową instalację elektrycz-
ną, sanitarną oraz ogrzewa-
nie, detale architektoniczne 
– w tym stolarka – podlega-
ją restauracji/odtworzeniu, 
budynek odzyska więc daw-
ny urok, przy jednoczesnym 
zapewnieniu komfortowych 
warunków mieszkaniowych. 
W lutym rozpoczęły się tak-
że prace w budynkach przy 
ul. Wajdeloty 4 i Aldony 7. 
Modernizacja budynków 
obejmuje m.in. docieplenie 
z wymianą stolarki okiennej, 
izolację ścian, remont dachu 
oraz ocieplenie budynku od 
wewnątrz, a także remont 
elewacji – dodaje Joanna 
Bieganowska.

(GR)

egzaminy zdalne, zaliczenia warunkowe i rekrutacja na podstawie świadectw 
maturalnych bez egzaminu sprawnościowego. coVid-19 do „góry nogami” 
przewrócił pracę na akademii wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku.

SESJA EGZAMINACYJNA ONLINE

rekrutacja na podstawie ocen

Już od połowy marca na gdań-
skiej uczelni wszystkie zajęcia 
odbywają się w formie zdalnej, 
zarówno zajęcia teoretyczne, 
jak i praktyczne. Pracownicy 
uczelni, zarządzeniem rektora, 
zostali zobligowani do zacho-
wania ciągłości procesu dy-
daktycznego w formie elektro-
nicznej. Największy problem 
na początku stwarzały warunki 
techniczne. W tej chwili jest 
już wdrażana platforma e-le-
arningowa, gdzie będzie moż-
na prowadzić zajęcia nawet dla 
kilkuset osobowej grupy stu-
dentów. W zależności od cha-
rakteru przedmiotu pracowni-
cy stosują różne formy kształ-
cenia zdalnego. W przypadku 
zajęć praktycznych studenci są 
między innymi zobligowani do 
opracowań scenariuszy zajęć 
lekcyjnych, sportowych i tre-
ningowych, opracowań multi-
medialnych – filmów szkole-
niowych z elementami naucza-
nia techniki sportowej.
- Taki sposób przekazania wie-
dzy nie jest problemem w przy-
padku teorii. Postanowiliśmy 
jednak, że w przypadku za-
jęć praktycznych będą także 
udzielane przedłużenia termi-
nów zaliczeń do powrotu na 
uczelnię.  Nie oznacza to jed-
nak, że studenci będą zwol-
nieni z egzaminów. Będzie on 
tylko przesunięty na czas póź-
niejszy lub przyjmie inną formę 
zaliczenia – tłumaczy dr hab. 
Barbara Duda-Biernacka, pro-
rektor ds. kształcenia i rozwoju 
AWFiS w Gdańsku.
Pierwszy raz nie tylko w hi-
storii gdańskiej akademii, ale 
całego polskiego szkolnic-
twa wyższego, egzaminy będą 
mogły odbywać się w formie 
online. Dotyczy to nie tylko 
egzaminów dyplomowych –li-
cencjackich i magisterskich, ale 

także egzaminów instruktor-
skich i trenerskich.
– Jesteśmy właśnie w trakcie 
testowania systemu, aby wy-
kluczyć wszelką zewnętrzną 
pomoc osobie zdającej. W tej 
chwili przeprowadzane są kolo-
kwia i widać, czy system spraw-
dza się, a prowadzący mają do 
wyboru komunikatory i progra-
my internetowe – dodaje dr hab. 
Barbara Duda-Biernacka.
Inaczej niż zwykle przeprowa-
dzany będzie proces rekruta-
cyjny. Uczelnie wyższe muszą 
dostosować się do harmonogra-
mu tegorocznych matur, które 
zostały przesunięte na czerwiec. 
AWFiS to uczelnia stricte spor-
towa, dlatego w postępowaniu 
kwalifikacyjnym uwzględniany 
był dotychczas egzamin wstęp-
ny ze sprawności fizycznej.
- Jednak mając na względzie 
bezpieczeństwo naszych kandy-
datów oraz pracowników uczel-
ni, rezygnujemy w tym roku 

z egzaminu sprawnościowego. 
W tym roku przeprowadzony 
zostanie konkurs świadectw– 
informuje dr hab. Barbara Du-
da-Biernacka. – Ze względu na 
charakter naszej uczelni zależy 
nam przede wszystkim na po-
zyskaniu sportowców, którzy 
reprezentują najwyższy poziom 
w reprezentowanej przez siebie 
dyscyplinie sportu – będą mu-
sieli wykazać się posiadaniem 
odpowiedniej klasy sportowej. 
Osoby, te uzyskają maksymalną 
liczbę punktów.
Rozpoczęcie rekrutacji na 
AWFiS planuje się od 29 czerw-
ca, a zakończenie w przypadku 
studiów I stopnia i jednolitych 
magisterskich –21 sierpnia. 
W przypadku studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych II 
stopnia rekrutacja będzie trwać 
do 15 września.
– Mam nadzieję, że pande-
mia nie będzie trwać zbyt 
długo i nowy rok akademicki 

lub wypłaca na podstawie wnio-
sku, jeżeli zostanie on złożo-
ny najpóźniej 30 dni po ustaniu 
obowiązywania stanu  epide-
mii. ZUS może w tej sytuacji 
ustalić prawo do świadczenia, 
przeliczyć je lub podjąć jego wy-
płatę od dnia, w którym speł-
nione były wymagane do tego 
warunki – nie wcześniej jednak 
niż od 1 marca 2020 r. W tym 
celu do wniosku trzeba dołączyć 
oświadczenie. 
- Innymi słowy, jeśli zaintere-
sowany złoży wniosek o emery-
turę np. w lipcu, ale warunki do  
niej spełnił już w marcu, będzie 
miał prawo do świadczenia od 
marca, o ile, do wniosku dołączy 
oświadczenie, wyrażające wolę 
uzyskania świadczenia od marca. 
Należy pamiętać, że nie dotyczy 
to przyznawanych przez prezesa 
ZUS  tzw. świadczeń w drodze 
wyjątku i rodzicielskich świad-
czeń uzupełniających z progra-
mu „Mama 4 plus” – zaznacza 
Krzysztof Cieszyński. 
Nowe przepisy wydłużyły 

również termin na zgłosze-
nie wniosku o świadczenie 
przedemerytalne. Jeżeli ktoś 
ubiega się o to świadczenie, 
wniosek w tej sprawie musi zło-
żyć w ciągu 30 dni od dnia wy-
dania przez powiatowy urząd 
pracy dokumentu, w którym 
poświadczył m.in. to, że przez 
180 dni pobierał zasiłek dla bez-
robotnych. W przypadku, gdy 
termin ten upływa w okresie, 
w którym obowiązuje stan za-
grożenia epidemicznego lub stan 
epidemii, taki wniosek można 
złożyć nie później niż w ciągu 
30 dni od ustania stanu epidemii.
Uprawniony do świadczenia 
lub zasiłku przedemerytalnego 
może powiadomić ZUS o wy-
sokości przychodu uzyskanego 
od 1 marca 2019 r. do 29 lute-
go 2020 r., z uwzględnieniem 
przychodów uzyskanych w ko-
lejnych miesiącach tego roku, 
w ciągu 30 dni od ustania stanu 
epidemii.

(GR)

rozpoczniemy w sposób tra-
dycyjny. Jeśli jednak sytuacja 
się nie zmieni, to nie będziemy 
mieli innego wyjścia i w dal-
szym ciągu będziemy prowa-
dzić zajęcia online. Nie zastąpi 
to oczywiście bezpośredniego 
kontaktu studenta z wykładow-
cą –w przypadku przedmiotów 
teoretycznych, a szczególnie 
przedmiotów praktycznych 
– przyznaje dr hab. Barbara 
Duda-Biernacka.
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siłą każdej wspólnoty jest samorząd

-  do dzisiaj reforma sa-
morządowa jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń 
w nowożytnej historii na-
szego kraju. Jak ważna była 
ona 30 lat temu? Jakie miała 
wtedy znaczenie?
Z perspektywy czasu nale-
ży ocenić, że jest to najbardziej 
udana i trwała reforma III RP. 
30 lat temu, wraz z komitetem 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego szykowaliśmy się w Ja-
starni do wyborów – pierwszych 
w pełni wolnych wyborów po 
89 roku. Wszystko, co wiąza-
ło się z samorządnością, było 
dla nas nowe i nie wiedzieli-
śmy, jak sprawdzi się w prak-
tyce. Wszystkiego uczyliśmy 
się w biegu, często na własnych 
błędach. A trzeba zaznaczyć, 
że nie mieliśmy od kogo uczyć 
się samorządności. Ale pod-
chodziliśmy do tego wyzwania 
bez strachu, bo to co było dla 
nas ważne, to fakt, że w końcu 
mogliśmy być prawdziwymi go-
spodarzami w naszych małych 
ojczyznach. Dla nas, na Kaszu-
bach i Kociewiu, na Pomorzu, 
samorządność miała szczególny 
wymiar. 

 -Jaką rolę samorządy odgry-
wają dzisiaj? Jak po 30 latach 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego ocenia pan 
jego rolę?
Zmieniają się cele szczegółowe, 
zmieniają się narzędzia i moż-
liwości, ale nadrzędnym celem 
zawsze jest służba społeczno-
ści. Nie da się porównać samo-
rządu terytorialnego sprzed 30 
lat i tego obecnego. Ówczesne 

budżety gmin i możliwości 
inwestycyjne były nieporów-
nywalnie mniejsze niż dzisiaj. 
Jeszcze jako burmistrz Jastarni 
z trudem znajdowałem finanse 
na ważne wówczas inwestycje 
w gminie. Nie mieliśmy dostę-
pu do środków Unii Europej-
skiej, czy innych mechanizmów 
finansowych. Nie można nato-
miast też powiedzieć, że dzisiej-
si włodarze mają łatwiej. Zmie-
niły się bowiem wyzwania i ich 
skala, zmieniły się również cele 
i ambicje lokalnych społeczno-
ści. Spójrzmy na obecny kryzys 
epidemiczny. Większość obcią-
żeń spada na samorządy, czy to 
w kwestii organizacji oświaty 
w nadzwyczajnych warunkach, 
czy w organizacji systemu opie-
ki zdrowotnej. Samorządy też są 
w trudnych czasach ostoją pra-
worządności i demokracji. Do-
świadczyliśmy tego przy okazji 
bezprawnej próby organizacji 
wyborów 10 maja. To samorzą-
dy w oparciu o prawo Rzeczypo-
spolitej obroniły praworządność. 

- dużą szansą dla rozwoju 
regionu, jaką samorządy 
otrzymały jest członkostwo 
polski w UE. pieniądze, które 
są pozyskiwane i rozdyspo-
nowywane w województwie 
pomorskim widać niemal na 
każdym kroku. o jakich zmia-
nach w samorządności dzięki 
UE możemy mówić?
Skok cywilizacyjny, jakiego do-
konaliśmy dzięki członkostwu 
w UE jest gigantyczny. Na co 
dzień nie zdajemy sobie z tego 
sprawy, ale Pomorze otrzyma-
ło od początku członkostwa 

ponad 48 mld zł unijnego 
wsparcia, w tym prawie 11 mld 
zł w ramach dwóch edycji regio-
nalnych programów operacyj-
nych w latach 2007-2013 i 2014-
2020. Dzięki tym środkom 
zrealizowano ponad 37 tys. pro-
jektów. Fundusze europejskie 
dały nam możliwość realizacji 
w regionie wielu kluczowych in-
westycji takich jak: budowa Po-
morskiej Kolei Metropolitalnej, 
rozbudowa Portu Lotniczego 
w Gdańsku, portów morskich 
w Gdańsku i Gdyni, utworzenie 
Europejskiego Centrum Soli-
darności i Teatru Szekspirow-
skiego czy Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
w Gdyni, dojazdy do węzłów 
autostrady A1, sieć tras rowe-
rowych czy kompleksowa mo-
dernizacja szkół zawodowych 
w całym regionie. Zmiany w na-
szym najbliższym otoczeniu są 
kolosalne. W efekcie, jesteśmy 
jednym z tych miejsc w Polsce, 
gdzie ludzie najchętniej przyjeż-
dżają, osiedlają się i inwestują.

- Jakie wyzwania stoją dzisiaj 
przed samorządami? Na 
pewno jednym z nich niespo-
dziewanie stała się walka 
z koronawirusem.
Jak już wspomniałem cele się 
zmieniają. Kiedyś to było nad-
gonienie cywilizacyjne „Zacho-
du”, budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, dzisiaj inwestu-
jemy w innowacje, chcemy żyć 
w czystym środowisku, inwestu-
jemy w rozwiązania ekologiczne. 
Obecnie zmagamy się z zupełnie 
niespotykanymi przez ostatnie 
30 lat wyzwaniami. I musimy 

być na nie przygotowani. Nieca-
łe trzy lata temu przez Kaszuby 
przeszła niszczycielska nawałni-
ca. Straty były ogromne. Wów-
czas to samorządy i społeczno-
ści lokalne stanęły na wysokości 
zadania i również teraz, kiedy 
zmagamy się z epidemią to, 
jak już wspomniałem, główne 
obciążenia związane z zapew-
nieniem ciągłości i sprawności 
państwa spoczywa na samo-
rządach. Chciałbym zaznaczyć, 
że duże wsparcie otrzymaliśmy 
dzięki Unii Europejskiej. To 
dzięki szybkim decyzjom Ko-
misji Europejskiej mogliśmy 
przeznaczyć z regionalnego 
programu operacyjnego 50 mi-
lionów złotych na pomorskie 
szpitale. I nie tylko te podległe 
samorządowi województwa, ale 
również powiatowe i rządowe.

- Jakie są najważniejsze 
zadania dla samorządów na 
najbliższe lata?
Na poziomie regionalnym zde-
finiowaliśmy kilka ważnych 
wyzwań, które wymagają strate-
gicznej współpracy nie tylko sa-
morządów, ale także wszystkich 
partnerów społeczno-gospodar-
czych. To przede wszystkim ne-
gatywne skutki zmian klimatu, 
jak na przykład nawałnica czy 
susza. Powinniśmy tak kształto-
wać otoczenie i nasze codzienne 
nawyki, aby ograniczać wpływ 
na klimat oraz presję na śro-
dowisko i przeciwdziałać jego 
degradacji, a także tworzyć 
warunki do rozwoju produk-
cji zielonej energii i technolo-
gii ekoefektywnych. Kolejnym 
ważnym tematem są zmiany 
technologiczne. Koronawirus 

przeniósł nas jeszcze bardziej 
w świat cyfrowy. Niektórym 
biznesom „uratowało to życie”, 
ale np. w zakresie oświaty ob-
nażył braki techniczne i kom-
petencyjne. Jest to ogromne pole 
do wzmocnienia.

- Czy kształt samorządu te-
rytorialnego wymaga zmian, 
aby mógł on się rozwijać? 
Jakie są bariery stojące na 
drodze do tego rozwoju?
Jeżeli czegoś nas ostatnie 30 lat 
nauczyło to tego, że samorządy 
są niezbędne bowiem to właśnie 
samorządy są najbliżej obywa-
tela, jego potrzeb i problemów. 
To samorządy stoją za większo-
ścią sukcesów ostatnich 30 lat. 
O tym jak ważne są samorządy 
pokazują szczególnie ostatnie 
miesiące, ale widać również po-
ważne bariery rozwojowe. War-
to rozmawiać o tym, jak mają 
funkcjonować samorządy, jak 
mają być zorganizowane me-
tropolie, jakie relacje powinny 
zachodzić zarówno pomiędzy 
gminami, ale również pomiędzy 
samorządami różnych szczebli 
oraz w relacji samorząd rząd. 
Takich pytań, zarówno fun-
damentalnych, jak i bardziej 
szczegółowych, jest wiele. Nie-
stety, widoczne obecnie tenden-
cje centralizacyjne są krokiem 
w złym kierunku. Usytuowane 
bliżej mieszkańców samorządy 
lokalne i regionalne są w stanie 
zdecydowanie lepiej diagnozo-
wać i efektywniej odpowiadać 
na potrzeby rozwojowe społecz-
ności. Na Pomorzu, gdzie war-
tość stanowi różnorodność kul-
turowa, bogate dziedzictwo oraz 
tradycje morskie i solidarnościo-
we, nadal powinniśmy rozwijać 
aktywną, otwartą, wrażliwą, 
świadomą i silną wspólnotę. 
Dzięki temu kapitałowi spo-
łecznemu, samorządność będzie 
mogła się rozwijać.

w tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. o tym, jak przez ostatnie trzy 
dekady zmieniło się pomorze, rozmawiamy z mieczysławem strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.
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z polskich miast hurtowo znikają reklamy. podobnie sytuacja wygląda w Gdańsku. straty liczą już władze powszechnej spółdzielni 
mieszkaniowej „przymorze”, która z braku przychodów z reklam straci kilkaset tysięcy złotych. 

po prawie 10-letniej przerwie dziki znów grasują na przymorzu. ostatnio dały się we znaki mieszkańcom administracji 
osiedla nr 2 psm „przymorze”. kierownictwo administracji zwróciło się o pomoc w usunięciu dzikich zwierząt z miasta. 
Urzędnicy nie podjęli stosownych kroków. 

BĘDZIE ŁAD I PORZĄDEK, ALE DUŻYM KOSZTEM

URZĘDNIK RADZI, BY SPÓŁDZIELNIA SAMA ROZWIĄZAŁA PROBLEM

Uchwała krajobrazowa zmniejsza 
wpływy z reklam

dziki ponownie grasują na przymorzu 

Uchwała krajobrazowa przyję-
ta została przez miejskich raj-
ców. Pytanie, czy musi być ona 
aż tak rygorystyczna w swoich 
zapisach? 
 – Już pod koniec ubiegłego 
roku wystosowaliśmy pismo 
do najemców wszystkich loka-
li użytkowych i firm, które na 
naszym terenie miały zlokali-
zowane bilbordy, aby wszystkie 
nośniki reklamowe dostosowali 
do nowej uchwały krajobrazo-
wej Rady Miasta Gdańska. Jeśli 
warunki nie zostały spełnione, 
to umowy automatycznie wyga-
sały – informuje Włodzimierz 
Byczkowski, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 2. – Wszyst-
kie wolnostojące nośniki rekla-
mowe z terenu osiedla zniknęły, 
podobnie jak bilbord na szczycie 
falowca przy ul. Piastowskiej.
Mimo że reklamodawcy nie biją 
się o miejsca reklamowe na tym 
osiedlu, to straty okazały się 
dość znaczące. W skali roku jest 
to kwota ponad 40 tys. zł.
 – Środki te mogliby-
śmy wydać na działalność 

kulturalno-wychowawczą czy 
dofinansowanie opłat czynszo-
wych członków spółdzielni. 
Mniejsze wpływy z tytułu re-
klam zostały już uwzględnione 
w tegorocznym budżecie – do-
daje Włodzimierz Byczkowski. 
– Sprawy reklam w miejskiej 
przestrzeni należało uporząd-
kować. Pewien ład przestrzen-
ny powinien być zachowany. 
Ale uchwała za bardzo ingeruje 
chociażby w wygląd szyldów. 
Ok. 50 tysięcy złotych przycho-
du z reklam straci Administra-
cja Osiedla nr 3.
 – Trudno być zadowolonym 
uchwały, która ogranicza nam 
pozyskiwanie dodatkowych 
przychodów – kwituje Stani-
sław Kołaciński, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 3. – Na 
wprowadzeniu tych przepisów 
stracili mieszkańcy naszej spół-
dzielni, a więc gdańszczanie.
Jeszcze więcej, bo aż 70 tys. zł 
straci w tym roku Administra-
cja Osiedla nr 1. W następstwie 
uchwały zniknęły wszystkie bil-
bordy zlokalizowane przy ulicy 

Kołobrzeskiej.
 – To właśnie z tych reklam 
otrzymywaliśmy największy 
przychód. Nie mamy możliwo-
ści, aby prowadzić inną działal-
ność gospodarczą. Na lokalach 
użytkowych kokosów nie zaro-
bimy. Poza tym kryzys spowo-
dowany pandemią spowodował, 
że i nasi najemcy borykają się 
z problemami – dodaje Małgo-
rzata Siwek, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 1.
Część kontrahentów Admini-
stracji Osiedla nr 4 już zlikwi-
dowała swoje nośniki reklamo-
we. Tylko w tym roku „czwór-
ka” straci z tego powodu ok. 80 
tys. zł przychodu. Pozostaną 
tylko reklamy zgodne z uchwałą 
krajobrazową. 
- Uchwała wprowadza pewien 
ład i porządek, ale pod wzglę-
dem ekonomicznym jest to dla 
nas spory cios. Moim zdaniem 
przepisy powinny być nieco ła-
godniejsze dla osiedli takich 
jak nasze, które traktowane są 
jak sypialnie. Teraz dodatko-
we pieniądze będziemy musieli 

pozyskiwać w zupełni inny 
sposób, ponieważ nie możemy 
pozwolić sobie na drenowanie 
kieszeni członków naszej spół-
dzielni. Dodam przy okazji, że 

za 80 tysięcy możemy wymalo-
wać wszystkie klatki schodowe 
w niskim budynku lub jedną 
klatkę w falowcu – mówi „Pa-
noramie” Andrzej Narkiewicz, 

kierownik Administracji Osie-
dla nr 4. 

(lubek)

Obecność dzików na trójmiej-
skich osiedlach to żadna cie-
kawostka. Na terenie Admi-
nistracji Osiedla nr 2 nie było 
ich jednak ok. 10 lat.
 – Mieliśmy spokój. Nie były 
zniszczone trawniki ani przy-
domowe ogródki, które upra-
wiali mieszkańcy. Od kilku 
tygodni dziki poczuły się swo-
bodniej. Coraz częściej za-
puszczają się na osiedla i nisz-
czą wszystko, co napotkają na 
swojej drodze. Sądziliśmy na 
początku, że to wandale nisz-
czą urządzone przez miesz-
kańców ogródki, ale oka-
zało się, że to dziki – mówi 
nam Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2.
Mieszkańcy interweniowa-
li w Straży Miejskiej, któ-
rej funkcjonariusze niemal 

natychmiast przegonili zwie-
rzęta. Kolejny raz sprawę 
niechcianych gości zgłoszo-
no w Wydziale Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
 – Najpierw poinformowano 
nas, że sprawa będzie zała-
twiona w miarę możliwości. 
Liczyliśmy więc, że dziki zo-
staną odłowione. Jednak już 
przy kolejnym kontakcie do-
wiedzieliśmy się, że z uwagi 
na Afrykański Pomór Świń 
tego typu akacja nie może być 
przeprowadzona. Napisaliśmy 
wtedy pismo do urzędu mia-
sta, informując o całej sytu-
acji, a przy tym poprosiliśmy 
o wyjaśnienie, jakich działań 
ze strony miasta możemy się 
spodziewać – tłumaczy Wło-
dzimierz Byczkowski.

Po tym piśmie jeden z urzęd-
ników – w czasie dyskusji 
– winą za sytuację obarczył 
mieszkańców, którzy dokar-
miają dziki. 
 – W ciągu 10 ostatnich lat po-
stępowanie naszych mieszkań-
ców nie zmieniło się. Dzików 
nie było. Dziwię się więc urzę-
dowej teorii. Poza tym urzęd-
nik poinformował, że jest to 
teren prywatny spółdzielni, 
która może sobie na własny 
koszt zająć się usunięciem dzi-
ków z osiedla. Bardzo mnie 
dziwi takie zachowanie. Na 
terenach spółdzielni mieszka-
ją przecież mieszkańcy mia-
sta, którzy w Gdańsku płacą 
podatki. Mimo że są to tereny 
spółdzielcze, to są one ogól-
nomiejskie i wszyscy mogą 
z nich korzystać. Dlaczego 
mamy być gorzej traktowani 

niż pozostali gdańszczanie – 
pyta kierownik Administracji 
Osiedla nr 2.
Do biura prasowego gdańskiego 

magistratu wysłaliśmy zapytanie, 
dlaczego urzędnicy w taki sposób 
potraktowali sprawę. Odpowiedź 
otrzymaliśmy już po zamknięciu 

tego wydania gazety, dlatego
opublikujemy ją za miesiąc

(GR)
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  teren między powstańców warszawskich a otwartą powinien być lepiej zagospodarowany

WIRUS NIE ZAKŁÓCA PRACY SPÓŁDZIELNI TERMINY PRZESUNIĘTE 

praca wrze – chociaż są ograniczenia walne dopiero we wrześniu 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino” nie zaprzestała 
swojej działalności. Mimo bar-
dzo trudnej sytuacji związanej 
ze stanem epidemiologicznym 
spółdzielnia z Suchanina dalej 
funkcjonuje. 
 – Korzystając z gościnności na 
łamach „Panoramy Pomorza”, 
chciałbym zdemontować wszel-
kie pogłoski, jakoby pracownicy 
naszej spółdzielni nie praco-
wali. Od wprowadzenia stanu 
epidemiologicznego pracowa-
liśmy każdego dnia – oczywi-
ście poza weekendami – i nie 
mieliśmy żadnych przestojów. 
Musieliśmy oczywiście wpro-
wadzić pewne ograniczenia, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracownikom a w szczególności  
mieszkańcom osiedla, wśró któ-
rych jest wiele osób podwyższo-
nego ryzyka – mówi „Panora-
mie” Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”. 
Cały czas, bez żadnych przerw, 
funkcjonuje przede wszystkim 
dział techniczny, pracują tak-
że konserwatorzy i gospodarze 
domów.
 – Nie możemy pozwolić sobie 
na chwile przestoju. Pracow-
nicy muszą być w gotowości 

W tym roku nic nie jest 
takie jak zawsze. Walne 
Zgromadzenie Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Sucha-
nino” również nie odbędzie 
się w tradycyjnym terminie, 
a więc w czerwcu. 
 – Nie jesteśmy chyba wy-
jątkiem. Podobnie jak inne 
spółdzielnie mieszkaniowe 
zmuszeni byliśmy przesunąć 
walne zgromadzenie na ter-
min późniejszy. Lato nie jest 
dobrym okresem na zebrania 
spółdzielcze, ponieważ w tym 
okresie wiele osób wyjeżdża, 
a co za tym idzie frekwencja 
– która i tak nie jest za wyso-
ka – byłaby niezwykle niska. 

na wypadek awarii. Mieszkańcy 
nie mogą przecież pozostać sami 
sobie z problemem. Jesteśmy do 
dyspozycji członków naszej spół-
dzielni – oczywiście z zachowa-
niem wszelkich norm gwarantu-
jących bezpieczeństwo – dodaje 
Marek Bugaj, zastępca prezesa 
ds. technicznych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Warto przy okazji poinformować 
członków spółdzielni, aby – jeśli 
nie zachodzi taka potrzeba – nie 
wybierali się do administracji, 
a wszelkie możliwe sprawy za-
łatwiali telefonicznie lub mailo-
wo. To samo dotyczy interwencji 
konserwatorów i działu technicz-
nego. Pracowników spółdzielni 
prośmy o pomoc tylko w nagłych 

W związku z tym doszliśmy do 
wniosku, że najlepszym okre-
sem na organizację walnego 
zgromadzenia jest wrzesień – 
informuje Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.
W spółdzielni na Suchani-
nie walne zgromadzenie od-
bywa się w dwóch  częściach. 
Dokładny jego termin nie jest 
jeszcze znany, ale z całą pew-
nością poinformujemy o tym na 
naszych łamach.
 – Przesuniecie walnego zgro-
madzenia było możliwe na 
podstawie przepisów praw-
nych. Jego organizacja będzie 
możliwa po odwołaniu stanu 

przypadkach. 
Tutaj należą się słowa podzięko-
wania dla naszych mieszkańców 
za wyrozumiałość i cierpliwość 
w załatwieniu spraw spółdziel-
czych. Jak widać wprowadzone 
przez Spółdzielnie ograniczenia 
nie wpłynęły na jakość świad-
czonych usług – mówi Leonard 
Wieczorek. 
Dodać na sam koniec trzeba, że 
na czas pandemii swoje dyżury 
mocno ograniczyli członkowie 
rady nadzorczej, jednakże po-
zostaje możliwość spotkania po 
uprzednim telefonicznym umó-
wieniu się.

(GR)

epidemiologicznego w na-
szym kraju. Do końca wrze-
śnia jest też czas, aby zgłosić 
do KRS uchwałę dotyczącą 
bilansu za zaszły rok– dodaje 
Leonard Wieczorek.
Dodajmy na sam koniec, że 
tegoroczne walne w spół-
dzielni na Suchaninie będzie 
miało charakter sprawozdaw-
czy i opiniodawczy. Członko-
wie będą przede wszystkim 
przegłosowywać uchwały do-
tyczące sprawozdań, kierun-
ków rozwoju spółdzielni oraz 
absolutorium dla członków 
zarządu.

(GR)

do końca czerwca, a nie końca maja, jak początkowo informowało miasto dostępny będzie parking przy ulicy kurpińskiego na suchaninie. władze 
spółdzielni zostały postawione „pod ścianą” i będą musiały przekazać teren dla miasta,  gdzie ma być postawiony balon sportowy. 

BĘDZIE NOWA INWESTYCJA NA SUCHANINIE?

spółdzielnia chce wymienić się 
działkami z miastem

O staraniach spółdzielni na 
Suchaninie zmierzających do 
pozyskania od miasta tere-
nu na inwestycję mieszkanio-
wą informowaliśmy od kilku 
miesięcy. 
 – Trudno walczyć z decyzja-
mi urzędników i Pani prezy-
dent Aleksandry Dulkiewicz. 
Wszelkie nasze działania i ma-
rzenia o inwestycji mieszka-
niowej z pomieszczeniami na 
publiczny żłobek i klub senio-
ra przy ul. Kurpińskiego „le-
gły w gruzach”. Decyzja Pani 
prezydent spowodowała spore 
koszty przywrócenia i prze-
kazania miastu tego terenu, 
ponadto mieszkańcy osiedla 
stracą wiele miejsc parkingo-
wych – co pogorszy znacząco 
komunikację na ulicy Kurpiń-
skiego – mówi nam Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Na działce, która od 17 lat 
dzierżawiona jest przez spół-
dzielnię, funkcjonuje obecnie 
parking. Miasto wypowiedzia-
ło umowę i poinformowało, 

że teren musi być uporządko-
wany, a więc przywrócony do 
stanu sprzed kilkunastu lat, co 
spółdzielczą kasę będzie nieco 
kosztować. 
 – Przy Szkole Podstawowej nr 
42 jest nasza działka, na któ-
rej urządzono sobie parking, 
a korzystają z niego zapewne 
pracownicy szkoły, jak i ro-
dzice uczących się tam dzieci. 
Chcemy żyć ze szkołą w dobro-
sąsiedzkich stosunkach, dla-
tego nie zamierzamy zabierać 
tego terenu. Chcemy jednak 
wyjść z nową propozycją za-
miany działek. Chcielibyśmy 
otrzymać niewielki skrawek 
ziemi pomiędzy ulicą Powstań-
ców Warszawskich a Otwartą, 
gdzie moglibyśmy zorganizo-
wać dodatkowe miejsca posto-
jowe. O dalszych szczegółach 
tych działań poinformujemy 
w następnym wydaniu „Pa-
noramy Pomorza” – tłuma-
czy Marek Bugaj, zastępca 
prezes ds. technicznych SM 
„Suchanino”.
Niektórzy zapytają być może, 

po co robić tam dodatkowe 
miejsca postojowe, skoro obok 
funkcjonuje duży parking 
społeczny?
 – Firma, która na podstawie 
zawartej z naszą spółdzielnią 
umowy i za aprobatą rady nad-
zorczej, dzierżawi ten teren, 
poinformowała, że dyskont 
Biedronki będzie tam funk-
cjonował do końca paździer-
nika. Dlatego też prowadzone 
są rozmowy z innymi kontra-
hentami, którzy byliby zainte-
resowani prowadzeniem dzia-
łalności handlowej w tym miej-
scu. Wszystko wskazuje na to, 
że pawilon, w którym obecnie 
znajduje się Biedronka, będzie 
rozebrany, a na jego miejscu 
wybudowany nowy, przestron-
niejszy, a co chyba najważ-
niejsze –nowocześniejszy. Są 
to oczywiście bardzo wstępne 
plany, które wymagają wielu 
uzgodnień – tłumaczy Leonard 
Wieczorek.
W związku z ewentualną in-
westycją pomniejszony byłby 
parking zlokalizowany przy 

Biedronce. Dlatego też spół-
dzielnia (przy niewielkiej do-
płacie) chce wymienić się 
działkami z miastem, aby nie 
zmniejszyć liczby miejsc par-
kingowych na osiedlu. 
 – Warto byłoby zagospodaro-
wać cały ten teren, bo miesz-
kające tu osoby same chyba 

przyznają, że widok na parking 
i otocznie nie jest piękny. Moż-
na wprowadzić wiele ciekawych 
rozwiązań, którymi byliby za-
interesowani przede wszystkim 
mieszkańcy. A może zamiast 
przy Kurpińskiego spółdziel-
nia powinna wybudować nowe 
domy właśnie w tym miejscu? 

Parking nie jest do końca pe-
łen. Myślę, że wszystkie sto-
jące tam auta mogły parkować 
w halach garażowych. Może 
zarząd weźmie pod rozwagę 
takie rozwiązanie – mówi Jacek 
Karczewski. 

(lubek)

  administracja, dział technicznych i konserwatorzy  
sm „suchanino” do dyspozycji mieszkańców 
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

Najważniejszym elementem 
inwestycji  łączącej ul. Buloń-
ską z ulicą Jabłoniową jest linia 
tramwajowa o długości 2,6 km. 
Na trasie wybudowano 6 przy-
stanków (od strony Migowa): 
„Królewskie Wzgórze”, „Łabę-
dzia”,  „Stolema”, „Zabornia”,  
„Ujeścisko” – węzeł integracyj-
ny oraz „Lawendowe Wzgórze” 

–przystanek w pobliżu przed-
szkola nr 68. Powstał też węzeł 
integracyjny tramwajowo-auto-
busowy Ujeścisko wraz z par-
kingiem dla samochodów oso-
bowych i rowerów (167 miejsc 
parkingowych samochodo-
wych, w tym 11 dla niepełno-
sprawnych, 22 miejsca postojo-
we rowerowe), a także budynek 

socjalny z ogólnodostępną płat-
ną toaletą. Dzięki tej inwestycji 
będzie można dojechać wła-
snym środkiem transportu do 
węzła, a dalej podróż kontynu-
ować tramwajem. Aleją Pawła 
Adamowicza w ciągu dnia po-
jadą tramwaje linii nr 12 co 10 
minut w dni powszednie i co 20 
minut w weekendy. Nocą trasa 
będzie obsługiwana przez linię 
autobusową N2. Obie linie zo-
staną uruchomione równocze-
śnie. Rozkład jazdy „dwunast-
ki” zostanie jedynie wydłużony 
od dodatkowe przystanki.
 – Ta inwestycja to symbol, 
a właściwie jeden z symboli 
zmian w naszym mieście. Jest 
to szczególny moment, ponie-
waż obchodzimy w tym tygo-
dniu 30-lecie polskiej samo-
rządności, rocznicę pierwszych 
wolnych wyborów samorządo-
wym. W tamtych czasach nikt 

nie myślał, że w tym miejscu 
powstaną osiedla, droga i li-
nia tramwajowa, która je połą-
czy. Od wielu lat stawiamy na 
komunikację publiczną i kon-
sekwentnie trzymamy się ob-
ranej polityki – mówi  Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. 
Uruchamiana właśnie trasa 
wzdłuż al. Adamowicza jest 
elementem większego projek-
tu. Lada dzień, o czym poin-
formował wiceprezydent Piotr 
Borawski, otwarte będą oferty 
przetargowe dotyczące budowy 
Nowej Warszawskiej. 
- Węzeł ten ma stanowić 
o rozwoju komunikacyjny po-
łudniowej części Gdańska. To 
nie tylko nowa infrastruktu-
ra, ale również nowy tabor. 
W czerwcu dotrzeć do nad 
ostatni z 15 nowych tramwajów 
z Bydgoszczy, gdzie niebawem 

rozpocznie się produkcja ko-
lejnych 15 pojazdów dla na-
szego miasta. To także nowe 
autobusy, ale i wspólny bilet. 
Po uruchomieniu tej linii chce-
my połączyć południe z przy-
stankiem kolejowo-tramwajo-
wym Gdańsk-Brętowo. Dzięki 
wspólnemu biletowi pasażero-
wie nie będą musieli kupować 

nowych biletów i szybciej dotrą 
do celu – mówi wiceprezydent 
Borawski. 
Budowa al. Pawła Adamowi-
cza kosztowała 243 mln zł. 
Inwestycja dofinansowana jest 
z Unii Europejskiej w wysoko-
ści ok. 58,5 mln zł.

(lubek)

Na terenie osiedli zarządzanych 
przez Robotniczą Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Budowalni” 
problem z odpowiednią segre-
gacją śmieci istniał na samym 
początku wprowadzonych za-
sad. Wtedy faktycznie zdarzały 
się przypadki, że śmieci nie były 
odbierane, ponieważ były źle 
posegregowane.
 – Uległo to jednak poprawie. 
Obserwujemy jednak, że do 
przepisów nie zawsze stosują 
się osoby, które tylko tymcza-
sowo wynajmują tu mieszka-
nia. Im czasami jest wszystko 
jedno, do jakiego pojemnika 
wrzucą śmieci – komentuje Zbi-
gniew Kopiński, prezes RSM 
„Budowalni”.
Znacznie większy problem jest 
z elektrośmieciami i odpadami 
wielkogabarytowymi. Miesz-
kańcy niemal każdego dnia 
wystawią najróżniejszy sprzęt 
AGD albo RTV, a przecież ich 
odbiór – zgodnie z ustalonymi 
harmonogramami – odbywa się 
tylko trzy razy do roku. 
 – Jeżeli kupujemy nowy sprzęt, 

to stary możemy zostawić 
w sklepie albo oddać przy do-
starczeniu kupionego do miesz-
kania. Są też firmy, które za dar-
mo odbierają tego typu urządze-
nia. Konkretne wytyczne na ten 
temat wiszą na klatkach scho-
dowych, ale – jak widać – taka 
forma informacji nie dociera 
do mieszkańców – przypomi-
na Zbigniew Kopiński. – Taki 
sprzęt jest szybko rozbierany 
przez złomiarzy, a potem zalega 

na naszych osiedlach, psując 
tym samym widok całego oto-
czenia. Harmonogram przewi-
dujący odbiór sprzętów RTV 
i AGD trzy razy w roku, jest nie 
wystarczający. Byłoby zdecydo-
wanie łatwiej gdyby firma – na 
podstawie umowy z miastem – 
odbierała tego typu odpady co 
najmniej pięć razy w roku lub 
umożliwiła nam dostarczanie na 
wysypisko większej ilości sprzę-
tów naszym transportem. 

Nieco mniejszy problem istnieje 
z odpadami wielkogabarytowy-
mi i materiałami budowalnymi. 
Z tym spółdzielnia radzi sobie 
jednak sama. Regularnie prze-
prowadzane jest sprzątnie osiedli, 
skąd zbierane są śmieci i wrzucane 
do specjalnego kontenera zaku-
pionego przez spółdzielnię. Dzię-
ki temu w sąsiedztwie budynków 
panuje porządek.

(GR)

Już niebawem będziemy mogli pojechać nowym, ponad 2,5-kilometrowym odcinkiem linii tramwajowej wzdłuż alei 
pawła adamowicza. w miniony poniedziałek odbył się przejazd techniczny. 

od kilku miesiący mamy obowiązek segregowania śmieci. z każdym tygodniem 
mieszkańcy coraz lepiej stosują się do nowych wytycznych. Jest jednak jeszcze 
sporo do nadrobienia. 

INWESTYCJA SYMBOLEM ZMIAN W GDAŃSKU

JAK SEGREGUJEMY ŚMIECI

Już niebawem pojedziemy tramwajem 
aleją pawła adamowicza 

problem z elektrośmieciami 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

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79
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Podobnie jak innych zarząd-
ców nieruchomości problemy 
dotknęły również Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Szadół-
ki”. W związku z ogłoszo-
ną pandemią wstrzymano 
część prac remontowych, ale 
i konserwatorskich. Na ter-
min późniejszy przesunięto 
chociażby wymianę wodo-
mierzy. Władze spółdziel-
ni podpisały jednak umowy 
na niektóre prace, dlatego 
te roboty będą prowadzone. 
Chodzi tu przede wszystkim 
o wymianę drzwi wejścio-
wych do klatek schodowych 
przy Ostrołęckiej 2–10. Prace 
te, w konsultacji i za aproba-
tą mieszkańców, zostały już 
wykonane – oczywiście z za-
chowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. 
 – Przy okazji montażu no-
wych drzwi planowaliśmy 
wymianę domofonów oraz 
malowanie przedsionków. 
Roboty te będą realizowa-
ne, jeśli żadnego sprzeciwu 

nie wyrażą mieszkańcy. Poza 
tym realizujemy zadania, 
przy których wykonawcy nie 
mają niemal żadnego kontak-
tu z mieszkańcami. Przy za-
chowaniu środków ostrożno-
ści udało się chociażby prze-
prowadzić remont hali gara-
żowej. Drogowcy zajmowali 
się natomiast naprawą osie-
dlowych ulic, a dekarze drob-
nymi remontami dachów. 
Prowadzone były również 
naprawy balkonów. Pozostałe 
zaplanowane na ten rok pra-
ce remontowe przeprowadzi-
my po zniesieniu niektórych 
ograniczeń – informuje nas 
Jan Kazimierczyk.
1 i 3 czerwca miało się od-
być walne zgromadzenie SM 
„Szadółki”. Z tego termi-
nu – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami – musia-
no oczywiście zrezygnować. 
Ustawa dopuszcza podej-
mowanie uchwał w trybie 
korespondencyjnym.
 – Jedno ważne dla narodu 

wydarzenie w trybie kore-
spondencyjnym było plano-
wane. Nie chcemy narażać 
mieszkańców na niebezpie-
czeństwo zarażenia się wi-
rusem, dlatego nie skorzy-
stamy z takiej możliwości. 
Ministerstwo Infrastruktu-
ry poinformowało, że walne 
zgromadzenia należy orga-
nizować po odwołaniu sta-
nu zagrożenia epidemiolo-
gicznego. Wiemy też, że do 
końca września mamy czas 
na przedłożenie w KRS 
uchwały walnego zgroma-
dzenia zatwierdzającej bilans 
za miniony rok, dlatego też 
walne zgromadzenie w na-
szej spółdzielni odbędzie się 
we wrześniu – dodaje prezes 
Kazimierski. 
Trzeba też wiedzieć, że zmia-
nom musiała ulec również 
prac administracji spółdziel-
ni. Codzienne prace należało 
dostosować do panującej sy-
tuacji, dbając przy tym o bez-
pieczeństwo pracowników. 

Zarząd zobowiązał m.in. go-
spodarzy domów do codzien-
nego odkażania klamek oraz 
drzwi wejściowych do klatek 

schodowych i piwnic czy dwu-
krotnego odkażania w ciągu 
dnia urządzeń znajdujących 
się w windach. Ograniczono, 

włącznie z awariami, wizyty 
konserwatorów w mieszkaniach. 

(lubek)

 – sytuacja, w której zmuszeni jesteśmy obecnie funkcjonować, jest bardzo trudna. dotyczy to nas wszystkich, ale – 
jak zawsze w takich sytuacjach – polacy starają się sobie pomagać. można to było zaobserwować również na naszym 
osiedlu, gdzie pojawili się niosący pomoc wolontariusze z ekipy „szymona”. za to – w imieniu mieszkańców – serdecznie 
dziękuję – podkreśla Jan kazimierczyk, prezes spółdzielni mieszkaniowej „szadółki”.

MUSIANO DOSTOSOWAĆ SIĘ DO ZAOSTRZONYCH PRZEPISÓW 

prezes dziękuje za pomoc wolontariuszom 

  w ostatnim czasie udało się wykonać naprawy dachów

MOPR ZACHĘCA ODPOWIEDZIALNYCH 

potrzebni opiekuni prawni i kuratorzy 
Nie tylko wśród podopiecz-
nych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdań-
sku są osoby, które nie mogą 
samodzielnie rozporządzać 
swoim majątkiem, kupować 
wartościowych przedmio-
tów. Nie są w stanie zadbać 
o swoje zdrowie i bezpie-
czeństwo. Dlatego bardzo 
potrzebują troski i wspar-
cia opiekuna prawnego lub 
kuratora. 
 – Zachęcamy pełnoletnich, 
odpowiedzialnych i empa-
tycznych mieszkańców do 
podjęcia się roli opiekuna 
prawnego dla osoby całko-
wicie ubezwłasnowolnio-
nej lub do pełnienia funk-
cji kuratora osoby częścio-
wo ubezwłasnowolnionej. 
Kandydaci m.in. powinni 
mieć nieposzlakowaną opi-
nię oraz pełną zdolność do 
czynności prawnych. Muszą 
wykazać się dobrym stanem 
zdrowia i korzystać z pełni 
praw publicznych. Ustano-
wienie opiekuna i kuratora 
następuje postanowieniem 
sądu opiekuńczego – infor-
muje Sylwia Ressel, rzecz-
nik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.

Podopieczny opiekuna praw-
nego, zazwyczaj ze względu 
na chorobę psychiczną lub 
zaawansowany wiek i zły stan 
zdrowia, samodzielnie sprosta 
tylko drobnym codziennym 
czynnościom. Problemem 
może być dla niego nawet 
zrobienie zakupów, wykupie-
nie leków czy wizyta u leka-
rza. Do obowiązków opie-
kuna prawnego należy m.in. 
ochrona interesów osobistych 
i majątkowych takiej
całkowicie ubezwłasnowol-
nionej osoby. Trzeba również 
zadbać, by podopieczny miał 
właściwą opiekę lekarską, za-
pewnione środki na życie, aby 
nie zagrażał sobie i innym.  
 – Z kolei kurator sprawuje 
kontrolę i opiekę nad spra-
wami życiowymi i majątkiem 
osoby częściowo ubezwłasno-
wolnionej. Wspiera potrzebu-
jącego człowieka w sprawach 
życia codziennego. Pełni rów-
nież rolę doradcy np. w kwe-
stii dysponowania dochoda-
mi. Czuwa, by podopieczny 
samodzielnie nie zaciągał 
żadnych zobowiązań np. kre-
dytów, pożyczek – dodaje Syl-
wia Ressel. 
Opiekun prawny i kurator nie 
są zobowiązani do ponoszenia 

jakichkolwiek wydatków 
na rzecz podopiecznego. 
Na ich żądanie sąd może 
przyznać wynagrodzenie 
za świadczoną pomoc. Jest 
ono pokrywane np. z do-
chodów albo z majątku oso-
by ubezwłasnowolnionej lub 
też ze środków publicznych 
– w tym wypadku wypłaty 
dokonuje MOPR. Miesięcz-
nie nie może ono przekro-
czyć 10 proc. przeciętnego 
wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, ogłaszane-
go przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za 
okres poprzedzający dzień  
przyznania kwoty.
Osoby zainteresowane peł-
nieniem funkcji opiekuna 
prawnego lub kuratora oso-
by ubezwłasnowolnionej 
mogą kontaktować się z pra-
cownikiem Centrum Pracy 
Socjalnej nr 4 MOPR przy 
ul. Lecha 1 w Gdańsku (tel. 
506 228 183 lub stacjonar-
nym: 58 511 46 16, w dni 
powszednie, w godz. pracy 
ośrodka) lub email: mopr@
mopr.gda.pl.

(GR)

GospodarZ bUdYNkU
Wymagania:
• Punktualność
• Sumienność
• Dobra organizacja pracy własnej.
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in.:
1. Sprzątanie klatek schodowych
2. Sprzątanie terenu przynależącego do budynku
3. Pielęgnacja zieleni

Oferujemy: 
1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
2. świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich aplikacji:
na adres e-mail: rsm.budowlani@wp.pl

lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni: 
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
ul. Grunwaldzka 569
80-339 Gdańsk

z dopiskiem w temacie stanowiska jakiego dotyczy aplikacja.  

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz 
ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2018 poz. 1000)”

robotNiCZa spółdZiELNia MiEsZkaNiowa „bUdowLaNi” 
posZUkUJE kaNdYdatów Na staNowisko
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BROWAR MIEJSKI SOPOT

ul.  Bohaterów Mote Cassino 35,  
81-767 Sopot

58 342 02 42 biuro@browarmiejskisopot.pl www.browarmiejskisopot.pl

Browar Miejski Sopot przy ul. Bohaterów Monte Cassino 35 w Sopocie to mini browar 

restauracyjny, w którym od podstaw warzymy kilka rodzajów wyśmienitych piw według 

wyselekcjonowanych receptur naszych wybitnych Piwowarów. Tworzymy wspaniałe 

miejsce, gdzie łączymy produkcję piwa wraz z serwowaniem tradycyjnej polskiej kuchni, ze szczególnym akcentem 

etnicznej kuchni kaszubskiej. Jesteśmy również lokalnym producentem butelkowanego piwa regionalnego.

	 Jesteśmy	pierwszym	i	jak	dotąd	jedynym	browarem	restauracyjnym	ulokowanym	w	Sopocie.	Naszą	

ambicją	jest	kontynuowanie	i	nawiązywanie	do	tradycji	piwowarstwa	Sopockiego	zapoczątkowanej	przez	Bro-

war	Górski	Zameczek.	Nasze	piwa	produkujemy	z	największą	starannością	i	tak	aby	można	było	o	nich	mówić,	

że	są	to	piwa	z	najwyższej	półki	rzemieślniczej.	Choć	jesteśmy	małym	browarem	restauracyjnym	to	aspirujemy	

do	miana	regionalnego	producenta	piwa	rzemieślniczego.		

	 Z	powodzeniem	warzymy	piwo	od	lipca	2014	roku	i	pomimo	niedużego	stażu	na	rynku,	możemy	już	

się	pochwalić	paroma	osiągnięciami	medalowymi	na	konkursach	piw	niszowych	i	rzemieślniczych	takich	jak:	

-	Golden	Beer	Poland	2015,	Złoty	medal	w	kategorii	Ciemne	Ale

-	Szkoła	technologii	fermentacji	2016,	Złoty	Medal	w	kategorii	Piwa	Kwaśne

-	Konkurs	Piw	Rzemieślniczych	2016,	Brązowy	medal	w	kategorii	Pils

-	Konkurs	Piw	Rzemieślniczych	2017,	Brązowy	medal	w	kategorii	Brytyjskie	Ale	oraz	Brązowy	medal	w	kategorii	Koźlak

-	Szkoła	technologii	fermentacji	2017,	Złoty	medal	w	kategorii	Piwa	Kwaśne	

-	Konkurs	Piw	Rzemieślniczych	2018,	Srebrny	Medal	w	kategorii	Dry	Stout

-	Konkurs	Piw	Rzemieślniczych	2019,	Srebrny	Medal	w	kategorii	Sour	Ale.

	 Piwa,	które	można	u	nas	wypić	na	co	dzień	to	Czeski	Pils,	Bawarskie	Pszeniczne,	Angielski	Brown	Ale	oraz	Amerykańska	IPA,	W	okresie	zimowym	można	skosztować	piwa	

wagi	ciężkiej	–	Porter	Bałtycki,	Imperial	stout,	Quadrupel	czy	Barley	Wine.	Od	niedawna	dysponujemy	piwniczką	do	barrel	agingu,	w	której	postarzamy	piwa	o	wysokich	ekstraktach.

	 Specjalizujemy	się	również	w	kuchni	regionalnej	-	kaszubskiej.	Nasz	Szef	Kuchni	serwuje	między	innymi	własnej	produkcji	kiełbasy,	smalec	z	gęsi,	okrasę	tj.	tatar	

z	piersi	gęsi,	pasztety,	mięsa	pieczone	oraz	wędzone	we	własnej	wędzarni,	własnej	domowej	produkcji	sery	oraz	własnoręcznie	wypiekany	chleb.	Z	dań	głównych	warto	spró-

bować	karkówkę	wolnopieczoną,	udo	z	gęsi,	policzki	wołowe	w	sosie	z	ciemnego	piwa,	golonkę	gotowaną	i	duszoną	w	piwie,	żeberka	grillowane	oraz	specjalność	zakładu	czy-

li	grillowany	stek	wołowy	z	rostbefu.	W	ofercie	są	również	ryby	oraz	własnej	produkcji	pierogi,	wraz	ze	specjalnością	w	tej	kategorii	tj.	pierogi	z	gęsiną	w	sosie	borowikowym.

	 Zapraszamy	również	w	każdy	piątek	i	sobotę	na	muzykę	na	żywo,	gramy	od	godz.	19:00.

	 Posiadamy	również	w	ofercie	Chevroleta	z	1954	roku,	który	jest	wyposażony	w	beczkę	piwa.	Samochód	ten	jesteśmy	w	stanie	podstawić	na	każdy	event	organizowa-

ny	przez	naszych	klientów	poza	naszym	Browarem.

Odetchnij na Polskim Morzu

Pływamy tylko 3 miesiące:
Czerwiec, Lipiec, Sierpień

Rejsy od 2 do 8 godzin
Ceny od 100 zł / osoba

Max. 10 osób na pokładzie

Rezerwuj teraz: +48 880 092 999
www.dominomaen.pl/bilety


