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FlashFlash

 – awFis to Gdańsk, nasza uczelnia. dlatego też 
uważam, że bardzo ważna jest współpraca na linii 
uczelnia-miasto-klub – mówi piotr ludwichowski 
wiceprezes klubu interplastic olimpia osowa.

Inwestor niczym Bursztynowa Komnata 
Inwestor, który na działce przy ul. Kurpińskiego na gdań-
skim Suchaninie ma wybudować obiekt sportowy, jest co 
najmniej tak najemniczy jak Bursztynowa Komnata albo 
Złoty Pociąg.

RMF w Olivii Business Centre
Grupa RMF FM z końcem lipca przeniesie swoje lokal-
ne biuro na Pomorzu do Olivii Business Centre. Znajdzie 
się ono na 21 pierwszym piętrze 180-metrowej Olivii Star, 
najwyższego budynku biurowego w Polsce Północnej.

Wybory prezydenckie już w niedzielę
W najbliższą niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosować bę-
dzie można miedzy 7.00 a 22.00. Dla tych, którzy uda-
dzą się głosować, mamy kilka ważnych wiadomości.

Latem tylko warsztaty taneczne 
Wszystkie instytucje kulturalne przez ostatnich 
kilka miesięcy nie funkcjonowały. Część z nich 
prowadziła zajęcia online. W „Piastusiu” nie 
marnowano czasu.
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Gdańsk ma szanse na kolejną wielką imprezę
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STAWIAJĄ NA UNIHOKEJ

wielka sportowa impreza w hali akademii wychowania Fizycznego i spor-

tu w Gdańsku? dlaczego nie! organizacja eliminacji do mistrzostw Świa-

ta w Unihokeju kobiet może być pokłosiem współpracy awFis z polskim 

związkiem Unihokejowym i klubem interplastic olimpia osowa. 
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wYdarZENia

POLICJA APELUJE

Jedź ostrożnie 
Przed nami wakacje, a na na-
szych drogach pojawią się tury-
ści. Kiedy dni są długie, a wa-
runki drogowe wydawałoby się 
nie przeszkadzają kierowcom, 
rokrocznie pomorska policja 
odnotowuje wzrost ilości zda-
rzeń drogowych. Policjanci, za 
naszym pośrednictwem, apelują 
o przestrzeganie przepisów ru-
chu drogowego i rozwagę pod-
czas kierowania pojazdem.
Wydawałoby się, że im lepsze 
warunki pogodowe i drogowe, 

tym na jezdniach jest bezpieczniej. 
Niestety wielu kierowców w takich 
momentach decyduje się na szybszą 
jazdę i nie zachowuje zasad ostroż-
ności. Jak pokazują statystyki, źró-
dła zdarzeń drogowych najczęściej 
należy dopatrywać się w niedosto-
sowaniu prędkości do własnych 
umiejętności i warunków. Nale-
ży zauważyć, że wielu wypadków 
można by uniknąć, gdyby kieru-
jący jechał ostrożniej, przestrzegał 
przepisów i skupiał uwagę na tym, 
co dzieje się na drodze.

UWAGA NA ZAMINY

strefa płatnego 
parkowania
Właśnie wchodzą w życie 
zmiany w funkcjonowaniu 
Strefy Płatnego Parkowa-
nia w Gdańsku. 29 czerw-
ca w centrum miasta ruszy 
Śródmiejska Strefa Płat-
nego Parkowania, w tym 
w nowym sektorze na Dłu-
gich Ogrodach. Zmienią 
się też stawki jednorazo-
wych opłat za postój i abo-
namentów w SPP i ŚSPP.
Wprowadzenie Śródmiej-
skiej Strefy Płatnego Par-
kowania to decyzja Rady 
Miasta Gdańska, która na 
posiedzeniu 27 lutego 2020 
roku przegłosowała tak-
że inne zmiany dotyczą-
ce funkcjonowania Strefy 
Płatnego Parkowania. Za-
czną one obowiązywać od 
29 czerwca 2020 roku. Co 
dokładnie zmieni się tego 
dnia w kwestii parkowania 
w SPP?
 – Południowa część do-
tychczasowego sektora 
Stare Miasto, a także sek-
tor Główne Miasto wraz 
z fragmentem ul. 3 Maja 
staną się od 29 czerwca 
sektorami Śródmiejskiej 
Strefy Płatnego Parkowa-
nia. W jej obszar włączo-
ny zostanie także zupełnie 
nowy sektor Długie Ogro-
dy, który obejmuje teren 
między ulicami: Długie 
Ogrody, Angielską Groblą, 
Szafarnią a Długą Groblą. 
Oprócz wspomnianych 
ulic opłaty w tym sektorze 
pobierane także będą na 
ulicach Spichrzowej, Żyt-
niej, Pszennej, Chmielnej, 
Ołowianka, Dziewanow-
skiego, Motławskiej, Se-
redyńskiego, Św. Barbary, 
Szopy, Łąkowej do Podwa-
la Przedmiejskiego i Sado-
wej. W Śródmiejskiej Stre-
f ie Płatnego Parkowania 
do dyspozycji kierowców 
będzie 2735 miejsc posto-
jowych – informuje Mag-
dalena Kiljan, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Za-
rządu Dróg i Zieleni. 
Łącznie w Stref ie Płatnego 
Parkowania oraz w Śród-
miejskiej Stref ie Płatnego 
Parkowania od 29 czerw-
ca zlokalizowanych będzie 
6841 miejsc postojowych.
Do obsługi nowego sekto-
ra Długie Ogrody Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni za-
kupił 23 nowe parkometry. 
Siedem całkiem nowych 
urządzeń w lipcu i sierp-
niu ustawionych zostanie 
także w sektorze Jelitko-
wo obok 6 dotychczaso-
wych zlokalizowanych 

tam parkometrów ze 
z m o d e r n i z o w a n y m 
oprogramowaniem.
Na Śródmieściu obowią-
zywać będą wyższe staw-
ki za postój pojazdu niż 
w pozostałych sektorach. 
Za pierwszą godzinę par-
kowania trzeba będzie 
zapłacić 5,50 zł, za dru-
gą 6,60 zł, za trzecią 7,90 
zł, a za czwartą i kolejne 
godziny 5,50 zł. W stre-
f ie śródmiejskiej za postój 
trzeba będzie płacić przez 
siedem dni w tygodniu, 
a więc także w soboty, nie-
dziele i święta w godzinach 
9.00–20.00.
 – W pozostałych sekto-
rach, a więc we Wrzesz-
czu, Jelitkowie, Aniołkach, 
Oliwie, na Przymorzu, jak 
również w sektorze Młode 
Miasto, który stanowi pół-
nocną część dawnego sek-
tora Stare Miasto, zmienią 
się stawki opłat jednorazo-
wych. W czasie upływania 
pierwszej godziny kierow-
cy zapłacą za postój 3,90 
zł, drugiej – 4,60 zł, trze-
ciej 5,50 zł, a czwartej i ko-
lejnych 3,90 zł – informuje 
Magdalena Kiljan. 
Zmiany w opłatach za po-
stój pojazdu w Stref ie Płat-
nego Parkowania dotyczyć 
będą także abonamentów. 
Miesięczny abonament 
za możliwość parkowania 
w sektorach SPP wzrośnie 
o 50 zł i kosztować będzie 
550 zł. Nie będzie on jed-
nak uprawniać do parko-
wania w sektorach Śród-
miejskiej Strefy Płatnego 
Parkowania. Z kolei abo-
nament za postój w ŚSPP 
wynosić będzie 800 zł 
miesięcznie i umożliwi ko-
rzystanie również z miejsc 
w sektorach SPP. Nie 
zmieni się natomiast wy-
sokość opłat dla posiadaczy 
kart opłaty zryczałtowanej 
mieszkańca (10 zł mie-
sięcznie i 120 zł rocznie 
za pierwszy i drugi pojazd, 
50 zł miesięcznie i 600 zł 
rocznie za trzeci i kolejny 
pojazd) i kart opłaty zry-
czałtowanej działalności 
gospodarczej (150 zł mie-
sięcznie i 900 zł rocznie). 
Bez zmian pozostanie tak-
że wysokość opłaty dodat-
kowej za nieopłacenie po-
stoju, która wynosi 200 zł. 
W przypadku dokonania 
wpłaty w ciągu 7 dni, nie 
częściej niż 2 razy w roku, 
kwota opłaty dodatkowej 
wynosi 130 zł. 

(GR)

w najbliższą niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory na prezydenta 
rzeczypospolitej polskiej. Głosować będzie można miedzy 7.00 a 22.00. dla 
tych, którzy udadzą się głosować, mamy kilka ważnych wiadomości.

W GDAŃSKU 199 KOMISJI

wybory prezydenckie już w niedzielę

 – W Szkole Podstawowej nr 
6 przy ul. Lawendowe Wzgó-
rze utworzono 3 nowe ob-
wody do głosowania, dlatego 
mieszkańcy Jasienia powinni 
upewnić się, gdzie został zor-
ganizowany ich lokal wybor-
czy. Zmiana lokalu nastąpiła 
również w Oliwie – obwód 
głosowania, którego siedzi-
ba była dotychczas w szkole 
Fregata, został przeniesiony 
do SP 35 przy ul. Kanapariu-
sza 1. W ciągu najbliższych 
dni obywatele mogą dopisać 
się do spisu wyborców czy po-
brać zaświadczenie o prawie 
do głosowania – informuje Ję-
drzej Sieliwończyk z Referatu 
Prasowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Z kolei wszyscy, którzy głoso-
wali do tej pory w Szkole Pod-
stawowej dla dziewcząt Frega-
ta przy ul. Cystersów 13, teraz 
powinni zrobić to w szkole 
przy ul. Kanapariusza 1.
 – W Gdańsku przygotowa-
no w sumie 199 obwodowych 
komisji wyborczych, w tym 
183 obwody stałe, z których 

103 to lokale przystosowane 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością. 16 obwodów to 
tzw. obwody odrębne, czyli 
lokale zorganizowane w szpi-
talach, domach pomocy czy 
areszcie. Według przepisów 
obowiązujących na te wybo-
ry minimalna liczba człon-
ków w komisji to 3 osoby, 

natomiast maksymalna to 13 
osób. Trzeba pamiętać, że przy 
minimalnym, 3- osobowym 
obsadzaniu komisji, skuteczne 
przeprowadzenie głosowania 
jest niezwykle trudne – dodaje 
Jędrzej Sieliwończyk.
Wszyscy, którzy z powodu 
niepełnosprawności nie czują 
się na siłach, aby samodzielnie 

udać się do komisji wyborczej, 
mogą zamówić bezpłatny do-
wóz, dzwoniąc pod numer  
tel.: 58 52 44 500 lub e-mail: 
kontakt@gdansk.gda.pl. Za-
mówienia przyjmowane będą 
całodobowo do 28 czerwca do 
godz. 19.00.

(GR)

Policjanci podejmują wiele dzia-
łań, które ukierunkowane są na 
podniesienie świadomości i wie-
dzy uczestników ruchu drogowe-
go w kwestiach znajomości obo-
wiązujących przepisów, jak i po-
żądanych oraz niebezpiecznych 
zachowań na drodze.

Oprócz działań profilaktycz-
nych, mundurowi podczas 
służby reagują na łamanie 
przepisów i stosują przewi-
dziane prawem środki.
Policjanci po raz kolejny ape-
lują o przestrzeganie prze-
pisów i rozwagę. Oczywi-
ście zasady bezpieczeństwa 
powinni stosować wszyscy 
uczestnicy ruchu drogowego. 
Niemniej jednak to kierujący 
z uwagi na możliwy wpływ na 
otoczenie ich decyzji podczas 
kierowania pojazdem powinni 
szczególnie odpowiedzialnie 
podchodzić do respektowania 
obowiązujących norm.
Tylko w ostatni długi week-
end w ciągu dwóch dni gdań-
scy policjanci skontrolowa-
li blisko 250 kierowców, 42 
z nich straciło prawo jazdy za 
przekroczenie prędkości. Po-
licjanci zatrzymali również 
trzech kierowców, którzy kie-
rowali samochodami wbrew 
zakazowi.

(GR)
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Zmniejszą 
populację dzików
Po naszej interwencji w gdań-
skim magistracie urzędnicy 
przeprosili władze Admi-
nistracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze” za błędnie 
przedstawioną informację 
w sprawie odłowu i odstrza-
łu redukcyjnego dzików oraz 
poinformowali, że będą dzia-
łać odpowiednio do zaistnia-
łej sytuacji.
Przypomnijmy, że ponad 
miesiąc temu władze Admi-
nistracji Osiedla nr 2 zwróciły 
się do Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzyso-
wego w sprawie grasujących 
na osiedlu dzików. Urzędnicy 
najzwyczajniej w świecie zbyli 
spółdzielców. Jednak w dość 
krótkim czasie zreflektował 
się Krzysztof Domagalski, 
zastępca dyrektora Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządza-
nia Kryzysowego.
„Myśliwi miejscy przystąpi-
li do skutecznego minima-
lizowania populacji dzików 
w mieście przy zachowaniu 
przede wszystkim bezpie-
czeństwa dla mieszkańców. 
Rejon ulic: Chłopskiej, Pia-
stowskiej, Lecha Kaczyń-
skiego uznawany jest za 
gęsto zaludniony, stąd od-
strzał redukcyjny może być 

prowadzony w ograniczonym 
zakresie. Jednak wznowiony 
i wzmożony odstrzał reduk-
cyjny dzików na innych te-
renach miasta, w miejscach 
dogodnych i bezpiecznych dla 
osób postronnych, zmniejszy 
populację dzików, a tym sa-
mym zmniejszy zagrożenie 
również na terenie Admini-
stracji Osiedla nr 2.
(…) Pragnę podkreślić, że 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uwzględniając 
bezpieczeństwo mieszkań-
ców, WBiZK podejmie wła-
ściwe i adekwatne do sytuacji 
oraz okoliczności i otoczenia 
działania, skutkiem czego bę-
dzie zmniejszenie populacji 
dzików na terenach i rejonach 
przytoczonych w Państwa 
piśmie” – napisał Krzysztof 
Domagalski.
Warto też pamiętać, aby nie 
zachęcać dzików do odwie-
dzin. Co zrobić? Wystarczy 
ich nie dokarmiać albo nie 
zostawiać odpadków przy 
śmietnikach. Od tego są kon-
tenery, do których powinny 
trafić różnego rodzaju odpad-
ki, które mogą być pożywie-
niem dla zwierząt.

(GR)

SPRAWNOŚCIOWA ŚCIEŻKA W „MACIUSIU I”

Zapraszamy na sierpniowe warsztaty
W ostatnim czasie niewie-
le też działo się w Osie-
dlowym Klubie „Maciuś I”. 
Tu z kolei wolny czas wy-
korzystano na stworzenie 
toru sprawnościowego dla 
najmłodszych.
Mimo że klub był 

zamknięty, to organizowa-
no zajęcia plastyczne, które 
prowadziły Elżbieta Petry-
kowska i Anna Stankiewicz.
 – Na prośbę rodziców 
dzieci, które uczestniczą 
w organizowanych przez 
nasz klub zajęciach, przy-
gotowaliśmy ścieżkę spraw-
nościową. Zaprojektowały 
i wykonały ją panie z na-
szego klubu. Myślę, że dla 
dzieciaków będzie to do-
datkowa atrakcja, z któ-
rej będą mogły korzystać 
w naszym ogrodzie – mówi 
nam Urszula Lisowska.
Klub przy Opolskiej 2 już 
działa, ale według bardzo 
rygorystycznych zasad sa-
nitarnych. Odbywają się 
tylko niektóre zajęcia, po-
nieważ zdecydowana więk-
szość rodziców stwierdziła, 
że najlepszym rozwiąza-
niem będzie kontynuacja 
zajęć online.
 – Podobnie jak pozostałe 
przymorskie kluby osiedlo-
we również dom kultury 

nie będzie organizować 
„Akcji lato”. Przymierzamy 
się za to do cyklu warsztatów 
dla dzieci. Chcemy prze-
prowadzić zajęcia plastycz-
ne, ekologiczne, muzyczne. 
Odbędą się one w sierpniu. 
Ilość miejsc jest ograniczo-
na, dlatego prowadzimy za-
pisy – dodaje Urszula Lisow-
ska. – Chcielibyśmy już od 

wszystkie instytucje kulturalne przez ostatnich kilka miesięcy nie funkcjonowały. część 
z nich prowadziła zajęcia online. w „piastusiu” nie marnowano czasu. przymusową przerwę 
wykorzystano na odnowienie osiedlowego klubu.

„PIASTUŚ” PO LIFTINGU

Latem tylko warsztaty taneczne

Drobne prace remontowe, które 
zaplanowano na ten rok, miano 
przeprowadzić w czasie letniej 
przerwy urlopowej.
 – W związku z pandemią koro-
nawirusa musieliśmy zamknąć 
klub dla mieszkańców. Udało się 
nam porozumieć z wykonawcą 
i przeprowadzić niezbędne pra-
ce znacznie wcześniej niż po-
czątkowo planowaliśmy. Plan 
zakładał przede wszystkim pra-
ce malarskie w całym budynku 
– mówi nam Ewa Abramowska, 
kierownik Osiedlowego Klubu 
„Piastuś”. – Warto jeszcze po-
wiedzieć, że ekipa remontowa 
Administracji Osiedla nr 2 zaję-
ła się również liftingiem naszego 
ogrodu. Wcześniej odnowiono 
amfiteatr, odnowione zostały 
wszystkie ławki oraz urządzenia 
zabawowe, wymieniony został 
piasek w piaskownicy. Wszystko 
po to, aby przygotować ogród na 
przyjęcie naszych mieszkańców.
Niestety nie od razy ogród został 
otworzony dla mieszkańców. Nie 
wynikało to jednak ze złej woli 
klubu czy władz spółdzielni. Mi-
nisterstwo Zdrowia nie podało 
najpierw zasad, według których 
miałyby funkcjonować place za-
baw. W związku z licznymi py-
taniami mieszkańców władze 

Powszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze” zdecydo-
wały się otworzyć place zabaw. 
Jednak to rodzice i opiekunowie 
dzieci ponoszą odpowiedzialność 
za swoje pociechy, bawiące się na 
placach zabaw.
 – Jest to fizycznie niemożliwe, 
żeby sprostać wymaganiom, któ-
re postawił przed nami Główny 
Inspektorat Sanitarny. Można po-
wiedzieć, że w tej chwili wiadomo, 
że …. nic nie wiadomo. Dlatego 
też apeluję do gdańszczan, aby 

– jeśli nie jest to koniecznie – nie 
korzystali z placów zabaw – dodaje 
Ewa Abramowska.
W związku z pandemią nie od-
będą się w tym roku zajęciach 
w ramach „Akcji lato”. Część za-
jęć stacjonarnych już się odbywa. 
Wszystko oczywiście zgodnie 
z wprowadzonych reżimem sani-
tarnym. W czasie wakacji zorga-
nizowane zostaną jedynie warsz-
taty taneczne dla dzieci od 7 do 12 
lat. Będzie mogło w nich uczest-
niczyć, łącznie z instruktorami, 

12 osób. Odbędą się one między 
6 a 10 oraz 27 a 31 lipca. Chętni 
na zajęcia mogą dzwonić pod nu-
mer 58 553 23 81.
 – Z niecierpliwością czeka-
my na koniec pandemii. Wtedy 
moglibyśmy świętować wszyscy 
wspólnie z mieszkańcami, którzy 
online i telefonicznie byli z nami 
w tych niecodziennych chwilach 
– dodaje Ewa Abramowska.

(lubek)

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

września wznowić swoją 
tradycyjną działalność. Nie 
jest to jednak do końca za-
leżne od nas. Czas i sytu-
acja związana z koronawi-
rusem pokaże, czy tak się 
stanie.
Więcej o działalności klu-
bu „Maciuś I” dowiedzieć 
się można dzwoniąc 58 556 
41 51.
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DBAJMY O SIEBIE WZAJEMNIE 

spółdzielnia otwarta dla interesantów 
Pracownicy spółdzielni miesz-
kaniowej na gdańskim Su-
chaninie w stanie epidemii 
nie mieli wolnego. Jakby tego 
było mało, dodatkowo pande-
mia nałożyła na spółdzielnię 
– jako pracodawcę i zarządcę 
nieruchomości – wiele dodat-
kowych obowiązków. Ich re-
alizacja wymaga dodatkowych 
wydatków finansowych, które 
nie były przewidziane w planie 
gospodarczym na ten rok. Na 
bieżąco analizowane są koszty 
i w racjonalny sposób realizo-
wane przepisy i wytyczne orga-
nów państwowych. 
W związku ze stopniowym od-
mrażaniem gospodarki, zgod-
nie z zaleceniami Minister-
stwa Zdrowia, spółdzielnia 
również podejmowała okre-
ślone działania, by ułatwić 
mieszkańcom załatwianie 
niezbędnych spraw w biurach 
spółdzielni. 
Od 15 czerwca biura admini-
stracyjne zostały otwarte dla 
interesantów. 
Pracownicy są zobowiązani 
do przestrzegania zaleceń wy-
nikających z Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 16 maja 
2020 r., a w szczególności: 
 – obowiązku zakrywania ust 
i nosa przy pomocy odzieży 

lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy,
 – zachowania między stanowi-
skami pracy odległości co naj-
mniej 1,5m,
 – w pomieszczeniach biurowych 
może przebywać maksymalnie 
dwóch interesantów, za wyjąt-
kiem rodzin oraz osób wspólnie 
zamieszkałych, 
 – w pomieszczeniach biurowych 
są wyznaczone miejsca do obsługi 
interesantów.
Do pewnych standardów zobo-
wiązani są także petenci odwie-
dzający spółdzielnię. Usta i nos 
należy zasłonić, a ręce zdezyn-
fekować płynem znajdującym się 
przy drzwiach wejściowych na 
parterze. Należy również zacho-
wać odstęp 2 m od innej osoby. 
Ci, którzy nie dostosują się do 
tych zasad nie będą obsługiwani. 
Ponadto spółdzielnia jako za-
rządca nieruchomości obowią-
zana jest – zgodnie z zalecenia-
mi Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego – do 
utrzymywania nieruchomości 
w należytym stanie higieniczno-
sanitarnym, w celu zapobiegania 
zakażaniom i chorobom zakaź-
nym, stosowania odpowiednich 
środków dezynfekcji. Zaleca-
na jest dezynfekcja przestrzeni 
wspólnych w budynku (podłogi, 

schody, wnętrza wind itp.) oraz 
powierzchni dotykowych (kla-
mek, poręczy, uchwytów, domo-
fonów, przycisków w windach, 
skrzynek pocztowych).
Korzystając z okazji, apelujemy 
o zachowanie dystansu, gdyż 
epidemia wciąż trwa i od nas sa-
mych zależy ograniczenie jej roz-
przestrzeniania. Z konkretnymi 
komórkami spółdzielni możemy 
skontaktować się drogą mailową 
lub telefoniczną. Nadal zachę-
camy do korzystania z systemu 
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inwestor, który na działce przy ul. kurpińskiego na gdańskim suchaninie ma wybudować 
obiekt sportowy, jest co najmniej tak tajemniczy jak bursztynowa komnata albo złoty pociąg. 
wiadomo, co ma powstać, ale nikt w gdańskim magistracie nie wie, kto będzie budował.

ZAPOMNIANO O DOBRU SPOŁECZNYM? 

inwestor niczym Bursztynowa komnata 

Teren, na którym do niedaw-
na funkcjonował osiedlowy 
parking, stoi pusty. To plac na 
zabudowę. Kolejny raz chcie-
liśmy dowiedzieć się, co sta-
nie w tym miejscu i kto będzie 
inwestorem.
 – Działka ma zostać docelowo 
przekazana Zespołowi Szkol-
no-Przedszkolnemu nr 2, któ-
ry prowadzi klasy sportowe 
o profilu gimnastyka sportowa, 
z przeznaczeniem na budowę 
obiektu sportowego przykrytego 
powłoką pneumatyczną do upra-
wiania gimnastyki sportowej. 
Potencjalny inwestor zewnętrz-
ny będzie udostępniał nieod-
płatnie szkole pasmo szkolne 
w godzinach 8.00–15.00. Budo-
wa i utrzymanie hali pozostanie 
w gestii potencjalnego inwestora. 
Dodatkowo musi on zapewnić 
dojazd do obiektu i miejsca par-
kingowe, aby odwiedzający halę 
nie pozostawiali aut na sąsied-
nim osiedlu. Wszystkie uzgod-
nienia w zakresie dojazdu oraz 
wymaganych miejsc parkingo-
wych będą czynione na etapie 

pozwolenia na budowę. Obecnie 
dopiero trwają procedury, które 
pozwolą oddać działkę w ad-
ministrowanie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2 – infor-
muje nas Izabela Kozicka-Prus 
z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Na temat inwestora i konkret-
nych dat realizacji przedsięwzię-
cia nie dowiedzieliśmy się nic 
nowego. 
Dodać trzeba, że SM „Sucha-
nino” posiadała już warunki za-
budowy i mogłaby w krótkim 
czasie rozpocząć inwestycję. 

Z otrzymanej odpowiedzi wnio-
skować można, że takowej WZ 
nie posiada inwestor. Jeszcze więc 
przez długi czas teren może stać 
pusty, straszyć wyglądem zamiast 
służyć mieszkańcom Gdańska.
 – Moim zdaniem jest to dość 
dziwna sytuacja. Niewiele wia-
domo o inwestycji, a także kto 
za tym stoi – dziwi się Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”, 
która w tym miejscu plano-
wała inwestycję mieszkanio-
wą z wydzielonymi pomiesz-
czeniami na miejski żłobek 

i klub seniora. – Zastana-
wiające jest dlaczego władze 
miasta dobro kilkunastu osób 
stawiają ponad interes spo-
łeczny sporej części mieszkań-
ców Suchanina. Chciałbym 
wierzyć, że sportowy obiekt 
przez długie lata będzie słu-
żył dzieciom, ale myślę, że 
w przypadku gdy ta inwesty-
cja nie wyjdzie teren zostanie 
ponownie zwrócony spółdziel-
ni pod planowaną inwestycję  
mieszkaniową.

(GR)

NIE CZEKAJ NA KOMORNIKA

sumiennie płacą 
renciści i emeryci 
W Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino” syste-
matycznie są sporządzane 
analizy dotyczące zadłu-
żeń w opłatach za lokale. 
Warto wiedzieć, że jednym 
z najważniejszych obowiąz-
ków członków spółdzielni 
i osób niebędących jej człon-
kami jest terminowe wnosze-
nie opłat zgodnie ze statutem.
Jak informuje nas główna 
księgowa SM „Suchanino” 
najwięcej spadły zadłuże-
nie krótkoterminowe, a więc 
te jednomiesięczne. Spadły 
również zobowiązania ponad 
roczne.
- Jest to efekt skutecznej pracy 
naszej komórki zajmującej się 
windykacją należności. Nie 
jest żadną nowością, że su-
miennie rachunki płacą eme-
ryci i renciści. Największy 
problem istnieje z osobami, 
które mają pieniądze, ale wolą 
je wydać na inne cele – pod-
kreśla Bożena Seredzińska, 
główna księgowa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Warto w tym miejscu powie-
dzieć, że regularnie prowa-
dzona jest windykacja wie-
rzytelności zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami pra-
wa, a więc w oparciu o statut 
spółdzielni, a także w oparciu 
o przepisy Kodeksu Cywilne-
go. Sekcja windykacji na bie-
żąco monitoruje spłatę zadłu-
żeń w ratach, prowadzi w tej 
sprawie korespondencje, wy-
syła upomnienia i współpra-
cuje z kancelariami prawnymi 
oraz komorniczymi.
W ramach prowadzonych 
czynności windykacyjnych 
wykonano w pierwszym 
kwartale tego roku:
• wydruki czynszowe wraz 
z saldami – wszyscy,
• wezwań ostatecznych –  101 
sztuk,
• wystąpiono o 42 dodatki 
mieszkaniowe

• z zarządem spółdziel-
ni zawarto 2 ugody osób 
zadłużonych.
- Windykacja zadłużeń jest 
dla zarządu spółdzielni jed-
nym z ważniejszych zadań 
i musi być coraz bardziej 
efektywniejsza. Prowadzona 
jest w oparciu o regulamin 
uchwalony przez radę nad-
zorczą, która cyklicznie kon-
troluje stan zadłużeń. Obec-
nie, z uwagi na epidemię, 
częściej spotykamy się z trud-
nymi sytuacjami, które doty-
kają rodzin i skutkują zadłu-
żaniem się wobec spółdzielni. 
Dlatego też apelujemy, aby 
jak najszybciej zgłaszały się 
osoby, której mają kłopoty 
finansowe. Nie warto czekać 
na wezwanie lub reagować 
dopiero wtedy, gdy sprawa 
jest już skierowana do sądu. 
Pamiętajmy, że istnieją moż-
liwości ubiegania się o doda-
tek mieszkaniowy w urzędzie 
miasta. W większości przy-
padków na prośby dłużników 
zgadzamy się na możliwość 
spłaty zadłużenia w dogod-
nych, realnych dla nich ratach 
– apeluje Leonard Wieczorek. 
Wiadomo, że polubowne 
załatwienie sprawy ze spół-
dzielnią jest znacznie tańsze 
niż dochodzenie roszczeń na 
drodze sądowej lub za po-
średnictwem komornika. 
Dla przykładu: przy kwocie 
4000 zł należności głównej 
w opłacie za mieszkanie na-
leży doliczyć ok. 50 % dodat-
kowych kosztów sądowych 
i egzekucyjnych.
- Zdajemy sobie sprawę, że 
niektórzy mogą znaleźć się 
w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej, ale z każdego 
problemu można wybrnąć. 
Wystarczy dobra wola. Taka 
jest na pewno po stronie 
spółdzielni – dodaje Leonard 
Wieczorek.

(GR)

E-Bok. Osoby, które nie mają 
takiej możliwości, mogą dro-
gą mailowa założyć swoje 
konto. Do czego – w imieniu 
władz spółdzielni – serdecznie 
zachęcamy. 
Pamiętajmy również, aby 
w tych trudnych czasach nieść 
pomoc osobom potrzebującym, 
zwłaszcza starszym i samot-
nym, które mieszkają obok nas.

(GR)
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PROPOZYCJA NA WAKACJE

półkolonie w sopockich szkołach
– Dzieci, również te z niepełno-
sprawnościami, tego lata w So-
pocie będą mogły uczestniczyć 
w półkoloniach organizowa-
nych w szkołach i korzystać 
z różnorodnych zajęć tematycz-
nych oraz sportowych – zapo-
wiada Aneta Konopacka z so-
pockiego magistratu.
Letni wypoczynek zorganizu-
ją w tym roku trzy placówki – 
Szkoła Podstawowa nr 1, Szko-
ła Podstawowa nr 8 i Zespół 
Szkół Specjalnych nr 5. Zajęcia, 
z których przez całe wakacje 
skorzysta ok. 180 uczestników, 
rozpoczną się już 29 czerwca. 
Dzieci będą miały zapewnione 
wyżywienie.
– Wszystkie placówki, które 
zajmować się będą młodymi 
sopocianami, przygotowały 
półkolonie zgodnie z obowią-
zującymi wytycznymi i norma-
mi sanitarnymi. Przygotowując 
się do organizacji wypoczynku, 
zbieraliśmy zapotrzebowanie 
od rodziców i na tej podstawie 
powstał terminarz. Dlatego 
w pierwszym tygodniu wakacji 
mamy zajęcia w dwóch placów-
kach, a Zespół Szkół Specjal-
nych nr 5 będzie prowadził pół-
kolonie przez cztery tygodnie 
– mówi Magdalena Czarzyńska
-Jachim, wiceprezydent Sopotu. 
W Szkole Podstawowej nr 1 
zajęcia zaplanowano między 29 

czerwca a 3 lipca. Będą się one 
odbywać w godz. 8.00–16.30, 
a w programie przewidzia-
no m.in.: warsztaty kulinarne, 
warsztaty z budowy robotów 
i programowania, poznawanie 
legend Pomorza, zajęcia z alpa-
kami, gry i zabawy ruchowe.
Z kolei w Szkole Podstawowej 
nr 8 półkolonie zaplanowano 
w dwóch turach: 29 czerwca –3 
lipca oraz 6–10 lipca. Zajęcia 
będą przeprowadzane w godz. 
7.30–16.30, a w programie 
m.in.: dyskusyjny klub filmowy, 
zabawy integracyjne „Rusz gło-
wą” (kalambury, zagadki, rebu-
sy), zajęcia plastyczne i ruchowe.
Zespół Szkół Specjalnych nr 
5 zaplanował aż cztery termi-
ny półkolonii (29 czerwca–3 
lipca, 6–10 lipca, 13–17 lip-
ca oraz 24–28 sierpnia). Zaję-
cia odbywać się będą w godz. 
9.00–15.00, a w programie 
m.in.: zajęcia z sensoplastyki, 
gry i zabawy na terenie szkol-
nym, występ teatru z przed-
stawieniem dla dzieci, zajęcia 
relaksacyjno-rehabilitacyjne.
Szczegółowe informacje do-
stępne są w poszczególnych 
szkołach, ale więcej szczegółów 
o zajęciach w wakacje prowa-
dzonych przez miejskie insty-
tucje znaleźć można na stronie 
www.sopot.pl.

(GR)

żYCiE tróJMiasta

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

– Wszystkie sopockie hote-
le i obiekty skategoryzowane 
funkcjonują i są przygotowa-
ne do przyjęcia gości w obo-
wiązującym obecnie reżimie 
sanitarnym. Problem stano-
wią apartamenty, szczegól-
nie te, które nie są wpisane 
do ewidencji miejsc noclego-
wych i sąsiadują z mieszka-
niami sopocian – mówi wice-
prezydent Sopotu Magdalena 
Czarzyńska-Jachim.
Anna Dyksińska z sopoc-
kiego magistratu podaje, że 
w tym sezonie będą dodatko-
we patrole Policji, szczególnie 
w weekendowe noce. 
 – Do Sopotu oddelegowa-
nych zostanie dodatkowych 10 
policjantów, którzy pomagać 
będą miejscowym w pilnowa-
niu przestrzegania prawa. Nad 
bezpieczeństwem w mieście 
czuwać będą funkcjonariusze 
m.in. w patrolach rowerowych, 
motocyklowych, wywiadowcy 
oraz funkcjonariusze pracu-
jący w mobilnym komisaria-
cie – dodaje Anna Dyksińska, 

przypominając jednocześnie, 
że zarówno na sopockiej pla-
ży, na wydmach, jak i w innych 
miejscach publicznych poza 
ogródkami gastronomicznymi 
obowiązuje całkowity zakaz 
spożywania alkoholu przez całą 
dobę. 
Poza tym na całej długości so-
pockiej plaży obowiązuje zakaz 
slipowania skuterów wodnych 
(z wyjątkiem służb ratowni-
czych), co w praktyce oznacza 
zakaz działania plażowych wy-
pożyczalni skuterów. Skutery 
mogą jedynie cumować w so-
pockiej marinie.
 – Wciąż zmagamy się w kra-
ju z epidemią koronawirusa. 
Warto pamiętać o zasadach 
zachowania dystansu, a w du-
żych zbiorowiskach ludzi, gdzie 
trudno o dystans – należy za-
kładać maseczki. Warto o tym 
wszystkim pamiętać, by wa-
kacje nad Bałtykiem były wy-
łącznie miłym wspomnieniem 
– podkreśla Anna Dyksińska. 
W Sopocie funkcjonuje 9 ką-
pielisk morskich i 900 m plaży 

strzeżonej, na której w godzi-
nach 9.30–17.30 czuwa oko-
ło 27 ratowników WOPR. 
Dodatkowo nad bezpieczeń-
stwem wypoczywających czu-
wa koordynator oraz dwie 
dwuosobowe grupy interwen-
cyjne, które działają codzien-
nie w godzinach 8.00–20.00. 
Grupy te wyposażone są w: 

4 łodzie motorowe, 2 skutery 
wodne, 2 quady oraz samo-
chód osobowy. Całodobowo 
dyżur pełni również dyspo-
zytor w Centrum Koordyna-
cji Ratownictwa Wodnego, 
w którym odbiera połącze-
nia na numer ratunkowy nad 
wodą: 601 100 100. W nocy 
dyżury w formie wolontariatu 

pełnią ratownicy grupy inter-
wencyjnej. Łącznie nad bez-
pieczeństwem nad wodą czu-
wa każdego dnia od 35 do 50 
ratowników. Również i w tym 
roku nad bezpieczeństwem 
wypoczywających nad wodą 
czuwać będzie karetka wodna 
sopockiego pogotowia.
 – Przy wejściu na plażę nr 23 
znajduje się kładka dla osób 
z niepełnosprawnością. W se-
zonie wakacyjnym funkcjonu-
je również dla osób z niepeł-
nosprawnościami amfibia, 
a więc specjalny wózek, który 
jest wyposażony w szerokie 
koła i pływaki, co pozwala 
na unoszenie się na wodzie. 
Druga kładka dla osób nie-
pełnosprawnych znajduje się 
przy wejściu nr 37 – informu-
je Anna Dyksińska. – Miesz-
kańcy i turyści mogą korzystać 
z prysznicy i z przebieralni.
Na plażach miejskich działa: 
16 przebieralni, w tym jedna 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz 18 prysznicy. Na całej 
długości plaży znajduje się 26 

miejsc z toaletami ogólnodo-
stępnymi w lokalach gastro-
nomicznych dzierżawców. 
W tym sezonie w każdej prze-
bieralni zamontowany zosta-
nie dystrybutor z płynem de-
zynfekującym. Dodatkowo na 
plaży miejskiej – wejście 23 
przy molo – jest toaleta do-
stosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.
Dodajmy, że do końca wrze-
śnia obowiązuje zakaz wchodze-
nia z psami na plażę. W sezonie 
letnim został wyznaczony odci-
nek plaży od granicy z Gdynią 
do wejścia nr 2 oraz pomiędzy 
wejściami 43 a 45, gdzie można 
przez cały dzień wejść z psem.
Na sopockiej plaży nie ma biu-
ra rzeczy znalezionych. Zgu-
bione bądź znalezione rzeczy 
zgłaszać można w sopockim 
WOPR, u ratowników bę-
dących na kąpieliskach oraz 
w biurze MOSiR pod numer 
tel. 58 550 12 15 w godzinach 
od 7.00 do 15.00.

(AN)

przygotowania do letniego sezonu zostały już ukończone. w mieście, w czasie wakacji, pojawią się również dodatkowe 
patrole policji, które mają czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów. 

KURORT MA BYĆ BEZPIECZNY

sopot gotowy na przyjęcie turystów
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W nowej lokalizacji znajdą się 
pomieszczenia biurowe, studio 
radiowe wraz z pomieszcze-
niami lektorskimi, sala konfe-
rencyjna, zaplecze techniczne 
i socjalne. To stąd nadawane 
będą m.in. rozmowy z gośćmi 
z regionu oraz lokalne audy-
cje radiowe. Na co dzień z biur 
korzystać będą pracownicy po-
morskiego biura handlowego 
Grupy RMF oraz stacji RMF 
FM, RMF Classic i RMF 
Maxxx.
 – Przestrzeni dla naszej nowej 
lokalizacji szukaliśmy z uwa-
gi na potrzebę rozwoju i pod-
niesienia standardu naszego 
biura i studia. Wybór Olivia 
Business Centre wynika z bar-
dzo dobrej lokalizacji budynku 
oraz samego biura, szerokie-
go zaplecza w postaci miejsc 
parkingowych, miejsc rowe-
rowych i zaplecza usługowego 
całego kompleksu, ale również 
niewątpliwie z prestiżu miejsca 
– mówi Paweł Piotrowski, dy-
rektor administracyjny Grupy 
RMF FM.

Największą dumą Olivii jest 
oczywiście społeczność – uni-
kalna grupa firm i ludzi, na 
co dzień nie tylko pracują-
cych w położonych koło sie-
bie budynkach, ale przede 
wszystkim uczestniczących 
we wspólnych przedsięwzię-
ciach biznesowych i niebizne-
sowych, w ligach sportowych, 
wspólnym klubie żeglarskim 
i w setkach podobnych przed-
sięwzięć społecznych, sporto-
wych i charytatywnych.
 – Grupa RMF jest najlep-
szym możliwym uzupełnie-
niem tej społeczności, a wie-
rzymy, że stanie się prawdzi-
wym jej animatorem. Nego-
cjacje od początku były pełne 
wzajemnego uznania – ekipa 
RMF była zachwycona wido-
kiem z 21 piętra na całą zato-
kę i aglomerację, zaś dla wielu 
z nas ulubionym radiem jest 
RMF Classic, a jedną z ulu-
bionych porannych rozrywek 
prześmieszne audycje w RMF 
Maxxx. Druga nasza najwięk-
sza duma to oczywiście Olivia 

Star – biznesowe ukoronowa-
nie i turystyczna atrakcja Trój-
miasta. Jesteśmy szczęśliwi, 
że Grupa RMF FM podzie-
liła nasze przekonanie – mówi 

Maciej Kotarski, dyrektor wy-
najmu Olivia Business Centre.

(GR)

Grupa rmF Fm z końcem lipca przeniesie swoje lokalne biuro na pomorzu do 
olivii business centre. znajdzie się ono na 21 pierwszym piętrze 180-metrowej 
olivii star, najwyższego budynku biurowego w polsce północnej.

NAJWIĘKSZĄ DUMĄ JEST SPOŁECZNOŚĆ

rMf w olivii Business Centre
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UEFA PODJĘŁA DECYZJĘ

finał Ligi Europy za rok
Finał Ligi Europy odbędzie 
się w tym roku w niemiec-
kiej Kolonii. Nie oznacza to 
jednak, że Gdańsk został od-
sunięty od organizacji tego 
prestiżowego widowiska. Sta-
dion Energa Gdańsk będzie 
gospodarzem przyszłoroczne-
go finału Ligi Europy. Taką 
decyzję podjęła UEFA.
Z wiadomych przyczyn roz-
grywki sportowe – we wszyst-
kich dyscyplinach – zostały 
sparaliżowane. Na przyszły 
rok przeniesiono piłkarskie 
Mistrzostwa Europy czy 
Igrzyska Olimpijskie w To-
kio. Finał Ligi Europy miał 
odbyć się 27 maja. Aby pił-
karze nie musieli grać przy 
pustych trybunach, Polska 
zrezygnowała z organizacji tej 
prestiżowej imprezy, dlatego 
władze UEFA zdecydowały 
o przeniesieniu jej do Kolo-
nii. Podjęto także decyzję, że 
Gdańsk będzie organizato-
rem finału w roku przyszłym. 
Mecz ma odbyć się 26 maja 
o godz. 21.00.
Przed planowanym na 2020 
rok finałem trwały intensyw-
ne przygotowania zarówno 
w zakresie infrastruktury 
sportowej, jak i turystycznej.
 – Jesteśmy dobrze przygo-
towani do organizacji finału 
Ligi Europy. Bardzo chcie-
liśmy, żeby ten mecz był 

wielkim świętem kibiców 
i mógł odbyć się przy pełnych 
trybunach – podkreśla Adam 
Korol, dyrektor Biura Sportu 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. – Dla miasta to dosko-
nała promocja. Do Gdańska 
zawitają fani sportu z całej 
Europy. Wielkie widowisko 
sportowe, ogromne emocje 
piłkarskie i wsparcie dla lo-
kalnej turystyki – to już za 
rok w Gdańsku.

(GR)

AKCJA LATO W KLUBIE OKO

aktywne wakacje w mieście 

Dopiero 1 czerwca swoją dzia-
łalność wznowił klub „OKO” 
Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowla-
ni”. Jego funkcjonowanie jest 
jednak znacznie ograniczo-
ne. Wszystko za sprawą obo-
strzeń sanitarnych związanych 
z covid-19.
 – Dzieciaki stęskniły się 
za naszym klubem. Niemal 
wszystkie zajęcia odbywa-
ją się na zewnątrz. Godziny 
otwarcia klubu są ruchome, 
ale staramy się działać głów-
nie w godzinach popołudnio-
wych – mówi nam Dariusz 

Lulewicz, kierownik Oliwskie-
go Klubu Osiedlowego „OKO”. 
– Odbywają się zajęcia także 
w samym klubie, ale ze względu 
na reżim sanitarny, może w nich 
uczestniczyć zaledwie kilka 
osób i to oczywiście z zacho-
waniem zasad bezpieczeństwa. 
Takie są wymogi i musimy się 
niestety do nich stosować.
Inaczej niż zwykle przepro-
wadzona zostanie w tym roku 
„Akcja lato”, którą zaplanowa-
no w dwóch turnusach (15–31 
lipca oraz 17–31 sierpnia). 
W pozostałe dni – za wyjątkiem 
okresu od 1 do 14 lipca – klub 

proponuje swoje stałe zajęcia. 
 – W letnich zajęciach będzie 
mogło uczestniczyć tylko 12 
uczestników. Nie do końca 
wiemy, co czeka nas za mie-
siąc. Skupimy się więc na or-
ganizacji zajęć aktywnych na 
świeżym powietrzu. O naszej 
wakacyjnej działalności na 
pewno poinformujemy miesz-
kańców. Ogłoszenia znajdą się 
w siedzibie klubu, spółdzielni, 
ale i na klatkach schodowych 
naszych budynków – zapew-
nia Dariusz Lulewicz.

(GR)

Polski unihokej ma się coraz 
lepiej. Jak pokazują statystyki, 
hokej w wydaniu halowym jest 
jedną z bardziej popularnych 
dyscyplin sportowych wśród 
dzieci szkół podstawowych.
– W rozgrywkach organizo-
wanych przez Szkolny Zwią-
zek Sportowy nasza dyscyplina 
ustępuje jedynie piłce nożnej, 
a jest tak samo popularna jak 
siatkówka, koszykówka czy 
piłka ręczna – zauważa Piotr 
Ludwichowski, wiceprezes 
klubu Interplastic Olimpia 
Osowa, który jest jednocześnie 
szkoleniowcem klubu.
Nic więc dziwnego, że gdańska 
uczelnia zamierza współpra-
cować z jednym z najbardziej 
utytułowanych polskich klu-
bów unihokejowych. 
 – Jesteśmy uczelnią sportową 
i nie możemy zamykać się na 
kilka dyscyplin sportowych. 
Współpraca z Olimpią Oso-
wa na pewno przyniesie wiele 
korzyści naszym studentom, 

którzy będą mogli zdoby-
wać nowe umiejętności i  do-
świadczenia. Mam nadzieję, 
że w w naszej hali – za sprawą 
polskich unihokeistek – bę-
dziemy świadkami wielkich 
osiągnięć – podkreśla prof. dr 
hab. Paweł Cięszczyk, pełniący 
obowiązki rektora AWFiS.
Okazją ku temu mogą być 
eliminacje do Mistrzostw 
Świata w Unihokeju Ko-
biet. Mają się one odbyć już  
w przyszłym roku. 
 – Wstępną zgodę na prze-
prowadzenie eliminacji już 
otrzymaliśmy. Jednak pande-
mia spowodowała, że musimy 
poczekać na oficjalną zgodę. 
Ostateczna decyzja ma zapaść 
pod koniec lipca – informuje 
Piotr Ludwichowski. 
Organizacja tak dużego 
przedsięwzięcia to też wielkie 
pieniądze. Dlatego w orga-
nizację eliminacji włączy się 
także miasto Gdańsk. 
Współpraca między gdańską 

uczelnią a klubem z Oso-
wy mogłaby być realizowa-
na na wielu płaszczyznach, 
z których korzyści mogłyby 
czerpać obie strony. Akade-
mia mogłaby bezpłatnie wy-
korzystywać sprzęt sportowy 
(komplet band do gry, bramki, 
piłki).
 – Istniałaby także możli-
wość odbycia wolontariatu czy 
praktyk trenerskich w naszym 
klubie. Podczas zajęć studenci 
korzystaliby z zasobu wiedzy 

naszych trenerów. Wspól-
nie moglibyśmy organizować 
szkolenia i konferencje. Jeste-
śmy również gotowi pomóc 
w utworzeniu przedmiotu 
unihokej na kierunku wycho-
wanie fizyczne. Możemy tak-
że współpracować na tle na-
ukowym – wylicza wiceprezes 
Ludwichowski. – AWFiS to 
Gdańsk, nasza uczelnia. Dla-
tego też uważam, że bardzo 
ważna jest współpraca na linii 
uczelnia-miasto-klub. 

wielka sportowa impreza w hali akademii wychowania Fizycznego i sportu 
w Gdańsku? dlaczego nie! organizacja eliminacji do mistrzostw Świata 
w Unihokeju kobiet może być pokłosiem współpracy awFis z polskim związkiem 
Unihokejowym i klubem interplastic olimpia osowa. 

STAWIAJĄ NA UNIHOKEJ

Gdańsk ma szanse na kolejną 
wielką imprezę
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„PIŁKARSKA OLIWA 2020”

RADA DZIELNICY OLIWA 
I KLUB „AD-REM” 

ZAPRASZA NA SPORTOWE WAKACJE

Animator Sportu – DCS Oliwa 
Kierownik Klubu „Ad-Rem”
Ryszard Riviera
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TERMINY: 

BOISKO „FREGATA”

ROCZNIKI 1996 - 2002

BOISKO SP2

GODZ. 18:00

GODZ. 17:00

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY

CZWARTKI

 władze interplastic olimpia osowa spotkały się z rektorem awFis  
prof. dr hab. pawłem cięszczykiem (w środku)
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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


