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FlashFlash

– prawdopodobnie czeka nas wszystkich dużo 
pracy, cierpliwości i czasu zanim będziemy 
mogli powiedzieć, że ostatni z „radysiaków” 
znalazł nowy dom – mówi piotr Świniarski, 
kierownik gdańskiego schroniska

Trójmiejskie uczelnie wśród najlepszych 
AWFiS w Gdańsku ma najlepszy w Polsce kierunek wy-
chowania fizycznego, natomiast Gdański Uniwersytet Me-
dyczny jest najlepszą uczelnią medyczną. Tak wynika z ran-
kingu przygotowanego przez magazyn „Perspektywy”.  

Pomorskie w kadrze 
Wszystkich miłośników fotografii zachęcamy do wzię-
cia udziału w konkursie „Pomorskie w kadrze”. Zgło-
szenia przyjmowane są do 20 września, a wygrać można 
bony na zakupy akcesoriów i urządzeń fotograficznych.

Pociągiem na południe Gdańska?
Z udziałem pomorskich samorządowców odbyło się spo-
tkanie, podczas którego omawiano możliwość budowy 
linii kolejowej do południowych dzielnic Gdańska i są-
siednich gmin – w tym również Pruszcza Gdańskiego. 

Spółdzielnia zawarła porozumienia 
Covid-19 zmusił nas do wprowadzenia wielu zmian 
w naszym życiu. Zmiany – dotyczące przede wszystkim 
reżimu sanitarnego – wprowadzono również we wszystkich 
czterech administracjach PSM „Przymorze”. 
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Uratowali psy z radys 

str. 11

Z PIEKŁA DO „PROMYKA”

pracownicy razem z wolontariuszami gdańskiego schroniska „promyk” 
przywieźli ze schroniska w radysach 20 psów z kilkudziesięciu, które jesz-
cze tam pozostały. teraz psiaki są na kwarantannie, weterynarze badają 
je, uzupełnią szczepienia i zabiegi pielęgnacyjne, a gdy będą już gotowe 
zostaną poddane socjalizacji, by docelowo przekazać je do nowych domów.
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

• informacja o zagubionych zwierzętach Gdańsk   (58) 522 37 80  

• informacja o zagubionych zwierzętach sopot  (58) 551 24 57 

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

• apteka dyżurna sopot, tadeusza kościuszki 7  (58) 551 32 89

• apteka dyżurna Gdańsk, al. Grunwaldzka 104/106   (58) 342 42 30

• apteka dyżurna Gdańsk, kołobrzeska 32   (58) 511 85 58

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NuMERY ALARMOwE

uRZęDY I INSTYTucjE

TELEfONY INfORMAcYjNE

ZDROwIE

Nasze kalendarium
•	25 lipca – 16 sierpnia, Jarmark św. 
Dominika w Gdańsku;

•	25 lipca (sobota), 17. Fląder Festiwal, 
godz. 18.00, molo w Brzeźnie;

•	26 lipca – 1 sierpnia (niedziela – sobota), 
10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
Sopot Classic, Opera Leśna;

•	31 lipca (piątek), Kabaret Moralnego 
Niepokoju, godz. 17.00 i 20.00, amfiteatr 
przy Aquaparku w Sopocie, ul. Zamkowa 
Góra 3/5;

•	1 – 2 sierpnia (sobota – niedziela), 
Drop Zone 2 – Spotkanie Grup 
Rekonstrukcyjnych Armii Brytyjskiej, godz. 
9.00, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,  
ul. Zastawna 1;

•	2 sierpnia (niedziela), Rodzinne Gry na 
Orientacje, godz. 9.30, ul. Falowa  
(Wyspa Sobieszewska);

•	2 sierpnia (niedziela), Maria Ka, godz. 
19.30, Teatr Atelier w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 2;

•	6 sierpnia (czwartek), Ania Dąbrowska, 
godz. 20.00, Opera Leśna w Sopocie;

•	16 sierpnia (niedziela), Varius Manx 
i Kasia Stankiewicz, godz. 20.00, tarasy  
przy Aquaparku w Sopocie, ul. Góra 
Zamkowa 3/5;

•	17, 18 i 19 sierpnia (poniedziałek 
i wtorek), Magda Umer, godz. 19.30, Teatr 
Atelier w Sopocie, al. Franciszka  
Mamuszki 2;

•	22 – 23 sierpnia (sobota), Turniej 
Łuczniczy o Bursztynową Strzałę, Faktoria 
w Pruszczu Gdańskim, ul. Zastawna 1;

•	26 – 29 sierpnia (środa – sobota), Amberfi: 
27. Międzynarodowe Targi Bursztynu 
i Biżuterii, AmberExpo w Gdańsku,  
ul. Żaglowa 11;

•	27 sierpnia (czwartek), IRA, godz. 19.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

•	3 września (czwartek), Maleńczuk, godz. 
19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	4 – 7 września (piątek – poniedziałek), 
Baltic Sail, Gdańsk, godz. 10.00;

•	4 września (piątek), Stanisław Soyka, godz. 
19.30, Teatr Atelier w Sopocie,  
al. Franciszka Mamuszki 2;

•	19 września (sobota), Rebeka, godz. 19.00, 
S.F.I.N.K.S. 700 w Sopocie, al. Mamuszki 1;

•	25 września (piątek), Dezerter, godz. 
20.00, Klub Ucho w Gdyni, ul. Św. Piotra 2;

•	27 września (niedziela), Hanna Banaszak, 
godz. 19.00, sala koncertowa Portu Gdynia, 
ul. Rotterdamska 9;

•	1 października (czwartek), Kabaret Smile, 
godz. 17.00 i 20.00, scena teatralna NOT  
w Gdańsku, ul. Rajska 6;

•	3 października (sobota), Gdańskie Biegi 
Leśne, godz. 10.00, Podleśna Polana  
we Wrzeszczu.
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żYCiE Miasta/rEkLaMa

z udziałem pomorskich samorządowców odbyło się spotkanie, podczas którego omawiano możliwość budowy linii kolejowej 
do południowych dzielnic Gdańska i sąsiednich gmin – w tym również pruszcza Gdańskiego. 

PIERwSZE PRAcE juŻ wYKONANE

pociągiem na południe Gdańska?

Zostało już przygotowane stu-
dium wielokryterialne, które 
pozwala na przygotowanie ko-
lejne dokumentu – studium eko-
nomiczno-techniczno-środo-
wiskowego, mającego pokazać 
najkorzystniejsze rozwiązania. 
 – W ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat tylko transport kole-
jowy może rozwiązać proble-
my komunikacyjne, które coraz 
bardziej dotykają Trójmiasta, 
a przede wszystkim południo-
wej części Gdańska. Cieszę, że 
wśród zainteresowanych samo-
rządów jest taka zgodność i po-
rozumienie. Będziemy przepro-
wadzać konsultacje społeczne. 
Już dziś deklaruję, że urucho-
mimy unijne pieniądze, któ-
re pozwolą na przygotowanie 
studium ekonomiczno-tech-
niczno-środowiskowego, co 
pozwoli na intensywne urucho-
mienie prac – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. 
Prezydent Aleksandra Dulkie-
wicz podkreśla, że metropolia 
Gdańska jest najdynamiczniej 
rozwijającą się w Polsce – rów-
nież w kontekście przyrostu 

mieszkańców. 
 – Podobnie sytuacja ma się 
w Kolbudach, Żukowie i Prusz-
czu Gdańskim. Nasz projekt 
byłoby znacznie łatwiej zreali-
zować, gdyby obejmowała nas 
– tak jak Śląsk – ustawa o me-
tropolii. Transport kolejowy jest 
kluczem rozwoju nie tylko du-
żych miast – podkreśla Alek-
sandra Dulkiewicz. 
Z kolei Magdalena Koło-
dziejczak, wójt gminy Pruszcz 
Gdański zauważyła, że najważ-
niejszym wyzwaniem dla me-
tropolii jest dobra komunikacja. 
 – Ustawa o metropolii jest nam 
niezbędna. Być może dzię-
ki temu moglibyśmy otrzymać 
dodatkowe środki na realiza-
cję tego projektu. Metropolią 
jesteśmy od dawna i załatwia-
my dla jej mieszkańców naj-
ważniejsze sprawy. Wspólnie 
wybudowaliśmy szkołę metro-
politalną w Kowalach, a teraz 
przymierzamy się do projektu 
kolejowego – mówi Magdalena 
Kołodziejczak. 
Warto przypomnieć, że to mię-
dzy innymi z inicjatywy Janusza 
Wróbla, burmistrza Pruszcza 

Gdańskiego podjęto temat bu-
dowy dodatkowego toru kole-
jowego z Gdańska do Prusz-
cza Gdańskiego, dzięki czemu 
w tym regionie Pomorza mogło-
by kursować więcej niż dotych-
czas pociągów SKM.
 – Nowa linia jest naszym 
marzeniem. Dzięki temu 

projektowi mieszkańcy nasze-
go miasta mogliby przemiesz-
czać się znacznie szybciej niż 
dotychczas. Poza tym nowa li-
nia odciążyłaby drogę wjazdo-
wą do Gdańska, a więc Trakt 
św. Wojciecha. Jesteśmy dobrej 
myśli, bo doskonale wiemy, że 
marzenia spełniają się – mówi 

Jerzy Kulka, zastępca burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego.
Według wstępnych planów naj-
pierw miałby powstać odcinek 
wiodący od linii SKM kończą-
cej się w Śródmieściu do przy-
stanku Gdańsk Południe, a trasa 
wytyczona ma być nad Trak-
tem św. Wojciecha, wzdłuż ul. 

Małomiejskiej, w kierunku pę-
tli tramwajowo-autobusowej 
Łostowice-Świętokrzyska. Da-
lej linia kolejowa miałaby biec 
do Kolbud i dalej na Kaszuby 
oraz do Straszyna i Pruszcza 
Gdańskiego. 

(GR)

wAKAcYjNA AKcjA POLIcjI

Bezpieczeństwo – moje drugie imię

W czasie wakacji na autostra-
dzie A1 pomorscy policjanci 
prowadzą działania „Bez-
pieczeństwo – moje drugie  
imię”. W akcji uczestniczą 
funkcjonariusze z Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Prusz-
czu Gdańskim. 
Celem akcji jest podnosze-
nie świadomości kierowców 
w zakresie właściwych za-
chowań za kierownicą, w tym 
w szczególności na drogach 

wysokich prędkości. Mun-
durowi wręczają kierującym 
ulotki z informacją dotyczącą 
właściwego tworzenia koryta-
rza życia oraz jazdy na suwak. 
Policjanci uczulają kierowców 
na właściwe sygnalizowanie 
i wykonywanie manewrów 
przy dużych prędkościach oraz 
kształtują wiedzę o właściwym 
zaplanowaniu trasy włącznie 
z miejscami do odpoczynku 
z uwzględnieniem Miejsc Ob-
sługi Podróżnych oraz innych 

wyznaczonych do tego celu 
punktów. Mundurowi zwra-
cają także uwagę kierowców na 
właściwe zabezpieczenia  miej-
sca postoju w przypadku awarii 
lub zdarzenia drogowego.
Stróże prawa podczas działań 
kontrolują trzeźwość kierują-
cych, stan techniczny pojazdów 
oraz właściwe korzystanie z pa-
sów bezpieczeństwa i urządzeń 
do przewożenia dzieci.

(GR)
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TuRNuSY REHABILITAcYjNE BEZPIEcZNY SOPOT

dla sopockich seniorów Nowy quad dla Wopr
Sopoccy seniorzy mogą zgła-
szać się na bezpłatne turnusy 
rehabilitacyjne, które pro-
wadzić będzie Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Leśnik”. 
Z oferty mogą skorzystać 
mieszkańcy trójmiejskiego 
kurortu, którzy ukończyli 70 
lat i z podobnego programu 
nie korzystali w ubiegłym 
roku.
- Kwalifikacje do programu 
odbywają się na podstawie 
skierowania od lekarza Pod-
stawowej Opieki Zdrowot-
nej (POZ). Dopiero z takim 
skierowaniem należy zgłosić 
się do „Leśnika”. Po badaniu 
lekarskim ustalany jest indy-
widualny program zabiegów. 
Są to zabiegi fizykoterapeu-
tyczne, gimnastyka uspraw-
niająca i oddechowa na tężni. 
Podczas pobytu w sanatorium 
pacjentami opiekuje się wy-
kwalifikowana pielęgniarka 
– tłumaczy Aneta Konopacka 
z sopockiego magistratu.
Trwające 10 dni turnusy reha-
bilitacyjne w systemie dzien-
nym (od godz. 9.00 do 15.00) 
realizuje PZOZ „Uzdrowisko 
Sopot” w Sanatorium Uzdro-
wiskowym „Leśnik” przy ul. 
23 Marca 105 (tel. 58 551 72 
63). Dodajmy, że w ramach 

- Mieszkańcy Sopotu 
w Budżecie Obywatelskim 
na 2020 rok zdecydowa-
li o zakupie dla Sopockiego 
Wodnego Ochotniczego Po-
gotowia Ratunkowego no-
wego quada. Na ten cel w bu-
dżecie zarezerwowane było 
100 tysięcy złotych – infor-
muje Anna Dyskińska z so-
pockiego magistratu.
Sprzęt został już przekazany 
i wzbogacił flotę sopockie-
go WOPR. Pojazd posia-
da dodatkowe wyposażenie, 
niezbędne do pracy ratow-
ników. Wyposażony jest w: 

programu uczestnicy mają za-
pewniony obiad.
– Ostatnie miesiące to był 
trudny czas dla seniorów 
i przez pandemię wiele form 
wsparcia było niedostępnych. 
Ale powoli staramy się wracać 
do normalności. Takie turnusy 
rehabilitacyjne to nie tylko po-
rady lekarskie czy zabiegi, ale 
także spotkania z innymi ludź-
mi, które są równie ważne dla 

zestaw nagłośnieniowy pojaz-
du uprzywilejowanego z funk-
cją megafonu oraz mikrofon, 
co najmniej 2 głośniki za-
montowane z przodu pojazdu 
oraz konsole, z możliwością 
sterownia lampami uprzywi-
lejowania Posiada też lampy 
pojazdu uprzywilejowanego: 
kierunkowe, dookólne na wy-
sięgniku teleskopowym. Do 
quada zakupiona została rów-
nież przyczepa.
- Pojazd wyposażony jest 
również w niezbędny sprzęt 
medyczny – konieczny 
do przeprowadzania akcji 

zachowania dobrej kondycji 
seniorów. Oczywiście wszyst-
ko organizowane jest zgodnie 
z wymogami reżimu sanitarne-
go – mówi wiceprezydent Mag-
dalena Czarzyńska-Jachim.
Dodajmy jeszcze tylko, że har-
monogram turnusów dostępny 
jest na stronie www.sopot.pl.

(GR)

ratunkowych, a więc zestaw 
medyczny PSP R1, w formie 
plecaka z metalowa ramą, 
wykonanego z materiału 
wodoodpornego, wraz z ze-
stawem szyn Kramera oraz 
opatrunkami hydrożelowy-
mi oraz deskę ortopedyczną 
z zestawem pasów i stabili-
zatorem głowy, a także de-
fibrylator AED z kompletem 
elektrod zapasowych oraz 
pokrowcem – dodaje Anna 
Dyksińska. 

(GR)

SOPOT

odnowią zabytkową 
kaplicę
Za blisko 220 tys. zł prze-
prowadzona będzie renowa-
cja zabytkowej Kaplicy Stel-
la Maris w Sopocie u zbie-
gu Al. Niepodległości i ul. 
Malczewskiego.
Kapliczka wzniesiona zosta-
ła w 1928 r., a na architrawie 
umieszczono łaciński napis 
„Ave Maris Stella” (Witaj, 
Gwiazdo Morza).
- To jeden z wielu sopockich 
zabytków, wpisany do reje-
stru i szczególnie chroniony, 
wyjątkowo ważny i bliski so-
pocianom. Bardzo się cieszę, 

że tym razem udało się wy-
łonić wykonawcę by zreali-
zować inwestycję na którą tak 
licznie głosowali mieszkańcy 
w budżecie obywatelskim. 
Prócz gruntownego remontu 
tego pięknego zabytku, chce-
my również by zamontowana 
została nowa instalacja elek-
tryczna, która będzie oświe-
tlać figurę oraz eksponować 
kaplicę po zmroku - informu-
je Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu.

(GR)
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każdego tygodnia dowiadujemy się o nieuczciwych procederach, aby szybko i łatwo zarobić 
niezłe pieniądz.wydział oświaty Urzędu miasta sopot oraz sopocki mops. 

SOPOcKI MAGISTRAT OSTRZEGA

Uwaga na hulajnogi

- Wakacje to niestety również 
czas żniw dla nieuczciwych 
przedsiębiorców, którzy szybko 
i łatwo chcą się dorobić. Pamię-
tajmy o tym i zachowujmy czuj-
ność – ostrzega Anna Dyksiń-
ska z Biura Prasowego Urzędu 
Miasta w Sopocie. 
O co chodzi?
- Do naszego urzędu trafiają 
skargi na działalność jednego 
z operatorów hulajnóg. Fir-
ma wprowadza użytkowników 
w błąd przy wykupywaniu dłu-
goterminowych subskrypcji, 
które są przedstawiane w spo-
sób sugerujący opłatę jednora-
zową lub jednodniową. Skutku-
je to częstym, automatycznym 
ściąganiem z konta bankowego 
użytkownika kwot w wysoko-
ści od 20 do 300 zł bez jego 
zgody i wiedzy. Z uwagi na 
niemożność skontaktowania się 
z przedstawicielem firmy przez 
żaden z dostępnych na stronie 
internetowej kanałów, często 
jedynym rozwiązaniem jest 
blokada konta bankowego – in-
formuje Anna Dyksińska. 
Postępowanie w tej sprawie 

prowadzi już Miejski Rzecznik 
Konsumentów, powiadomiony 
został Urząd Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów. Mia-
sto zawiadomiło organy ściga-
nia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez operatora.
- Ostrzegamy przed tego typu 
procederem i zachęcamy do 

bardzo uważnego czytania re-
gulaminów przed skorzysta-
niem z nowych, nieznanych 
nam usług. Przed pobraniem 
nowej aplikacji zachęcamy tak-
że to zapoznania się z opinia-
mi na temat działalności da-
nej firmy. Niestety działalność 
tego typu firm, z uwagi na swój 

charakter, nie wymaga uzyska-
nia zgody miasta. Dlatego ape-
lujemy do użytkowników, aby 
wszystkie podejrzenia oszu-
stwa zgłaszać policji – apeluje 
Anna Dyksińska. 

(GR)
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 Żaden z podmiotów wynajmujących lokale od psm „przymorze” nie zrezygnował z prowadzonej działalności
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covid-19 zmusił nas do wprowadzenia wielu zmian w naszym życiu. zmiany – dotyczące przede wszystkim reżimu sanitarnego – 
wprowadzono również we wszystkich czterech administracjach powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”. 

pierwszy raz od ok. 40 lat zdarzyło się, że osiedlowy klub „bolek i lolek” działający przy powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” 
nie organizuje dla dzieci, spędzających wakacje w mieście, akcji lato. wszystkiemu winna oczywiście pandemia koronawirusa. klub 
organizuje warsztaty, które są jednak namiastką dorocznych „wypraw z bolek i lolkiem”.

SYTuAcjA ZAcZYNA SIę POPRAwIAĆ

ZAjęcIA w OSTATNIM TYGODNIu LIPcA

spółdzielnia zawarła porozumienia z przedsiębiorcami 

Wirtualna działalność „Bolka i Lolka”

Wielu mieszkańców, przede 
wszystkich tych starszych, ra-
chunki za czynsz reguluje oso-
biście w kasach, które prowa-
dzą administracje przymorskiej 
spółdzielni. 
 – Zasady obowiązują takie 
same jak w innych pomieszcze-
niach publicznych. Nos i usta 
należy zakryć, a przy tym za-
chować odpowiedni odstęp. 
Jest to szczególnie ważne tam, 
gdzie – jak w naszej admini-
stracji – przejście do kasy jest 
stosunkowo wąskie. Większość 
mieszkańców stosuje się do 
wprowadzonych zasad, ale są 
niestety osoby, które nic sobie 
nie robią z ewentualnego za-
grożenia. Niektórzy nie mają 
maseczek, tłumacząc przy tym, 
że są chorzy. Jeżeli ktoś nie po-
siada maseczki, to otrzymuje 
od nas, z naszych skromnych 
zapasów – mówi nam Wło-
dzimierz Byczkowski, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 2 
PSM „Przymorze”.
Wydawać by się mogło, że za-
powiadany kryzys gospodar-
czy spowoduje, że spółdzielnia 
pozostanie z niewynajętymi 

lokalami handlowo-usługowy-
mi. Nic z tych rzeczy.
 – Nie dość, że wszystkie loka-
le są wynajęte, to otrzymujemy 
pytania od nowych przedsię-
biorców, którzy są zaintereso-
wani uruchomieniem działal-
ności na naszym osiedlu – do-
daje Włodzimierz Byczkow-
ski. – Wielu przedsiębiorców 
zwracało się do nas z prośbą 
o umorzenie czynszu. Nie mo-
gliśmy iść na taki układ, ponie-
waż ten koszt musieliby pokryć 
mieszkańcy. Z kilkunastoma 
podmiotami podpisaliśmy jed-
nak porozumienia, na mocy 
których przesunęliśmy w cza-
sie płatność czynszów. Nie-
którzy jednak znacznie przed 
terminem uregulowali swoje 
zobowiązania. 
Żadnych rażących przypadków 
naruszania zasad reżimu bez-
pieczeństwa nie odnotowano 
w siedzibie Administracji Osie-
dla nr 4. Informacja o obowiąz-
ku noszenia maseczek znajduje 
się na drzwiach wejściowych do 
budynku i do poszczególnych 
pomieszczeń biurowych. 
 – Z wieloma podmiotami, 

które miały fizycznie zamknię-
te swoje lokale, zawarliśmy po-
rozumienia. Nie mogliśmy być 
obojętni na pogarszającą się sy-
tuację gospodarczą. Wspólnie 
wypracowaliśmy porozumie-
nia, aby zbyt szybko nie stra-
cić funkcjonujących tu przed-
siębiorców. Podobne umowy 
podpisaliśmy z firmami rekla-
mowymi, które na naszych bu-
dynkach wykupywały miejsca 
na bilbordy, a potraciły z kolei 
kontrakty ze swoimi partnera-
mi biznesowymi – dodaje An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4. 
Zdyscyplinowanie mieszkań-
ców daje się zauważyć również 
na terenie Administracji Osie-
dla nr 3. Mało też firm wystą-
piło z prośbą o pomoc dotyczą-
cą czynszu za wynajęcie lokalu.
 – Z takim wnioskiem wystąpi-
ły tylko trzy podmioty. Zawar-
liśmy porozumienia, w myśl 
którego najemcy lokali usługo-
wych mają czynsz rozłożony na 
raty i muszą go uiścić do koń-
ca tego roku – informuje Sta-
nisław Kołaciński, kierownik 
Administracji Osiedla nr 3. 

Aż 25 proc. osób wynajmują-
cych lokale handlowo-usłu-
gowe na terenie Administra-
cji Osiedla nr 1 zwróciło się 
z prośbą o obniżenie czynszu. 
 – Mogliśmy zgodzić się jedynie 
na rozłożenie zobowiązania na 

raty. Z takiej możliwości sko-
rzystało znacznie mniej pod-
miotów. Patrząc na dokonywa-
ne wpłaty, można pokusić się 
o stwierdzenie, że sytuacja za-
czyna się poprawiać. Świadczyć 
też może o tym fakt, że nikt nie 

zrezygnował z umowy najmu – 
dodaje Małgorzata Siwek, kie-
rowniczka Administracji Osie-
dla nr 1.

(lubek)

Klub z Kołobrzeskiej – po-
dobnie jak „Sąsiedzi” i inne 
placówki kulturalne – swoją 
działalność musiał przenieść 
do sieci. 
 – Staraliśmy się utrzymy-
wać kontakt z naszymi przy-
jaciółmi, którzy na co dzień 
korzystają z naszej boga-
tej oferty. Organizowali-
śmy warsztaty plastyczne 
dla dzieci. W przestrzeni 
wirtualnej została otwar-
ta wystawa Elżbiety Lorenc, 

byłej uczestniczki Warsztatu 
Terapii Zajęciowej odbywa-
jących się w naszym klubie. 
Poza tym publikowaliśmy 
archiwalne zdjęcia z „Bolka 
i Lolka”, dzięki czemu udało 
się nawiązać kontakt z oso-
bami, które kilkanaście albo 
kilkadziesiąt lat temu uczest-
niczyły w zajęciach organi-
zowanych w klubie przy Ko-
łobrzeskiej, a teraz mieszkają 
często w szerokim świecie – 
mówi nam Joanna Boużyk, 

kierownik klubu.
Poza tym właśnie w sieci udo-
stępniono 3 wirtualne wysta-
wy fotograf iczne: „Wiosenne 
migawki z Przymorza” Anny 
Wesołowskiej–Owczarsk iej 
oraz „Przymorze w kilku 
odsłonach” Joanny Boużyk 
i „Park kwiatów w Królestwie 
Niderlandów” Anny Boużyk. 
W reżimie sanitarnym przy-
wrócono natomiast zajęcia 
Roboplanet.
 – Dopiero od początku 

czerwca nasze działania wy-
szły poza przestrzeń wirtual-
ną. Przygotowaliśmy happe-
ning, podczas którego zawie-
siliśmy papierowe dekoracje, 
chcąc tym samym w tych nie-
codziennych czasach uatrak-
cyjnić Dzień Dziecka. Przy 
okazji nocy świętojańskiej 
zorganizowaliśmy pierwszą 
imprezę – oczywiście z nie-
wielką grupką dzieci. Nasi 
mali goście poszukiwali skar-
bu pod „kwiatem paproci”, 
wili wianki z polnych kwia-
tów, robili lampiony – dodaje 
szefowa „Bolka i Lolka”.
Jeszcze przez tydzień w klu-
bie przy Kołobrzeskiej od-
bywać się będą letnie zajęcia 
dla dzieci w wieku 8–12 lat 
w godz. 10.00–14.00. Warsz-
taty odbywają się w ponie-
działki, środy i piątki do 31 
lipca. W programie łami-
główki, zajęcia sportowe oraz 
plastyczne, a także gry i za-
bawy podwórkowe. 
 – Każdego roku nasze let-
nie akcje cieszyły się bardzo 

dużym zainteresowaniem 
młodych mieszkańców osie-
dla. Nie inaczej było i w tym 
roku. Niestety, mamy bar-
dzo ograniczone możliwości. 
Wolnych miejsc na ostatni 
tydzień naszych zajęć nie zo-
stało już za wiele – dodaje Jo-
anna Boużyk.
Dodajmy jeszcze tylko, że za-
jęcia letnie prowadzą: Anna 
We s o łow sk a- O wc z a r sk a , 
Agnieszka Lewandowska 

i Joanna Boużyk, natomiast 
zajęcia sportowe prowadzi 
Joanna Połubińska. Chętni, 
którzy chcieliby uczestniczyć 
w klubowych warsztatach, 
mogą dzwonić pod numer 
58 553 17 65. Wydarzenia 
w „Bolku i Lolku” śledzić 
można również na jego pro-
f ilu facebookowym.

(GR)
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PRZY cEDROwEj

parking społeczny 
Od kilka dni operatorem parkin-
gu przy ul. Cedrowej jest Fun-
dacja Społecznie Bezpieczni. Do 
dyspozycji osób odwiedzających 
Cmentarz Łostowicki będzie 
89 miejsc, w tym 5 miejsc dla 
osób niepełnosprawnych. Par-
king obsługiwany będzie 7 dni 
w tygodniu.
 – Parking Społecznie Odpowie-
dzialny przy ulicy Cedrowej to 
kolejne przedsięwzięcie miasta 
i Fundacji Społecznie Bezpiecz-
ni, która taką działalność prowa-
dzi od dwóch lat przy ul. Lawen-
dowej, a podczas wakacji obsłu-
guje także parking nadmorski na 
Stogach – informuje Magdalena 
Kiljan, rzecznik prasowy Gdań-
skiego Zarządu Dróg i Zieleni. 
Parking przy ul. Cedrowej będzie 
działał przez 7 dni w tygodniu 
w godzinach od 7.00 do 23.00 
tak, aby skutecznie zapewnić ro-
tację, a tym samym wolne miej-
sca dla osób odwiedzających 
największą gdańską nekropolię. 
Opłaty parkingowe będą zgod-
ne z cennikiem obowiązującym 
w Strefie Płatnego Parkowania. 
W czasie upływania pierwszej 
godziny – 3,90 zł., drugiej go-
dziny – 4,60 zł., trzeciej godzi-
ny – 5,50 zł., czwartej godziny 
i następnych – 3,90 zł. Z myślą 
o okolicznych mieszkańcach bę-
dzie możliwość wykupienia opła-
ty abonamentowej, której koszt 
wyniesie 250 zł miesięcznie. 

 – Dochód z parkingu będzie 
przeznaczony na cele statutowe 
Fundacji Społecznie Bezpiecz-
ni, która niesie wsparcie dla osób 
wykluczonych społecznie. To 
kolejne miejsca pracy dla osób 
bezdomnych i niepełnospraw-
nych. Wypracowany zysk prze-
znaczany zostanie na potrzeby 
schroniska dla osób bezdomnych 
w Gdańsku. Podczas ubiegło-
rocznych wakacji na parkingu 
nadmorskim na Stogach Funda-
cja zarobiła na samochód dosto-
sowany do przewozu osób nie-
pełnosprawnych i starszych. Auto 
służy także do obsługi bieżącej 
działalności placówki – dodaje 
Magdalena Kiljan. 
Do dyspozycji kierowców od-
danych jest 89 miejsc parkingo-
wych, w tym 5 miejsc dla osób 
niepełnosprawnych. Osoby nie-
pełnosprawne posiadające kartę 
parkingową (tzw. „niebieską”) 
będą parkowały bezpłatnie na 
miejscu dla pojazdu osoby nie-
pełnosprawnej oznaczonym 
znakiem P-24. Bezpłatny będzie 
również postój pojazdów elek-
trycznych i PHEV w rozumieniu 
Ustawy o elektromobilności i pa-
liwach alternatywnych.
W okresie od dnia 30 paździer-
nika do dnia 2 listopada każde-
go roku obowiązywania umowy 
parking jest wolny bez opłat.

(GR)

GDAŃSK

30 nowych wiat
Znamy już oferty firm, które 
zgłosiły się do przetargu, ma-
jącego wyłonić wykonawcę bu-
dowy 30 wiat przystankowych 
w Gdańsku.
Nowe wiaty pojawią się w róż-
nych częściach naszego mia-
sta. Wykonawca będzie miał 
150 dni na zaprojektowanie 
wiat, a gdy zakończą się prace 
nad dokumentacją projektową, 
kolejnych 140 dni na budowę 
i montaż przystanków. Najtań-
sza oferta opiewa na niespełna 
1,5, a najdroższa na 4,7 mln zł.
Budowa 30 nowych wiat jest 
drugim etapem inwestycji. 
Pierwszy etap zakłada budowę 
wiat w 34 innych lokalizacjach. 
Umowę na realizację tego zada-
nia podpisano w marcu. Prace 
projektowe potrwają 180 dni, 
a montaż 160 dni. Koszt inwe-
stycji to niecałe 1,5 mln złotych.
Nowe wiaty przystankowe po-
jawią się w 30 miejscach: Świb-
nieńska – Przystań, Worcella 
– Buczka, Starogardzka – Sta-
rogardzka (2), Schuberta – Park 
Naukowo-Technologiczny, 
Wronki – Wronki. Barniewic-
ka – Biwakowa, Wodnika – So-
pocka, Wodnika – Jednorożca, 
Wodnika – Marsa, Wodnika – 
Owczarnia, Guderskiego – El-
fów (2), Radarowa – Meteory-
towa, Leszczynowa – Jeziorowa 
(2), Leszczynowa – Jaworowa 
(2), Bulońska – Migowo, Le-
śna Góra – Góralska (2), Le-
śna Góra – Leśna Góra Przy-
chodnia, Siennicka – Elbląska, 
Małomiejska – Ptasia, Olszyń-
ska – Olszyńska, Modra – Ol-
szynka Szkoła, Krasickiego 
– Krasickiego, Złota Karczma 
– Złota Karczma (2) i Kartuska 
– Źródlana. 

(GR)

żYCiE Miasta

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

w PARKu REAGANA

plac zabaw dla dorosłych

NA REjA PRAcE DO wRZEŚNIA

Basen na przymorzu do remontu 

Basenu przy ul. Kaczyńskie-
go na Przymorzu zostanie 
przebudowany. W ubiegłym 
tygodniu ogłoszano przetarg, 
który wyłoni wykonawcę 
prac pływalni znajdującej się 
w Zespole Szkół Kształtowa-
nia Wizerunku. Inwestycja 
ma zakończyć się na początku 
2022 roku.
 – Remont obejmie przebudo-
wę niecki basenu, która mieć 
będzie wymiary 16,5 m x  8 
m. Dodatkowo wyremonto-
wane zostanie zaplecze z szat-
niami i łazienkami. W bu-
dynku zamontowany będzie 

nowy system wentylacji. Jedno-
cześnie obiekt zostanie wypo-
sażony w nową instalację wod-
no-kanalizacyjną i elektryczną. 
Przewidziano także montaż 
monitoringu – informuje Aneta 
Niezgoda z Dyrekcji Rozbudo-
wy Miasta Gdańska.
Zgodnie z harmonogramem 
otwarcie ofert planowane jest 
pod koniec sierpnia, a jeżeli po 
drodze nie wystąpią nieoczeki-
wane przeszkody, to prace po-
trwają do stycznia 2022 roku. 
Aneta Niezgoda przypomi-
na przy okazji, że we wrze-
śniu otwarty zostanie basen 

w Zespole Szkół Energe-
tycznych przy ul. Reja, gdzie 
trwają teraz prace wykończe-
niowe. Koszt remontu basenu 
wyniesie ok. 9 mln złotych. 
 – Czekamy także na otwar-
cie ofert na przebudowę base-
nu w Szkole Podstawowej nr 
42 przy ul. Czajkowskiego na 
Suchaninie. W ramach tego 
zadania przeprowadzona zo-
stanie również termomoder-
nizacja budynku szkolnego – 
dodaje Aneta Niezgoda.

(GR)

  przymorski basen zostanie przebudowany

fo
t.

 D
R

M
G

– W Gdańsku nie wybudowano 
dotychczas takiego miejsca, ale 
sytuacja zmieni się w tym roku. 
W centralnej części Parku Re-
agana jesienią powstanie plac 
zabaw dla dorosłych. Na miej-
scu oprócz wysokich huśtawek 
i leżanki obrotowej znajdzie się 
m.in. hamak. Nie zapomniano 
również o stojakach na rowe-
ry i ławkach. Prace potrwają 
4 miesiące od daty podpisania 
umowy – informuje Aneta Nie-
zgoda z Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska. 
Co ciekawe w ramach budżetu 
obywatelskiego w parku zosta-
ną zrealizowane również trzy 
inne zadania. Zainstalowanych 
ma być pięć huśtawek na ist-
niejącym placu zabaw w parku. 
Park Reagana zyska również 
nowe oświetlenie. 
 – Wzdłuż ścieżek zamontowa-
nych zostanie 49 LED-owych 
lamp, które znacznie zwięk-
szą poziom bezpieczeństwa. 
Obecnie jesteśmy na etapie 
wyboru wykonawcy. Ponadto 

to nie żaden błąd dziennikarski, ale najszczersza prawda. w parku nadmorskim 
powstanie pierwszy w naszym mieście plac zabaw dla dorosłych „karizelin”. 
pomysłodawcą jest jeden z mieszkańców Gdańska, który zgłosił projekt do 
budżetu obywatelskiego. 

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

przegłosowano projekt prze-
widujący remont chodnika 
i budowę trzech dróg rowero-
wych do połączenia z Parkiem 
Reagana. Nowe fragmenty 
ścieżek mają powstać w 4 mie-
siące na ul. Jagiellońskiej, ul. 
Obrońców Wybrzeża i ul. Ko-
łobrzeskiej. Dla tego zadania 

pozyskano dokumentację 
projektową i ogłoszono prze-
targ na realizację, który został 
unieważniony z powodu zbyt 
wysokich ofert. Obecnie przy-
gotowujemy się do ponowienia 
postępowania – dodaje Aneta 
Niezgoda.

(GR)

  swój plac zabaw w przymorskim parku mają już dzieci, a niebawem również i dorośli
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trójmiejskie uczelnie wśród najlepszych w kraju 
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Gdański AWFiS kolejny raz 
pokazał, że należy do krajo-
wej czołówki. Pierwsze miej-
sce (ex aequo z AWF Kato-
wice) w klasyfikacji kierunku 
wychowania fizycznego jest 
tego dobitnym przykładem.
 – Powtórzyliśmy nasz ubie-
głoroczny sukces. Potwier-
dziliśmy, że jesteśmy znaczącą 
uczelnią wśród polskich AWF
-ów. Wychowanie fizyczne 
jest podwaliną nauk o kultu-
rze fizycznej, a utrzymanie 

tytułu lidera jest również 
dowodem, że cała kadra na-
szej uczelni wykonuje bardzo 
dobrą pracę, za co serdecz-
nie wszystkim dziękuję. Nie 
spoczywamy jednak na lau-
rach. Rozwijamy się, zmie-
niamy harmonogram studiów, 
a niebawem będziemy budo-
wać nowe kierunki nauczania. 
Chcemy, aby Akademia Wy-
chowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku była atrakcyj-
na dla przyszłych studentów 

i najlepsza w kraju – komen-
tuje rektor Cięszczyk.
Dodajmy, że AWFiS w Gdań-
sku w rankingu wszystkich 
polskich AWF-ów została 
sklasyfikowana na 2. miejscu 
– tuż za akademią z Katowic. 
2. miejsce – ponownie za Ka-
towicami – zajął natomiast 
kierunek fizjoterapii.
Wśród szkół medyczny naj-
lepszą uczelnią okazał się 
Gdański Uniwersytet Me-
dyczny, który został sklasy-
fikowany na 6. pozycji wśród 
wszystkich polskich uczelni.
- Awans w gronie najlepszych 
polskich uczelni to wielkie 
wyróżnienie i sukces Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Od 5 lat GUMed zaj-
muje wysoką pozycję w ścisłej 
czołówce krajowych ośrodków 
akademickich, w tym roku aż 
o dwa miejsca poprawiając 
swoją lokatę. Jest to najlepszy 
dowód na to, że jesteśmy do-
brzy nie tylko w działalności 
stricte medycznej, klinicznej, 
na co wskazuje nasza nazwa, 
ale jesteśmy wiodącą uczelnią 

także w obszarze naukowym, 
badawczym i dydaktycznym. 
Wszystkim członkom spo-
łeczności GUMed gratuluję 
tego osiągnięcia, bo praca pra-
cowników każdego szczebla, 
a także dokonania naszych 
studentów i doktorantów zło-
żyły się na nasz niewątpliwy 

sukces – podkreśliła prorektor 
prof. Edyta Szurowska.
Obecny na uroczystości Woj-
ciech Murdzek, minister Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego 
podkreślił, że ranking jest 
szlachetną formą konkurowa-
nia uczelni wyższych.
 – Dzięki temu budujemy 

dobrą przyszłość polskiej na-
uki i tworzymy perspektywy 
dla naszej młodzieży, a przez 
to budujemy dobrą pozycję 
Polski na świecie – mówił mi-
nister Murdzek.

(GR)

akademia wychowania Fizycznego i sportu w Gdańsku ma najlepszy w polsce kierunek wychowania fizycznego, natomiast 
Gdański Uniwersytet medyczny jest najlepszą uczelnią medyczną. tak wynika z rankingu przygotowanego przez magazyn 
„perspektywy”.  Finałowa XXi Gala rankingu szkół wyższych, zorganizowana została w centrum olimpijskim.
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covid-19 poważnie dotknął również spółdzielnie mieszkaniowe. dla tej grupy przedsiębiorstw nie uruchomiono żadnej tarczy 
kryzysowej. przychody – owszem – nie spadły, ale na dostosowanie się do reżimu sanitarnego wymaga nakładu niebagatelnych 
środków finansowych. tylko w robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” od początku pandemii wydano już na ten cel ok. 
100 tysięcy złotych. 

W siedzibie spółdzielni funk-
cjonuje kasa, z której bardzo 
chętnie korzystają szczególnie 
starsi mieszkańcy.
 – Od pierwszego dnia urucho-
mienia kasy tworzyła się kolej-
ka. Mieszkańcy nie tylko przy-
chodzili uiszczać wpłaty za 
mieszkanie, ale też pytali, czy 
doszła należność wysłana dro-
gą internetową. Śmiem twier-
dzić, że każdego dnia do sie-
dziby naszej spółdzielni może 
przychodzić nawet 50 osób i są 
to osoby starsze, dlatego mu-
simy zachować wszelkie środki 
ostrożności, aby nie narazić je na 
niebezpieczeństwo – mówi Zbi-
gniew Kopiński, prezes Robot-
niczej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Budowlani”.  
Chcąc zapłacić rachunki w kasie, 
która zlokalizowana jest w sie-
dzibie spółdzielni, pamiętajmy 
o zachowaniu odległości, ma-
seczkach zakrywających nos 
i usta oraz dezynfekcji rąk. 
 – Naszych pracowni-
ków musieliśmy wyposażyć 

w maseczki, przyłbice oraz rę-
kawiczki. Te zapasy szybko się 
wyczerpują i systematycznie 
je uzupełniamy. Poza tym go-
spodarze domów zostali zobo-
wiązani do trzykrotnej w cią-
gu doby dezynfekcji głównych 
wejść do budynków, poręcz 
i wind. Jest większa odpowie-
dzialność, więcej pracy, co też 
znacznie więcej kosztuje – pod-
kreśla prezes Kopiński. 
Mieszkańcy apelowali do władz 
spółdzielni, aby wprowadzić 
dodatkowe obostrzenia doty-
czące liczby osób jadących win-
dą. Pomysł nie został jednak 
wprowadzony w życie.
 – Mieszkańcy sami trzymają się 
pewnych zasad i jeżdżą windą 
pojedynczo – oczywiście poza 
osobami, które mieszkają w jed-
nym lokalu. Myślę, że gdań-
szczanie wzięli sobie do serca 
panujące zagrożenie i w więk-
szości przypadków – przynaj-
mniej w naszej spółdzielni – 
stosują się do przyjętych zasad. 
Przez pewien czas mieliśmy 

pozamykane place zabaw. Te-
raz są one otwarte, ale odpo-
wiedzialność za obecność dzieci 
ponoszą ich rodzice i opiekuno-
wie – zauważa prezes.
Dodajmy przy okazji, że mie-
dzy 7 a 10 września zaplano-
wano walne zgromadzenie. 
Nie jest to jednak informacja 
do końca pewna. Wszystko 
bowiem zależeć będzie od sy-
tuacji związanej z pandemią 
koronawirusa. Przypomnij-
my, że ustawodawca ustalił, że 
sprawozdania finansowe – nie 
tylko w spółdzielni mieszka-
niowej – można zatwierdzić do 
30 dnia od odwieszania stanu 
epidemiologicznego. 
 – Na razie obowiązuje termin 
wrześniowy. Mam nadzieję, że 
sytuacja w kraju nie ulegnie po-
gorszeniu i walne będzie mogło 
się w końcu odbyć. Jest to dla 
nas szczególnie ważne, gdyż 
w tym roku musimy wybrać 
skład nowej rady nadzorczej – 
dodaje Zbigniew Kopiński.
W związku z tym do 21 

sierpnia zgłaszać można kan-
dydatów na członków rady 
nadzorczej. Przypomnijmy, że 
prawo zgłaszania przysługuje 
10 członkom oraz radzie nad-
zorczej i zarządowi spółdzielni. 
Osoba kandydująca na człon-
ka rady nie musi być obecna 

na wszystkich częściach wal-
nego zgromadzenia. Trzeba 
jednak do zgłoszenia dołączyć 
pisemną zgodę kandydata oraz 
oświadczenie, że nie prowadzi 
działalności konkurencyjnej 
wobec spółdzielni, nie pozo-
staje w sporze sądowym z RSM 

„Budowlani” oraz że nie zalega 
z wnoszeniem opłat za lokal. 
O tym, czy walne zgroma-
dzenie się odbędzie, będziemy 
oczywiście informować na na-
szych łamach.

(lubek)

„BuDOwLANI” wYDALI juŻ BISKO 100 TYSIęcY

Walne zgromadzenie może na początku września 

oGłosZENiE  

krótka 6 Na WYNaJEM!
Burmistrz Pruszcza Gdańskiego ogłosił przetarg na wynajem lokalu użytkowego 

z przeznaczeniem na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Przedmiotem przetargu jest 
wynajem lokalu o powierzchni 

66,07 m2 + taras (ogródek 
gastronomiczny) 

o powierzchni użytkowej 
70 m2 usytuowanego przy 

ul. Krótkiej 6
w Pruszczu Gdańskim.

Wszystkich zainteresowanych 
zachęcamy do składania ofert 

do dnia 27 lipca 2020 roku 
w Urzędzie Miasta Pruszcz 

Gdański.

Szczegóły ogłoszenia pod adresem:
http://bip.pruszcz-gdanski.pl/przetarg-nieruchomosci/9522/miasto-pruszcz-gdanski-ul-krotka-6
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blisko 100 gdańskich dzieci objętych wsparciem pomocy społecznej spędza 
aktywnie i twórczo czas na koloniach w pucku. to bezpłatna oferta dla 
najmłodszych z rodzin najbardziej potrzebujących, z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi oraz dla niektórych podopiecznych z rodzin zastępczych. 

TAKŻE w STANIE EPIDEMII

żeglarskie atrakcje dla dzieci 

Także w tym roku Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku stara się zapewnić 
potrzebującym dzieciom od-
poczynek i atrakcje. Uczestni-
cy kolonii, w wieku od 8 do 16 
lat, zrelaksują się w Harcerskim 
Ośrodku Morskim w Pucku. 
Mają tam zapewnioną m.in. 
ofertę żeglarską. Wezmą udział 
w wycieczkach plenerowych 
i poznawczych. Odprężą się 
podczas gier zręcznościowych 
i sprawnościowych oraz rozma-
itych sportowych aktywności. 
Poznają też przyrodnicze cie-
kawostki i sekrety oraz nauczą 
się zasad zdrowego odżywia-
nia. Wszystko pod okiem in-
struktorów i wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej. W tym 
roku niektóre z dzieci wezmą 
również udział w warsztatach 
socjoterapeutycznych oraz pro-
filaktycznych, przygotowanych 
specjalnie dla nich. 
 – Bardzo nam zależy, aby 
dzieci objęte wsparciem do-
świadczyły wakacyjnej beztro-
ski – mówi Małgorzata Niem-
kiewicz, dyrektorka MOPR 
w Gdańsku. – Staramy się, aby 

wypoczęły w przyjaznych wa-
runkach i skorzystały z moż-
liwie wielu atrakcji. Wakacje 
w plenerze, aktywne to prze-
cież znakomita forma relaksu.
Dodajmy, że MOPR pozyskał 
środki na wakacje dla blisko 
100 dzieci ze Szczegółowego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii dla Gminy 

Miasta Gdańsk na rok 2020. 
Kolonie odbędą się w sierpniu 
w kilku turnusach, z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpie-
czeństwa i reżimu sanitarnego 
w czasie epidemii. Ofertę wy-
poczynku zapewnia Chorągiew 
Gdańska Związku Harcerstwa 
Polskiego. 

(SR)

+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

Podlasie
Bieszczady

Warmia
Mazury

Małopolska
Dolny Śląsk

Warszawa
Sandomierz

Wrocław i Drezno
Łódź

Poznań

Bojnice
Truskawiec

Kaszuby 
Kociewie
Żuławy

Syberia
Kraje 

Bałtyckie

Londyn
Barcelona

Lizbona
Paryż
Rzym

Wiedeń
Sankt Petersburg

Lwów
Praga

Bydgoszcz
Toruń

Malbork
Frombork

Gruzja
Malta
Grecja 
Izrael

 

III Pomorska Olimpiada 
Wiedzy Obywatelskiej 

„SENIOR OBYWATEL” 
im. Pawła Adamowicza 

Seniorze! 
Masz ukończone 60 lat? 

Interesujesz się wiedzą o społeczeństwie? 
Sprawdź swoją wiedzę o naszym państwie! 
Wygraj atrakcyjne nagrody! 
 
W ramach projektu: 

odbędziesz spotkania z samorządowcami, osobami 
ze świata nauki i polityki (w zależności od sytuacji epidemicznej), 
otrzymasz darmowe materiały szkoleniowe, 
możesz wziąć udział w wykładach. 

 
Więcej informacji:  

883 703 713 barbara_sredniawa@wp.pl 

58 526 81 15 przemyslaw.czaja@metropoliagdansk.pl 
 
www.srebrniobywatele.wordpress.com   Pomorska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej 

 

Olimpiada jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego 
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wielokrotnie już informowaliśmy o różnych formach wsparcia służb czuwających nad 
bezpieczeństwem w sopocie. tym razem z finansowego wsparcie cieszyć mogą się strażacy.

NOwY KOMENDANT

pieniądze dla strażaków

Jak podaje Anna Dyksińska 
z Urzędu Miasta Sopotu, na 
mocy umowy miasto zobowią-
zało się przekazać 20 tys. zł na 
zakup materiałów i wyposa-
żenia potrzebnego do prowa-
dzenia działań ratowniczo-ga-
śniczych oraz usług przeglądu 
i napraw samochodów, sprzętu 
czy pokrycia kosztów mediów 
(energii elektrycznej, cieplnej, 
wody).  
 – Współpraca ze strażą pożar-
ną zawsze dobrze się układała 
w naszym mieście. Straż jest 
ważnym elementem całego sys-
temu dającego poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańcom. Zro-
zumiałe zatem jest, że strażacy 
są najlepiej oceniani i doceniani 
przez społeczeństwo – mówi 
Jacek Karnowski, prezydent 
Sopotu. – Sopoccy strażacy to 
profesjonaliści, którzy z odda-
niem i ogromnym zaangażo-
waniem wykonują swoją pracę. 
Bardzo dziękuję im za służbę 
i mam nadzieję, że wsparcie 
miasta, ułatwi im ciężką pracę.
Warto przypomnieć, że 
w minionym roku sopoc-
ki magistrat wsparł komendę 

Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej 110 tys. zł, a ponad 
40 tys. zł otrzymała jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W tegorocznym budżecie za-
pisano środki na potrzeby ko-
mendy w wysokości 120 tys. 
dla PSP i 40 tys. dla OSP. 
Umowa została podpisana 
w Komendzie Miejskiej PSP 

NA RZEcZ cENTRuM PRAw KOBIET

Wielka aukcja Charytatywna
Jeszcze tylko do 26 lipca (do 
godz. 21.00) trwa – organi-
zowana przez Centrum Praw 
Kobiet – aukcja przedmio-
tów, których sprzedaż ma sfi-
nansować organizację wspar-
cia prawnego, psychologicz-
nego i socjalnego kobiet. Aby 
im pomóc, swoje siły połą-
czyły Olivia Business Centre, 
Amazon Development Cen-
ter Poland i Centrum Praw 
Kobiet oddział w Gdańsku. 
W czasie licytacji licytowa-
ne są niezwykłe przedmio-
ty i usługi przekazane przez 
lokalnych artystów i przed-
siębiorców. Przepiękne rę-
kodzieło, przedmioty sztuki 
użytkowej, unikalne drobia-
zgi, atrakcyjne usługi w Trój-
mieście, które zostaną nieba-
wem wystawione na aukcję, 
a także ekskluzywne wystę-
py muzyczne, przygotowane 
specjalne na tę okazję można 
podziwiać na FB wydarze-
niu „Wielka Aukcja Chary-
tatywna na rzecz Centrum 
Praw Kobiet”. Aukcja prowa-
dzona jest na platformie Al-
legro Charytatywni pod tym 
samym tytułem.
 – Skąd pomysł na aukcję? 
Czerpiąc z 760 letniej trady-
cji jarmarcznej Gdańska, za-
pragnęliśmy utworzyć most 

łączący kupieckie zwyczaje, 
nowoczesny mikrobiznes oraz 
pomoc tym kobietom, które 
najmocniej odczuwają skutki 
trwającej pandemii. Tak zro-
dził się pomysł, którego ini-
cjatorami są Olivia Business 
Centre oraz Amazon – mówi 
Marta Moksa, menedżer O4, 
dyrektor komunikacji we-
wnętrznej Olivia Business 
Centre. – Wierzymy, że nasze 
zaangażowanie w tym trud-
nym okresie może stać się 
bardzo istotnym bodźcem dla 
kobiet dotkniętych efektami 
zamrożenia gospodarki przez 

długie tygodnie. Chcemy wes-
przeć je w ponownym urucho-
mieniu ich aktywności zawo-
dowej i rozwoju potencjału. 
W kobiecej przedsiębiorczo-
ści widzimy potencjał już od 
dawna. Dlatego m.in. w listo-
padzie zeszłego roku urucho-
miliśmy O4 Flow – pierwszy 
w Polsce coworking dedyko-
wany kobietom, właśnie po to, 
by wspierać rozwój kobiecych 
biznesów. Dzięki temu jeszcze 
lepiej rozumiemy, jak pande-
mia na nie wpłynęła. 
Całkowity dochód 
z aukcji zostanie przekazany 

na rzecz Centrum Praw Ko-
biet w Gdańsku. Fundacja 
Centrum Praw Kobiet to naj-
starsza organizacja w Polsce 
udzielająca specjalistyczne-
go wsparcia kobietom, której 
misją jest przeciwdziałanie 
wszelkim formom przemocy 
i dyskryminacji kobiet w życiu 
prywatnym, publicznym i za-
wodowym. W 1999 r. fundacja 
utworzyła oddział w Gdańsku, 
dla którego chcemy przekazać 
fundusze uzbierane w ramach 
tego wydarzenia. Swoją ofertę 
pomocową CPK Gdańsk kie-
ruje w szczególności do grup 

Z PIEKŁA DO „PROMYKA”

Uratowali psy z radys 
Pracownicy razem z wo-
lontariuszami gdańskiego 
schroniska „Promyk” przy-
wieźli ze schroniska w Ra-
dysach 20 psów z kilkudzie-
sięciu, które jeszcze tam po-
zostały. Teraz psiaki są na 
kwarantannie, weterynarze 
badają je, uzupełnią szcze-
pienia i zabiegi pielęgnacyj-
ne, a gdy będą już gotowe 
zostaną poddane socjaliza-
cji, by docelowo przekazać 
je do nowych domów.
W schronisku w Radysach 
w powiecie piskim na Ma-
zurach interweniowała Poli-
cja, prokurator, weterynarze 
i organizacje działające na 
rzecz zwierząt. Na miejscu 

znaleziono ponad tysiąc 
psów, które, jak informują 
świadkowie, były trzyma-
ne w złych warunkach, bez 
zapewnienia odpowiedniej 
opieki weterynaryjnej. Psy 
z Radys przewieziono do 
innych schronisk i domów 
tymczasowych. Część z nich 
trafiła też do Gdańska.
 – Zwierzęta są w dość do-
brym stanie fizycznym, 
niektóre mają nawet lekką 
nadwagę, ale z pewnością 
wszystkie wymagają do-
kładnego przebadania i so-
cjalizacji – mówi Pola Ha-
rasimiuk, lekarz weteryna-
rii z gdańskiego schroniska 
„Promyk”. 
Dziewiętnastu chłopaków 
i jedna panna rozpoczynają 
nowe życie w Gdańsku! Już 
podczas obserwacji w Ra-
dysach i w podróży okazało 
się, że nie są to najłatwiej-
sze psiaki. W większości są 
to psy wielkości co najmniej 
średniej, są zestresowane, 
wylęknione, nie ufają za bar-
dzo człowiekowi. 
 – Prawdopodobnie czeka 
nas wszystkich dużo pracy, 
cierpliwości i czasu zanim 
będziemy mogli powiedzieć, 
że ostatni z „Radysiaków” 
znalazł nowy dom – mówi 
Piotr Świniarski, kierownik 
gdańskiego schroniska. – Po 
obowiązkowej kwarantannie 
i koniecznych zabiegach we-
terynaryjnych przyjdzie czas 
na socjalizację, wyzbycie 
się lęku przed człowiekiem, 

w Sopocie. Jej nowym gospo-
darzem od 1 lipca jest st. bryg. 
Marian Hinca. 
 – Mam nadzieję, że będę mógł 
realizować obowiązki służbowe 
na bardzo dobrym poziomie, 
zarówno na rzecz mieszkańców 
Sopotu jak i licznie odwiedza-
jących miasto gości – mówi p.o. 
komendanta miejskiego PSP st. 

bryg. Marian Hinca. – Dzisiej-
sze podpisanie umowy to do-
bry początek przyszłej współ-
pracy, dobrze wróży na przy-
szłość. Mam nadzieje, że dzięki 
wsparciu miasta będziemy mo-
gli rozwijać się i na bieżąco re-
alizować nasze trudne zadania.  

(GR)

dyskryminowanych, zagro-
żonych wykluczeniem z roz-
wiązań systemowych, bę-
dących w kryzysie, również 
wywołanym pandemią, które 
z tego powodu doświadcza-
ją podwójnego wykluczenia, 
m.in.: do kobiet doświadcza-
jących przemocy, osób z nie-
pełnosprawnościami, cudzo-
ziemek, migrantek. Szczegó-
ły działań fundacji znajdują 
się na stronie https://cpk.org.
pl/.

Krzysztof Król 

naukę chodzenia na smyczy, 
jednym słowem: na to, aby 
zaufały jeszcze raz i pokaza-
ły swoje prawdziwe oblicze – 
dodaje Świniarski. 
Aby psiaki z Radys mogły 
trafić do Gdańska niezbędna 
była zmiana statutu Gdań-
skiego Ogrodu Zoologicz-
nego, w którego strukturze 
organizacyjnej jest „Pro-
myk”. Dzięki wrażliwości 
wielu osób zmiany w prawie 
lokalnym zostały wprowa-
dzone i zwierzęta czeka lep-
sze życie w troskliwych ro-
dzinach w Gdańsku.

(GR)
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SOLIDARNI wOBEc TRAGEDII 

ZALEcAjĄ SZcZEPIENIA PRZEcIwKO cHOROBOM uKŁADu ODDEcHOwEGO

trójmiasto pomaga powodzianom 

Bezpłatne szczepienia dla pomorskich seniorów 

w ostatnich tygodniach w wyniku nawałnic ucierpiały niektóre południowe regiony naszego kraju. tej tragedii obojętne nie pozostało 
trójmiasto. łącznie do gminy chmielnik i Jawornik trafi 700 tys. zł, przekazane przez Gdańsk, sopot i Gdynię. 

seniorzy z 17 pomorskich powiatów już po raz trzeci otrzymają bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko pneumokokom. zostanie 
zaszczepionych ponad 2,3 tys. osób, a wśród nich mieszkańcy sopotu i powiatu gdańskiego.

– Cieszę się, że solidarność 
okazujemy między sobą w Trój-
mieście, ale też wspólnie z 3 
miastami chcemy pomóc gmi-
nom na południu Polski. Istotą 
samorządu jest to, że widzimy 
siebie w potrzebie. Wcześniej 
pomagaliśmy gminie Gorzy-
ce, a trzy lata temu gminom 
na Pomorzu, kiedy nawiedziła 
je nawałnica. Teraz pomagamy 
gminom na Podkarpaciu. Wie-
my, ile czeka się na inwestycje 
i jakie to są nakłady finansowe. 
W gminie Chmielnik właśnie 
otwarto oczyszczalnię ścieków, 
która ucierpiała podczas powo-
dzi – mówi Aleksandra Dul-
kiewicz prezydent Gdańska.
Gdańsk przekazał 500 tys. zł, 
z czego 300 tys. trafi do gmi-
ny Chmielnik, a 200 tys. zł do 
gminy Jawornik. Dodajmy, że 
Gdynia przekaże 150, a Sopot 
50 tys. zł. 
 – Ten rok jest dla Polski szcze-
gólny, rok rocznicy 40-lecia 
Solidarności. Ta solidarność 
ma też wymiar wspólnotowy. 
Zawsze, kiedy było źle, samo-
rządy spieszyły się nieść pomoc 

tym wspólnotom, które mie-
rzyły się z problemami – za-
uważa Wojciech Szczurek, pre-
zydent Gdyni.
 – Nasze miasta wspierają po-
trzebujące gminy od wielu lat. 
W 1997 roku była powódź ty-
siąclecia i wtedy też nieśliśmy 
pomoc. Nie można zapominać 
o zaangażowaniu mieszkań-
ców, którzy również prowadzą 
zbiórki i pomagali poszkodo-
wanym, gdy była taka potrzeba. 
Teraz też ta decyzja o pomocy 
nie jest polityczna, działamy 
przy wsparciu naszych miesz-
kańców – podkreślał Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.
Pomoc z Gdańska trafi do 
Chmielnika, który jest małą 
podkarpacką gminą, położoną 
w sąsiedztwie Rzeszowa. 
 – Nawalny deszcz spowodował 
powódź błyskawiczną, która 
objęła swym zasięgiem około 
180 ha. Zniszczyła w znacznej 
mierze 65 budynków miesz-
kalnych i kilkanaście gospo-
darczych. W niektórych obiek-
tach woda, wypełniała nie tyl-
ko piwnice, ale i niemal całe 

pomieszczenia parterów. Sa-
mochody odpływały z podwó-
rek. Budynki wymagają grun-
townych remontów, osuszania, 
wymiany instalacji, wyposaże-
nia. Wielu straciło w znacznym 
stopniu dorobek swojego życia. 
Zalane studnie spowodowa-
ły konieczność dostarczania 
mieszkańcom wody – mówi 
Olimpia Schneider z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Powstały ogromne straty 
w infrastrukturze komunal-
nej. Uszkodzone zostało 7 mo-
stów. Mieszkańcy mają kłopoty 
z dojazdem do swoich posesji, 
gdyż niektóre odcinki dróg 
zostały zerwane, a inne posia-
dają uszkodzone nawierzchnie 
i podbudowy. Jednym z wielu 
priorytetów dla gminy jest przy-
wrócenie pełnego procesu prze-
syłania ścieków komunalnych, 
który został utrudniony przez 
zalane przepompownie, urzą-
dzenia kanalizacyjne i sterujące. 
Wezbrana woda uszkodziła 
także teren rekreacyjny oraz 
budynki komunalne: Dom 
Ludowy i Dom Strażaka 

w Zabratówce oraz Dom Lu-
dowy w Błędowej Tyczyńskiej. 
Obiekty, w znacznej części 
niedawno odnowione i dopo-
sażone, obecnie są budynkami 
z zalanymi piwnicami, kotłow-
niami, zniszczonym wyposaże-
niem. Doposażenia wymagają 
teraz jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych, gdyż sprzęt 

ratowniczy uległ w znacznej 
mierze zużyciu w działaniach 
ratujących życie i dobytek 
mieszkańców. 
 – Problemem dla samorządu 
stał się również odbiór szcze-
gólnych odpadów, jakimi są od-
pady popowodziowe. Ich ilość 
szacuje się na około 150 ton. 
Regulacja oraz oczyszczanie  

koryta rzeki czy wycinka 
drzew to prace, których koszt 
Gospodarstwo „Wody Polskie” 
wstępnie oszacowało na 4 mln 
zł. Dzisiaj trudno jeszcze osza-
cować straty, z pewnością będą 
to dziesiątki milionów złotych 
– dodaje Olimpia Schneider. 

(GR)

Jak słusznie zauważa Michał 
Piotrowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Pomorskiego, osoby 
starsze, które dodatkowo mają 
przewlekłe choroby, są szcze-
gólnie narażone na zakażenia 
pneumokokami.  – Dlatego też 
pomorski samorząd przeznaczy 
388 tysięcy złotych na ten cel. 
Pieniądze będą wydane m.in. 
na szczepienia, edukację pacjen-
tów oraz promocję programu. 
Natomiast powiaty dofinanso-
wują program w wysokości 50 
proc. tylko na szczepienia. Ma 
je dostać 2318 seniorów – wyli-
cza Michał Piotrowski.
Jest to kontynuacja projektu, 
który z jednej strony stanowi 
realizację polityki senioralnej, 
z drugiej zaś zdrowotnej. 
 – Szczepienia są jednymi z naj-
ważniejszych zdobyczy współ-
czesnej medycyny, które ratują 
życie i chronią przed powi-
kłaniami związanymi z nie-
bezpiecznymi chorobami za-
kaźnymi. Szczepionki działają 
szybko, mają szeroki wpływ na 
odporność osób szczepionych, 

społeczności i populacji – mówi 
Agnieszka Kapała-Sokalska, 
członkini Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. – Warto pod-
kreślić przy okazji wagę szcze-
pień. Ich głównym celem jest 
profilaktyka chorób wywoła-
nych przez pneumokoki, takich 
jak: zapalenie płuc, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, 
zapalenie zatok czy też sepsa. 
Program zdrowotny, który re-
alizujemy, ma także wymiar 
edukacyjny, związany z podno-
szeniem świadomości społecz-
nej dotyczącej istniejących za-
grożeń i potrzeby szczepień. 
W 2019 roku przeciwko 
pneumokokom zaszczepiło się 
w ramach naszego programu 
ponad 2150 seniorów. W 2020 
roku będzie to, według szacun-
ków, ponad 2300 osób.
 – Takie inicjatywy są niezwy-
kle potrzebne. Jestem przeko-
nany, że wielu seniorów sko-
rzysta z możliwości darmowych 
szczepień. Same powiaty nie 
sfinansowałyby tak dużej ilości 
szczepień. Jest to kolejny do-
wód na to, że wspólnie zdziałać 

możemy znacznie więcej – 
mówi „Panoramie” Stefan Sko-
nieczny, starosta gdański.
Województwo pomorskie – 
przypomina Michał Piotrow-
ski – przeznacza też środki na 
takie programy profilaktyczne 
jak: wczesne wykrywanie no-
wotworów (rak piersi, szyjki 
macicy i jelita grubego), czyn-
niki ryzyka w miejscu pracy, cu-
krzyca typu 2 oraz rehabilitacja 
kardiologiczna.
W związku z wysoką 

zapadalnością na chorobę 
pneumokokową wśród senio-
rów, samorząd województwa 
pomorskiego we współpracy 
z Wojewódzką Stacją Sanitar-
no-Epidemiologiczną w Gdań-
sku podjął decyzję o utworzeniu 
Regionalnego Programu Poli-
tyki Zdrowotnej – Szczepienia 
przeciwko pneumokokom dla 
osób 65 + z grupy ryzyka. Jest 
to pierwszy partnerski program 
polityki zdrowotnej realizowa-
ny na tak szeroką skalę wspólnie 

z powiatami z województwa 
pomorskiego. 
Szczepienia dla osób dorosłych, 
w szczególności seniorów, nie 
są finansowane z budżetu pań-
stwa. Mogą być jednak zapew-
nione bezpłatnie w ramach pro-
gramów polityki zdrowotnej re-
alizowanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, w tym 
samorząd województwa oraz 
samorządy powiatowe.
W 2018 roku był wprowadzony 
pilotażowy program, w ramach 
którego udało się zaszczepić 2102 
osoby z 2226 planowanych se-
niorów z 11 powiatów. A w 2019 
roku zaszczepiono 2153 osób 
z 2220 zaplanowanych. 
 – Celem Regionalnego Progra-
mu Polityki Zdrowotnej jest za-
pobieganie zachorowaniom na 
inwazyjną chorobę pneumoko-
kową poprzez zwiększenie licz-
by osób zaszczepionych – wyja-
śnia Tadeusz Jędrzejczyk, lekarz 
i dyrektor Departamentu Zdro-
wia Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskie-
go. Dzięki realizacji programu 
zwiększy się także świadomość 

zdrowotna wśród pacjentów 
z grup ryzyka oraz wiedza per-
sonelu medycznego. Oczeki-
wany rezultat w naszym regio-
nie to także mniej przypadków 
śmiertelnych. Eksperci WHO 
zalecają szczepienia przeciwko 
chorobom układu oddechowe-
go – w tym przeciwko pneumo-
kokom – jako skuteczną for-
mę ochrony zdrowia również 
w czasie pandemii COVID-19. 
 – Dotyczy to zwłaszcza osób 
dorosłych w grupach ryzyka, 
w tym osób po 60. roku życia 
i przewlekle chorych. Dlate-
go pomorski samorząd planuje, 
aby w tym roku ze szczepień 
przeciwko pneumokokom sko-
rzystały nie jak w poprzednich 
latach osoby powyżej 65. roku 
życia osoby, ale już 60-latkowie 
z chorobami przewlekłymi. Ta-
kich osób będzie więcej, jednak 
decydować będą określone kry-
teria kliniczne. Jednak opinię 
o obniżeniu wieku musi wydać 
jeszcze AOTMiT – tłumaczył 
Tadeusz Jędrzejczyk.

(MP)
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student w pracy 

Bądź czujny i nie 
daj się oszukać

Czas wakacyjnej przerwy w na-
uce to doskonała okazja dla stu-
dentów, żeby sobie dorobić. 
Przedsiębiorcy w takiej sytuacji 
chętnie proponują umowę zle-
cenie. To dlatego, że do ukoń-
czenia 26. roku życia studenci 
zatrudnieni w tej formie nie 
podlegają ubezpieczeniom spo-
łecznym. Nie trzeba też za nich 
opłacać składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne.
Zwolnienie ze składek doty-
czy osób, które posiadają status 
studenta. Jest nim każdy, kto 
kształci się na wyższej uczelni. 
Status ten przysługuje od dnia 
przyjęcia w poczet studentów 
(czyli immatrykulacji) do dnia 
złożenia egzaminu dyplomo-
wego bądź skreślenia z listy 
studentów. Obywatelstwo, kraj, 
w którym odbywają się studia, 
a także fakt, czy szkoła jest pu-
bliczna czy prywatna, nie mają 
znaczenia.
Jeśli ktoś skończył studia lub 
chwilowo nie ma statusu stu-
denta (np. obronił licencjat i od 

Regularnie pomorscy policjan-
ci ostrzegają przed oszustami 
próbującymi wyłudzić pienią-
dze i kosztowności różnymi 
metodami – szczególne od osób 
starszych. Najczęściej wykorzy-
stywane są metody na „osobę 
z rodziny” lub „policjanta”
 – Kolejny raz apelujemy o roz-
sądek i ostrzegamy przed oszu-
stami. Przestępcy w dalszym 
ciągu próbują wyłudzać pienią-
dze i liczą na nieuwagę osób 
starszych. W ostatnim cza-
sie stosują połączone metody 
„na wypadek” i „na policjanta”. 
Przestępcy dzwonią do wy-
typowanej przez siebie osoby 
i przedstawiają przygotowaną 
historię. Najczęściej podają się 
za funkcjonariuszy Policji i in-
formują, że rzekomo doszło do 
wypadku, którego sprawcą jest 
osoba bliska dla osoby starszej. 
Następnie  przedstawiają moż-
liwość „polubownego załatwie-
nia” sprawy lub wpłacenia ka-
ucji dla uniknięcia aresztowania 
bliskiej osoby – tłumaczy st. 
sierż. Kościuk, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszczu Gdańskim.
Kolejną legendą, którą posłu-
gują się oszuści, jest podanie się 
za policjanta pracującego nad 
sprawami kradzieży pieniędzy 
z kont bankowych. 
 – W takim przypadku nakła-
niają oni osobę, do której dzwo-
nią, do wypłacenia środków 
i przekazania ich pod pretek-
stem, że to jedyny sposób, aby 
uchronić oszczędności. W innej 
wersji tej historii oszust prosi 

OSTATNIE PRZYGOTOwANIA

Niebawem Bon turystyczny
Polski Bon Turystyczny to 
wsparcie dla polskich ro-
dzin i branży turystycznej 
w związku z trudną sytuacją 
gospodarczą wywołaną epi-
demią Covid-19. Rolą ZUS 
jest utworzenie, dostosowanie 
i utrzymania infrastruktu-
ry informatycznej do obsłu-
gi bonu. W tej chwili trwają 
ostatnie przygotowania do 
jego wdrożenia.
Bon turystyczny będzie przy-
znawany na dziecko, na które 
przysługuje świadczenie wy-
chowawcze lub dodatek wy-
chowawczy „Rodzina 500+”. 
Na każde dziecko można 
otrzymać jeden bon w wyso-
kości 500 zł. W przypadku 
dziecka z niepełnosprawno-
ścią przysługuje dodatkowy 
bon w takiej samej kwocie. 
Za pomocą bonu będzie moż-
na płacić za usługi hotelarskie 
i imprezy turystyczne na tere-
nie Polski. Bon będzie ważny 
do 31 marca 2022 r. i nie pod-
lega wymianie na gotówkę ani 

inne środki płatnicze. 
Aby otrzymać bon, nie trze-
ba składać żadnych wniosków. 
Prawo do niego będzie ustalać 
Polska Organizacja Turystycz-
na (POT) na podstawie danych 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. POT bę-
dzie wyjaśniała sprawy zwią-
zane z uprawnieniami do bonu 
zarówno beneficjentów, jak 
i podmiotów turystycznych. 
Lista przedsiębiorców tury-
stycznych oraz organizacji po-
żytku publicznego, za których 
usługi można będzie płacić bo-
nem, zostanie opublikowana na 
stronie internetowej POT.
Obsługa bonu będzie odbywać 
się wyłącznie na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE 
ZUS). Oznacza to, że aby sko-
rzystać z bonu, należy posia-
dać tam profil. Osoby, które 
nie mają jeszcze swojego pro-
filu, mogą go założyć w każdej 
chwili, samodzielnie potwier-
dzając tożsamość np. za pomo-
cą profilu zaufanego ePUAP 

lub podpisu elektronicznego 
albo w każdej placówce ZUS.
Bon będzie można aktywować 
na PUE w dowolnym momen-
cie (np. na kilka dni przed pla-
nowanymi wakacjami), po po-
daniu danych kontaktowych 
(adres e-mail i numer telefonu 
komórkowego). Osoby, które 
mają dziecko z niepełnospraw-
nością i będą chciały uzyskać 
dodatkowe świadczenie, będą 
mogły na PUE ZUS złożyć 
oświadczenie, które jest pod-
stawą przyznania dodatkowych 
500 zł.
Na PUE, w roli „Ogólne”, 
w panelu bocznym powstaną 
osobne zakładki – jedna dla 
beneficjentów oraz druga dla 
podmiotów turystycznych. 
Na PUE ZUS dostępne będą 
też specjalne funkcje dla pod-
miotów turystycznych. Zain-
teresowani przystąpieniem do 
programu Polski Bon Tury-
styczny będą mogli za pośred-
nictwem PUE ZUS zarejestro-
wać się na liście podmiotów 

POMÓŻ, REAGuj!

pomagaj mądrze – nie dawaj pieniędzy 
pracownicy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku odbierają sygnały od mieszkańców 
i turystów o konieczności udzielania wsparcia osobom doświadczającym bezdomności, 
potrzebującym. te interwencje dotyczą też osób proszących o datki np. w Śródmieściu.

 – W mieście trwa letnia ak-
cja pomocowa i profilaktyczna 
na rzecz potrzebujących, która 
wzorem lat ubiegłych przebie-
ga pod hasłem „Okaż serce. Nie 
dawaj pieniędzy osobie żebrzą-
cej, bo tam zostanie! Pomagaj 
mądrze!”. Chodzi o to, by lu-
dzi w życiowym kryzysie, np. 
bezdomnych lub proszących 
o datki wspierać odpowiedzial-
nie, kompleksowo. Żeby nie 
pozostawiać ich na ulicy z pro-
blemem. Stąd prośba m.in. pra-
cowników MOPR, streetwor-
kerów i funkcjonariuszy gdań-
skiej Straży Miejskiej o reakcję 
i przekazywanie informacji 
o osobach w kryzysie, pozosta-
jących na ulicy – apeluje Sylwia 
Ressel, rzecznik prasowy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie w Gdańsku.
Można im pomóc adekwatnie 
do potrzeb. Jak ważne są takie 
sygnały? W ostatnich dniach 
np. dzięki wrażliwości i inter-
wencji gdańszczanki udało się 
pomóc bezdomnemu mężczyź-
nie, który przebywał w miejscu 
niemieszkalnym w centrum 
Wrzeszcza. 
 – Sprawdziliśmy sytuację męż-
czyzny, wsparcie było naprawdę 
konieczne – mówią pracownicy 
Samodzielnego Referatu Re-
integracji MOPR w Gdańsku. 

- Zapewniliśmy już panu mię-
dzy innymi posiłki. Zaofero-
waliśmy tymczasowe schronie-
nie w mieszkalnym kontenerze, 
w którym pozostanie do czasu 
umieszczenia w placówce. Re-
akcja gdańszczanki była w tym 
wypadku świetna – tym bar-
dziej, że epidemia trwa i trzeba 
robić wszystko, żeby ludzie byli 
bezpieczni.
Sylwia Ressel przypomina, że 
osoby doświadczające bezdom-
ności mają w Gdańsku zapew-
nione szerokie wsparcie.
 – Od schronienia po m.in. 

rzeczowe, finansowe, porad-
nicze oraz aktywizujące za-
wodowo, społecznie i życiowo. 
Tegoroczna akcja „Okaż ser-
ce” potrwa do końca sierpnia. 
Działania prowadzą gdań-
scy partnerzy: MOPR, Straż 
Miejska, Policja, Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alber-
ta, Centrum Wsparcia Imi-
grantów i Imigrantek, Zarząd 
Transportu Miejskiego, Mor-
ski Oddział Straży Granicznej, 
Wydział Rozwoju Społeczne-
go UMG i menadżerka Śród-
mieścia – informuje rzecznik 

gdańskiego MOPR.
Informacje o osobach bez-
domnych lub o ludziach pro-
szących o datki warto prze-
kazywać do: MOPR przy ul. 
Wolności 16 (tel.58 522 38 20) 
lub do MOPR przy ul. Lecz-
kowa 1A (tel. 58 342 31 50) – 
w godz. pracy ośrodka, a także 
do Straży Miejskiej w Gdań-
sku (tel. 986) lub Policji (tel. 
112), ale tylko w sytuacjach 
interwencyjnych.

(GR)

turystycznych. Będą też mo-
gli zarządzać uprawnieniami 
dla osób, które będą w ich 
imieniu przyjmować płat-
ności bonem. Na PUE ZUS 
uzyskają również dostęp do 
swoich rozliczeń.
Płatności bonem będą reali-
zowane poprzez SMS. Chcąc 
zapłacić bonem za usługę, 
trzeba będzie pokazać pod-
miotowi turystycznemu spe-
cjalny numer przypisany do 
bonu, a następnie jednorazo-
wy kod autoryzacyjny.
Dodatkowo Zakład zapewni 
możliwość kontaktu ze spe-
cjalną infolinią, która będzie 
stanowić wsparcie dla osób 
korzystających z bonu i pod-
miotów turystycznych przez 
24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. 
Już teraz w placówkach ZUS 
wszyscy zainteresowani mogą 
liczyć na pomoc w założeniu 
konta na PUE ZUS.

(Kc)

października rozpocznie uzu-
pełniające studia magisterskie), 
powinien poinformować o tym 
swojego zleceniodawcę. Będzie 
on musiał zgłosić takiego pra-
cownika do ubezpieczeń spo-
łecznych i ubezpieczenia zdro-
wotnego oraz opłacać składki. 
Ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne.  
Jeżeli student ukończy 26 lat 
w trakcie wykonywania takiej 
umowy to tego dnia ubezpie-
czenia emerytalne, rentowe 
i wypadkowe stają się dla niego 
obowiązkowe. 
Studentami – według przepi-
sów ubezpieczeniowych – nie 
są osoby na studiach dokto-
ranckich oraz podyplomowych, 
nawet jeśli mają mniej niż 26 
lat. Ze zwolnienia w opłacaniu 
składek nie skorzysta także stu-
dent, który podpisuje umowę 
zlecenia z własnym pracodawcą 
(u którego pracuje już na umowę 
o pracę). 

Krzysztof cieszyński 

o podanie danych do logowa-
nia do systemu bankowego – 
dodaje rzecznik pruszczańskiej 
KPP.
Należy pamiętać że:
 – Policjanci NIGDY nie pro-
szą o przekazanie im pieniędzy;
 – funkcjonariusze nie infor-
mują o prowadzonych postępo-
waniach przez telefon;
- Nie należy podawać informa-
cji o posiadanych pieniądzach 
czy to w domu, czy w banku.
 – zarówno Policja, jak i banki 
nigdy nie proszą o podanie ha-
seł do konta przez telefon czy 
na adres mailowy;
 – w przypadku, gdy dzwoniąca 
osoba podaje się za kogoś bli-
skiego i  prosi o pomoc, nie na-
leży działać pochopnie. Warto 
potwierdzić, czy  osoba bli-
ska potrzebuje naszej pomocy. 
W tym celu można np. same-
mu  zadzwonić, żeby zweryfi-
kować wiadomość;
 – nie należy wdawać się 
w rozmowę z oszustem, trze-
ba jak najszybciej przerwać 
połączenie;
 – w przypadku, kiedy nie je-
steśmy pewni, jak się zachować 
– poprośmy kogoś bliskiego 
o pomoc;
 – oszuści wywierają presję 
na swojego rozmówcę, chcąc 
zmusić go do jak najszybszego, 
często pochopnego działania, 
w tym celu zasypują osobę dużą 
ilością informacji;
 – w sytuacji, gdy dzwoni do 
nas osoba i próbuje wyłudzić 
pieniądze, należy przerwać po-
łączenie i zawiadomić Policję.
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Malarnia w końcu 
wróciła
 – Gruntowna przebudowa 
tej lubianej sceny zmieniła ją 
nie do poznania – w zasadzie 
tylko lokalizacja pozostała ta 
sama – ale jej wnętrze, zaple-
cze, wejście, szatnia i foyer są 
inne. Skalę tych zmian moż-
na było ocenić osobiście pod-
czas premierowego spektaklu 
„Życie intymne Jarosława” 
– mówi Grzegorz Kwiatkow-
ski, rzecznik prasowy Teatru 
Wybrzeże. 
W 2018 roku w ramach wie-
loetapowej inwestycji w gdań-
skim teatrze rozpoczęto reali-
zację przedsięwzięcia obej-
mującego przebudowę Sceny 
Malarnia. Wszystko po to, 
aby poprawić funkcjonalności 
obiektu oraz przystosować do 
współczesnych standardów 
wystawiania przedstawień. 
 – Malarnia miała być włą-
czona do całego kompleksu 
budynków Teatru Wybrzeże, 
a przy okazji chcieliśmy za-
adaptować poddasza na cele 
użytkowe. W wyniku zakoń-
czonej inwestycji znacznie 
poprawił się stan techniczny 
Malarni – jest teraz komfor-
towa, w pełni klimatyzowa-
na i dostosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Do-
stęp do sceny jest zapewniony 
przez nowoczesne i funk-
cjonalne foyer, które wraz 
z zapleczem zlokalizowane 
jest w sąsiednim, zabytko-
wym budynku Starej Apteki. 
Wprowadzone zostały rów-
nież nowoczesne rozwiązania 
technologii teatralnej – infor-
muje Grzegorz Kwiatkowski.
Obiekt został połączony 
z pozostałymi budynkami 
teatralnymi, co zapewni wi-
dzom łatwiejszy dostęp do 
Starej Apteki i Dużej Sceny, 
a także ułatwi pracę zespo-
łowi teatru. Ponadto, dzięki 
wykonaniu zupełnie nowej, 
stalowej konstrukcji dachu, 
poddasze zostanie wykorzy-
stane na cele użytkowe wraz 
z zapleczem oraz pomieszcze-
nia techniczne.
Dodajmy jeszcze na sam ko-
niec, że inwestycja zosta-
ła sfinansowana ze środków 
Samorządu Województwa 
Pomorskiego, przy współ-
finansowaniu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

(GR)
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wszystkich miłośników fotografii zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „pomorskie 
w kadrze”. zgłoszenia przyjmowane są do 20 września, a wygrać można bony na zakupy akcesoriów 
i urządzeń fotograficznych.

„Bohaterami” konkursowych 
zdjęć mają być pomorskie krajo-
brazy. Konkurs jest bowiem orga-
nizowany w ramach działań zwią-
zanych z audytem krajobrazo-
wym, a jednym z głównych celów 
jest promocja walorów przyrod-
niczych, historycznych, kulturo-
wych, krajobrazowych i turystycz-
nych naszego województwa. Kon-
kurs skierowany jest zarówno do 
osób profesjonalnie zajmujących 
się fotografią, jak i do amatorów.
Zdjęcia oceniane będą w czterech 
kategoriach:
KRAJOBRAZ – PRZYRODA 
zdjęcia obiektów i krajobrazów 
przyrodniczych;
KRAJOBRAZ – ARCHI-
TEKTURA I URBANISTY-
KA zdjęcia obiektów i układów 
architektonicznych;
KRAJOBRAZ – KULTURA 
i TRADYCJA REGIONU zdję-
cia dokumentujące działalność 
kulturalną i jej materialne przeja-
wy, a także elementy charaktery-
styczne dla tradycyjnych, regional-
nych form działalności człowieka;
KRAJOBRAZ „Z LOTU PTA-
KA” zdjęcia wykonane z prze-
strzeni powietrznej, w tym za 

pomocą drona.
Zgłoszenia należy przesyłać do 20 
września. Szczegółowe informacje 
oraz formularz zgłoszeniowy do-
stępne są na stronie internetowej 
Pomorskiego Biura Planowania 
Regionalnego: www.pbpr.pomor-
skie.eu 
Laureatów poznamy 20 paździer-
nika w Międzynarodowym Dniu 
Krajobrazu. Uroczyste wręczenie 
nagród i wyróżnień będzie to-
warzyszyło konferencji i wysta-
wie krajobrazowej. Organizato-
rzy przewidzieli nagrodę główną 
dla najlepszej fotografii, a także 
nagrody dla najlepszych zdjęć 
w pozostałych trzech kategoriach. 
Laureaci otrzymają bony do zre-
alizowania w sklepach oferujących 
urządzenia i akcesoria fotograficz-
ne. Dodatkowo przyznane zosta-
ną również wyróżnienia w postaci 
upominków.
Dodajmy na koniec, że organi-
zatorem konkursu, któremu pa-
tronuje marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk, 
jest Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego.

(GR)

fOTOGRAfIcZNY KONKuRS

pomorskie w kadrze 

reklama

Całoroczne Hale piłkarskie

Zarezerwuj już teraz!
e-mail: biuro@pilkahalowa.pl
telefon: +48 502 322 210
www.pilkahalowa.pl

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

hala piłkarska
gdańsk wrzeszcz, ul. gen. józefa hallera 16/18

Całoroczne hale piłkarskie i hale do gry w koszykówkę siatkówkę i badmintona. 
Do państwa dyspozycji są boiska ze sztuczną murawą (Certyfikat Fifa Quality). 

Specjalna konstrukcja hali pozwala na grę przez cały rok w niezmiennych, 
komfortowych warunkach. W okresie letnim boki hali są rozsuwane dzięki czemu gra 

odbywa się na świeżym powietrzu, natomiast zimą hale są ogrzewane.  
Zapraszamy na hale piłkarskie do Gdańska oraz Gdyni.

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79

STREfA uLIcZNEj KOSZYKÓwKI 

Zapraszamy na trening z „kacpą”

Jeszcze przez nieco ponad 
miesiąc można bezpłatnie ko-
rzystać z nowopowstałej stre-
fy koszykówki ulicznej 3x3 na 
parkingu przy Ergo Arenie. 
To wspólne przedsięwzię-
cie trójmiejskiej hali i Sklepu 
Koszykarza. 
W ramach SK Ergo Arena 
3x3 Court prowadzone będą 
m.in. zajęcia koszykarskie 
z uznanymi polskimi trenera-
mi: Kacprem „Kacpą” Lacho-
wiczem i Piotrem Renkielem. 
W planowanych konkursach 
zręczności rywalizacja toczyć 
się będzie o nagrody ufundo-
wane przez Sklep Koszykarza. 
 – Do gry zapraszamy za-
równo mieszkańców, jak 

i turystów – mówi Magdale-
na Sekuła, prezes spółki Hala 
Gdańsk-Sopot. – Wierzymy, że 
lokalizacja hali i mnóstwo ko-
szykarskich wspomnień, które 
przez ostatnie 10 lat stworzy-
liśmy razem z reprezentacją 
i klubami, zmotywują adeptów 
koszykówki w każdym wieku 
do wspólnych ćwiczeń. 
 – Boisko Sklepu Koszykarza 
i Ergo Areny jest dla nas wyjąt-
kowym projektem, bo działamy 
wspólnie na rzecz całej koszy-
karskiej społeczności w Trój-
mieście – dodaje Michał Ku-
charski, Brand Manager Skle-
pu Koszykarza. – Zależy nam, 
żeby SK Ergo Arena 3x3 Court 
stało się miejscem wyjątkowych 

koszykarskich spotkań, 
zwłaszcza w trudnym czasie 
pandemii. 
Na 8 sierpnia zaplanowa-
no trening z Kacprem „Kac-
pą” Lachowiczem. Zajęcia 
prowadzone będą z podzia-
łem na 3 grupy wiekowe, 
uczestnicy staną do rywali-
zacji o m.in. koszulki i karty 
podarunkowe.  
Godzinowy harmonogram 
zajęć aktualizowany będzie 
na bieżąco za pośrednic-
twem strony www.ergoarena.
pl i mediów społecznościo-
wych Ergo Areny oraz Sklepu 
Koszykarza. 

(GR)
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Bieg przez 
stadion
 – Bieg po plaży, w parku, lesie 
to z pewnością dobry sposób na 
codzienne przebieżki. Ale już 
bieg po jednym z najpiękniej-
szych stadionów piłkarskich 
świata może być z pewnością 
niecodziennym i ciekawym 
przeżyciem. Gdański Ośro-
dek Sportu wspólnie z Arena 
Gdańsk Operator przygotowali 
wyjątkowy bieg na dystansie 5 
kilometrów – zapowiada Grze-
gorz Pawelec z Gdańskiego 
Ośrodka Sportu.
Bieg odbędzie się 2 sierpnia. 
Zapisy możliwe są poprzez for-
mularz zgłoszeniowy: https://
zapisy.sts-timing.pl/640/ do 31 
lipca do godz. 15.00. 
Kolejne odsłony imprez na dy-
stansie 5 km to bieganie w Trój-
miejskim Parku Krajobrazo-
wym na wysokości Oliwy oraz 
w Parku im. Ronalda Reagana. 
Gdańska Leśna 5 odbędzie się 
9 sierpnia w Oliwie, a Parkowa 
Piątka – 23 sierpnia w Parku im. 
Ronalda Reagana.
 – Każdy bieg traktujemy jako 
autonomiczne, zamknięte wy-
darzenie, dlatego też nie traktu-
jemy ich jako cyklu Grand Prix, 
czyli nie tworzymy klasyfikacji 
ogólnej i nie zbieramy punktów 
– dodaje Grzegorz Pawelec. 
Więcej na stronie www.spor-
tgdansk.pl.

 – Tereny wokół sześciu 
zbiorników retencyjnych na 
południu Gdańska zmienią 
się w jeszcze bardziej atrak-
cyjne dla mieszkańców. Jed-
nym z zadań jest inwestycja 
związana z budową ścież-
ki dla spacerowiczów wokół 
Zbiornika Świętokrzyska I. 
Umowa została podpisana 
i opiewa na ponad 316 tysię-
cy złotych. Niebawem zosta-
ną także podpisane umowy 
na dwie inne części projektu 
w pobliżu Zbiorników Świę-
tokrzyska I i II, które doty-
czą budowy ścieżki biegowej 
wokół tego drugiego obiek-
tu i połączenia drogi tech-
nologicznej z trasą wokół 
Zbiornika Świętokrzyska I. 
Ponadto na łączącej je trasie 
zamontowane zostaną urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej 

– mówi Aneta Niezgoda.
Przy Zbiorniku Augustow-
ska, który znajduje się w po-
bliżu pętli tramwajowej Ło-
stowice-Świętokrzyska, pra-
ce już trwają. W ramach in-
westycji wybudowana zosta-
nie asfaltowa droga technicz-
na dla pieszych i rowerzy-
stów. Ponadto przy zbiorniku 
pojawią się lampy uliczne. 
 – Z kolei przy Zbiorniku 
Łabędzia pojawi się oświe-
tlenie i nowe ławki. Nowe 
oświetlenie zostanie wybu-
dowane także przy zbiorniku 
Kiełpinek. Inwestycja ma się 
zakończyć do końca listopa-
da. Obecnie jesteśmy na eta-
pie wyboru wykonawców dla 
obu zadań – dodaje Aneta 
Niezgoda.
Prace prowadzone będą także 
przy zbiorniku Jabłoniowa, 

gdzie powstanie oświetlenie. 
A w ramach budżetu obywa-
telskiego powstanie ścież-
ka pieszo-rolkarska, z której 

będzie można korzystać pod 
koniec października.

(GR)

DLA ROLKARZY I PIESZYcH

atrakcyjne tereny wokół 
zbiorników retencyjnych 
Jak informuje aneta niezgoda z dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska, jeszcze w tym roku 
mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej atrakcji, która pojawi się wokół zbiornika Świętokrzyska 
1. podpisano bowiem umowę na budowę ścieżki. prace, realizowane w ramach budżetu 
obywatelskiego, zakończą się w listopadzie.

ERGO ARENA ERGO ARENA ERGO ARENA ERGO ARENA

NIEDZIELE:  26 LIPCA

STREFY INSTRUKTOR W 
KAŻDEJ STREFIE

4000 M2 
POWIERZCHNI 
DO JAZDY 

NIEDZIELE: 9, 16, 23 SIERPNIA

16:00-19:00

FITNESS
FREESTYLE

AGGRESSIVE

ROLKOWISKO 
 ERGO ARENIEw

Sponsorzy strategiczni Organizator Patroni medialni

WSTĘP 
WOLNY!

pomorskie żeglarstwo ma się najlepiej w kraju. szyki zawodników, nie tylko w tej dyscyplinie, popsuł covid-19. przed 
nami jednak żeglarskie święto – Volvo Gdynia sailing days. wierzymy, że z dobrej strony pokażą się pomorscy żeglarze. 

LIcZYMY NA SuKcESY w TOKIO

Białe żagle opanują Zatokę Gdańską

Tomasz Chamera, prezes Pol-
skiego Związku Żeglarskie-
go przyznaje, że w osiąganych 
sukcesach pomaga nam m.in. 
geografia i sąsiedztwo Zatoki 
Gdańskiej. 
 – Skutecznie wykorzystujemy 
chociażby Narodowe Centrum 
Żeglarstwa AWFiS. To ośro-
dek, jakiego zazdroszczą nam 
przedstawicieli wielu nacji. 
W NCŻ zawodnicy mają od-
powiednie warunki do treno-
wania. Ale mamy także prężnie 
działające kluby w środowisku 
warszawskim, poznańskim, 
zachodniopomorskim, czy ma-
zurskim. Bardzo dużo klubów, 
które nie zajmują się wyczy-
nowym sportem, jest z kolei 
na Dolnym i Górnym Śląsku, 
Podkarpaciu oraz Lubelszczyź-
nie. Żeglarstwo, co mnie bar-
dzo cieszy, rozwija się w wielu 
rejonach Polski. Chciałbym, 
aby ośrodki i kluby nie tyle zaj-
mowały się sportem wyczyno-
wym, ale również upowszech-
nianiem żeglarstwa – mówi 
nam prezes Chamera. 
Igrzyska olimpijskie zostały 
przełożone na 2021 rok. Przed 

startem w tak ważnej imprezie 
jest jeszcze wiele znaków za-
pytania – wszystko oczywiście 
przez panujący covid-19.
 – Chciałbym, aby sytuacja 
w końcu ustabilizowała się. Jest 
jeszcze wiele niewiadomych 
związanych z kalendarzem 
imprez międzynarodowych. 
Dzięki pomocy Ministerstwa 
Sportu w Polsce bardzo moc-
no udrożniliśmy możliwości 
żeglowania. Nasz flagowy pro-
jekt, czyli Volvo Gdynia Sa-
iling Days zaplanowany jest 
w dniach 17 sierpnia – 6 wrze-
śnia. W tym czasie rozegrane 
zostaną m. in. Mistrzostwa 
Europy w klasie Finn, Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Świa-
ta w klasie 470, Mistrzostwa 
Świata w klasie Micro oraz 
mistrzostwa Polski klas olim-
pijskich. Doroczny festiwal 
żeglarski sprawi, że Zatoka 
Gdańska po horyzont zapełni 
się żaglami. W Pucku z kolei 
odbędą się Mistrzostwa Eu-
ropy w Kiteboarding. Sezon 
będzie intensywny, ale wierzę, 
że bardzo udany. Nieco ograni-
czone są wyjazdy zagraniczne, 

ale jest to problem wielu nacji, 
które – tak jak my – borykają 
się z covidem-19 – podkreśla 
Tomasz Chamera.
Kadra żeglarzy na igrzyska 
olimpijskie nie jest jeszcze do 
końca ustalona. Trudno też 
wyrokować szanse medalowe 
naszych reprezentantów. 
 – Jak wrócimy z Tokio, to 
będą mógł wypowiedzieć się 
precyzyjniej na temat meda-
li – żartuje prezes. – Sport ma 
to do siebie, że medale rozda-
je się dopiero na mecie – tak 
jest również w żeglarstwie. 
Nie ukrywam, że liczę na do-
bre wyniki, szczególnie że nasi 
zawodnicy nie raz zdobywali 
medale mistrzostw Świata, czy 
Europy. Teraz trzeba się dobrze 
przygotować i przede wszyst-
kim unikać kontuzji. Wielu za-
daje sobie jeszcze pytanie: czy 
te igrzyska w ogóle się odbędą? 
Jestem optymistą i sądzę, że 
będziemy świętować igrzyska 
w Tokio. 

(lubek)

  tomasz chamera, 
prezes polskiego 

związku 
Żeglarskiego
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POMORSKA TARcZA ANTYKRYZYSOwA TO juŻ PRAwIE 400 MLN ZŁ wSPARcIA, ALE PIENIęDZY BęDZIE BRAKOwAĆ

rozmowa z marszałkiem województwa 
pomorskiego Mieczysławem strukiem
Wciąż jeszcze trwa walka 
z pandemią, ale jednocześnie 
nie ustają działania łagodzące 
powstały z jej powodu kryzys. 
Ostatnio pojawiła się infor-
macja o uruchomieniu przez 
samorządy województw spe-
cjalnych dotacji dla osób sa-
mozatrudnionych. Czy na Po-
morzu te dotacje też zostaną 
uruchomione?
– Rzeczywiście, wśród wielu 
działań mających na celu po-
moc przedsiębiorstwom, które 
zostały dotknięte skutkami epi-
demii, rząd wskazał programy 
regionalne, zarządzane przez 
samorządy wojewódzkie, jako 
źródło środków na tzw. dotacje 
bezzwrotne dla samozatrud-
nionych. Sęk w tym, że regio-
nalne programy operacyjne są 
na różnym stopniu zaawanso-
wania, część regionów (np. wo-
jewództwo kujawsko-pomor-
skie) dysponowało jeszcze wol-
nymi środkami, które można 
było przeznaczyć na tego typu 
wsparcie. Ale są też regiony, 
takie jak nasze województwo, 
gdzie już dawno ponad 90 proc. 
funduszy na lata 2014-2020 zo-
stało rozdysponowane. Zarząd 
Województwa Pomorskiego 
miał więc ograniczone możli-
wości, tym bardziej że bardzo 
ważne było również wsparcie 
szpitali. Ostatecznie, podję-
liśmy decyzję, że na wsparcie 
płynności przedsiębiorstw do-
tkniętych skutkami pandemii 
przekierujemy wszystko co 
możemy: 80 mln zł przezna-
czyliśmy na zeroprocentowe 
pożyczki, a 30 mln zł na dota-
cje dla mikro- i małych przed-
siębiorstw (w tym samozatrud-
nionych) z branży turystycznej,  
które są obecnie wskazywane 
jako potrzebujące najpilniej-
szego wsparcia. Oczywiście, 
poinformowaliśmy minister Ja-
rosińską, że nie przystępujemy 
do modelu rządowego w propo-
nowanym przez rząd zakresie, 
bo nie mamy już na to środków.
Dotacje dla branży turystycz-
nej „rozeszły się” w niecałą 
godzinę…
– Skoro rząd zadbał w swoich 
tarczach jedynie o firmy śred-
nie, dedykując im 2,5 mld zł 
(średnio to ledwie 156 mln na 
województwo), to nic dziw-
nego, że wśród firm mikro- 
i małych (o których zapomniał, 
a których jest o wiele więcej) 
30 mln rozpłynęło się błyska-
wicznie. Agencja Rozwoju 
Pomorza przygotowała kon-
kurs o specjalnej – uproszczo-
nej i rekomendowanej właśnie 

przez rząd formule, dzięki któ-
rej środki mogą trafić do firm 
już w lipcu, a nie pod koniec 
sierpnia. Pamiętajmy, że fir-
my z branży turystycznej mają 
za sobą już dwa, trzy stracone 
miesiące tegorocznego sezonu. 
Regulamin konkursu zakładał, 
że zostanie on zamknięty po 
przyjęciu wniosków na kwotę 
dwukrotnie wyższą niż wyno-
si pula do przyznania, czyli na 
kwotę 60 mln zł. Okazało się, 
że pula ta wyczerpała się po 
około pół godzinie. Oczywi-
ście, wielu przedsiębiorców po-
czuło rozczarowanie, ale warto 
zauważyć, że 2/3 uczestników 
starających się o wsparcie – 
dokładnie 325 przedsiębior-
ców – zdążyło złożyć wnioski. 
Teraz wszystkie wnioski będą 
weryfikowane i oceniane przez 
ekspertów.
Co mają zrobić ci, którzy 
grantów nie otrzymają?
– To trudne pytanie, bo jak 

już mówiłem, nasze pieniądze 
z RPO też są na wyczerpa-
niu. Liczymy, że rząd, który 
wyszedł z inicjatywą „dotacji 
dla samozatrudnionych”, za-
sili nasz Program Operacyjny 
dodatkowymi środkami, a ma 
taką możliwość i środki. Pa-
miętajmy, że istnieje możli-
wość przesunięć między pro-
gramami krajowymi a regio-
nalnymi. Rząd może też skie-
rować na ten cel dodatkowe 
środki z nowego instrumentu 
Unii Europejskiej, tzw. RE-
ACT-EU, gdzie Polska ma 
otrzymać do końca tego roku 
ok 3 mld euro. Czekamy więc 
na szybką decyzję rządu i na 
przekazanie województwu po-
morskiemu środków na dotacje 
dla samozatrudnionych.
Jakie inne formy wsparcia 
przygotował pomorski samo-
rząd w związku z pandemią?
– Od samego początku bar-
dzo aktywnie angażowaliśmy 

się w różne formy wsparcia, 
wykorzystując środki będące 
w naszej dyspozycji, zarówno 
unijne jak i własne. Na różne 
formy wsparcia pracowników, 
pracodawców i przedsiębior-
ców przeznaczyliśmy łącznie 
już ponad 310 mln zł. Kolej-
ne 53 mln zł trafiło do pla-
cówek medycznych, w tym 
również do szpitali powiato-
wych i rządowych w naszym 
regionie. Kolejne 10 mln zł 
przeznaczyliśmy na wsparcie 
organizacji pozarządowych 
i pomoc społeczną. W sumie, 
wykorzystaliśmy więc prawie 
400 mln zł. W tej chwili przy-
gotowujemy kolejny projekt, 
który ma wesprzeć finansowo 
pomorskich artystów i twór-
ców kultury. Cały czas an-
gażujemy się w najróżniejsze 
działania pomocowe, o któ-
rych informujemy na bieżą-
co m.in. na specjalnej stronie  
https://pomocdlafirm.pomorskie.eu.

Antykryzysowe wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego
Pomorski samorząd od początku wybuchu epidemii SARS-CoV-2 aktywnie angażuje się we 
wsparcie placówek medycznych w naszym regionie, a także pracowników, przedsiębiorców 
i instytucji pomocowych. Wykorzystuje do tego przede wszystkim fundusze unijne, w tym środki 
pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Łączna kwota wsparcia:   373 316 534 zł

Ponadto: 

2 700 000 zł 
z budżetu Województwa Pomorskiego na remont 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dzierżążnie

350 000 zł 
na wentylacje w izolatkach w Szpitalu Zakaźnym 
w Gdańsku

Pomoc społeczna  

Łącznie ponad 
53 000 000 zł
dla placówek 
medycznych 

na Pomorzu w tym 
również dla szpitali 

powiatowych, 
rządowych, stacji 

pogotowia 
ratunkowego 
i przychodni

9 814 926 zł
z RPO 2014-2020na konkurs grantowy 
Pomorskie SOS dla organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorców i instytucji kościelnych, które 
prowadzą na terenie województwa 
pomorskiego domy pomocy społecznej, zakłady 
opiekuńczo-lecznicze i stacjonarne hospicja

290 740 zł 
z budżetu województwa dla organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób, 
które znalazły się w trudnych sytuacjach 
życiowych (zdrowotnych, ekonomicznych, 
socjalno-bytowych m.in.), spowodowanych 
epidemią SARS-COV-2

162 000 zł 
z budżetu województwa dotacji dla organizacji 
pozarządowych na pozyskiwanie i dystrybucję 
żywności dla potrzebujących

50 000 000 zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020,
W tym:

29 669 000 zł 
na środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne

18 329 936 zł 
na środki inwestycyjne (m.in. tomografy, 
respiratory, kardiomonitory i wyposażenie 
laboratoriów)

2 000 000 zł 
na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2

71 000 000 zł 
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie 
udzielane przez Wojewódzki Urząd Pracy i powiatowe 
urzędy pracy dla osób samozatrudnionych, mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz NGO,
W tym:

Dofinansowanie części kosztów działalności 
gospodarczej
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
pracowników.

26 951 439 zł 
z RPO 2014-2020 na utworzenie oraz zapewnienie 
trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw

182 098 095 zł
ze środków zarządzanych przez Pomorski Fundusz 
Rozwoju i z RPO 2014-2020 na instrumenty finansowe dla 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
W tym: 

Pożyczki płynnościowe – zeroprocentowe
Poręczenia kredytów obrotowych
Zmiana parametrów wsparcia dostępnych 
pożyczek.

30 000 000 zł 
bezzwrotne dotacje dla pomorskich mikro i małych firm 
z branży „czasu wolnego” z RPO 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców

Łącznie 
310 049 534 zł  

na wsparcie 
pracowników, 
pracodawców 

i przedsiębiorców

329 561 421 zł
ze środków zarządzanych przez Pomorski Fundusz Rozwoju i z RPO 2014-2020 
dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wobec których wprowadzono 
odroczenia rat kapitałowych w pożyczkach i wydłużenie okresu poręczenia 
spłacanych kredytów. 

Łącznie 
10 267 000 zł 

na wsparcie 
organizacji 

pozarządowych, 
jednostek 

samorządu 
terytorialnego 

i przedsiębiorców

Pomoc dla szpitali 

Więcej informacji: https://pomocdlafirm.pomorskie.eu/


