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FlashFlash

– konsekwentnie realizujemy naszą politykę 
rozwoju pomorza, jako regionu który stawia 
na transport szynowy. 60 milionów pasażerów 
w 2019 r. jest tego najlepszym dowodem – 
mówi marszałek mieczysław struk.

Taekkyeon na AWFiS? 
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku odwiedził Byun Seungjin, Honoro-
wy Ambasador południowokoreańskiego miasta 
Chungju Taekgyeon.

Mistrzostwa w Gdańsku
Kolejna wielka sportowa impreza ma się odbyć w Gdańsku. 
Tym razem (w 2021 roku) na Wybrzeże mają zawitać naj-
lepsi europejscy siatkarze. Poza Gdańskiem gospodarzem 
Mistrzostw Europy mają jeszcze być Katowice i Kraków.

Kolejny etap przebudowy al. Niepodległości 
Od poniedziałku, 31 sierpnia, ma rozpocząć się drugi 
etap przebudowy al. Niepodległości w Sopocie. Wcze-
śniej jednak wprowadzona będzie zmiana organizacji 
ruchu między Wejherowską a Armii Krajowej. 

Historia strzelnicy w Kolibkach  
Strzelnica w Kolibkach doczekała się swojego renesansu. 
Dziś jest to Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny Playground, 
a tuż przed wojną służyła polskim żołnierzom, broniącym 
Wybrzeża, tu ćwiczyli też polscy studenci.
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Urząd transportu kolejowego opublikował najnowszy raport
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PoMorze Nadal lidereM w PrzewozacH Pasażerów

prawie 61 mln pasażerów skorzystało w 2019 r. z pociągów kursujących na tere-
nie województwa pomorskiego. statystyczny mieszkaniec regionu w ubiegłym 
roku jechał pociągiem 26,1 razy. to najwięcej w polsce. pod tym względem po-
morze od lat jest krajowym liderem. Urząd transportu kolejowego przedstawił 
raport z działalności przewoźników kolejowych w polsce w 2019 r.
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iNforMator paNoraMY

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

• 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
•	29 sierpnia (sobota), Lechia Gdańsk – 
Raków Częstochowa, godz. 15.00, Stadion 
Energa Gdańsk;

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

•	4 września (piątek), Arka Gdynia – 
Puszcza Niepołomice, godz. 19.00, Stadion 
Miejski w Gdyni

•	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;

•	8 września (wtorek), Jascho Stephan, 
godz. 19.00, Stary Maneż w Gdańsku,  
ul. Słowackiego 23;

•	11 września (piątek), Lady Pank,  
godz. 20.00, amfiteatr przy Aquaparku  
w Sopocie, ul. Zamkowa Góra 3/5;

•	12 września (sobota), Yami, godz. 20.00, 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku,  
ul. Ołowianka 1;

•	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;

•	1–3 października (czwartek–sobota), 
Festiwal Dźwięki Północy, Centrum  
Św. Jana w Gdańsku, ul. Świętojańska 50;

•	7 października (środa), Katie Melua, 
godz. 19.00, Gdynia Arena;

•	9–11 października (piątek–niedziela), 
Bursztynowy Festiwal Biegowy,  
Wyspa Sobieszewska;

•	11 października (niedziela), Empire 
Gospel Choir, godz. 17.00, klub Parlament 
w Gdańsku, ul. św. Ducha 2;

•	12 października (poniedziałek),  
Marek Dyjak, godz. 20.00, Stary Maneż  
w Gdańsku, ul. Słowackiego 23;

•	22 października (czwartek), Stare Dobre 
Małżeństwo, godz. 19.00, Filharmonia 
Bałtycka w Gdańsku, ul. Ołowianka 1;

•	25 października (niedziela),  
Natalia Przybysz, godz. 18.00,  
klub B90 w Gdańsku, ul. Elektryków;

•	3 listopada (wtorek), Yamato,  
godz. 19.00, Teatr Muzyczny w Gdyni,  
pl. Grunwaldzki 1;

•	9 listopada (poniedziałek), Fish, Stary 
Maneż w Gdańsku, ul. Słowackiego 23.
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od początku kwietnia tego roku marszałek województwa pomorskiego, za pośrednictwem wojewódzkiego Urzędu pracy w Gdańsku, pozyskał 
ponad miliard złotych dla przedsiębiorców i pracodawców z pomorza. Środki te przeznaczone są m.in. na utrzymanie miejsc pracy w czasie epidemii 
koronawirusa i pomogły już ponad 82 tys. pracownikom. o antykryzysowe wsparcie firmy mogą starać się w powiatowych urzędach pracy.

prawie 61 mln pasażerów skorzystało w 2019 r. z pociągów kursujących na terenie województwa pomorskiego. statystyczny mieszkaniec 
regionu w ubiegłym roku jechał pociągiem 26,1 razy. to najwięcej w polsce. pod tym względem pomorze od lat jest krajowym liderem. 
Urząd transportu kolejowego przedstawił raport z działalności przewoźników kolejowych w polsce w 2019 r.

sKorzystaj z aNtyKryzysoweGo wsParcia

PoMorze Nadal lidereM w PrzewozacH Pasażerów

ponad miliard złotych dla przedsiębiorców 
i pracodawców z pomorza

Urząd transportu kolejowego opublikował najnowszy raport

Sytuacja wywołana epidemią 
koronawirusa nałożyła na po-
wiatowe urzędy pracy nowe za-
dania. Dlatego w krótkim czasie 
przeorganizowały one system 
pracy i zaczęły wdrażać pomoc 
w ramach tarczy antykryzyso-
wej. Potrzeby pomorskich firm 
były i są duże. Do tej pory re-
gion pomorski skierował 129 
wniosków do Ministra Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
o dodatkowy miliard złotych 
dla pomorskich firm.

Marszałek Mieczysław Struk 
podkreśla, że pieniądze prze-
kazywane systematycznie po-
wiatowym urzędom pracy mają 
ogromne znaczenie dla funkcjo-
nowania gospodarki w regionie. 
Wsparcie obejmuje różne formy 
pomocy, np. jednorazową po-
życzkę dla mikroprzedsiębior-
ców na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej. Do tej pory sko-
rzystało z niej niemal 126 tys. 
pomorskich przedsiębiorców.

Inna możliwość wsparcia pra-
codawców to dofinansowanie 

części kosztów wynagrodzeń 
pracowników, którą obję-
to prawie 9,5 tys. podmiotów 
z regionu (w tym m.in. orga-
nizacje pożytku publicznego) 
i ponad 82 tys. zatrudnionych 
w nich osób. Z kolei w ramach 
dofinansowania części kosz-
tów prowadzenia jednoosobo-
wej działalności gospodarczej 
wspartych zostało około 17 tys. 
samozatrudnionych.

– Wprawdzie rząd projektu-
je wsparcie dla pracodawców 
i przedsiębiorców, ale odpowie-
dzialność za realizację i efekty 
tej pomocy jest po stronie sa-
morządów – mówi Mieczysław 
Struk. – Te dodatkowe środki są 
potrzebne na odbudowę lokal-
nej gospodarki, utrzymanie ty-
sięcy firm na rynku i zapewnie-
nie miejsc pracy tysiącom Po-
morzan. Naszym obowiązkiem 
jest zadbać o to, żeby łagodzić 
skutki pandemii, by były one jak 
najmniej dotkliwe dla regionu, 
dlatego tak długo, jak powiaty 
będą tych środków potrzebo-
wać, będziemy o nie zabiegać 
w ministerstwie. Liczymy na 

to, że rząd z równą odpowie-
dzialnością będzie podchodził 
do dalszych kwestii związanych 
z przekazywaniem samorządom 
pomocy, a także traktował je jak 
partnera – podkreśla.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdy-
ni, tak jak pozostałe 16 powia-
towych urzędów pracy z całego 
regionu, realizuje nowe zadania 
związane z tarczą antykryzyso-
wą. To właśnie zgłoszone przez 
gdyński PUP zapotrzebowanie 
na środki poskutkowało tym, że 

dotychczasowa pula dla regionu 
przekroczyła miliard zł.
– Najwięcej środków wydaje-
my na jednorazowe pożyczki 
na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalno-
ści. Łącznie do tej pory prze-
znaczyliśmy na nie ponad 97 
mln zł – mówi Jolanta Klauze, 
wicedyrektor ds. rynku pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Gdyni. – O tę formę pomocy 
wnioskowały głównie osoby fi-
zyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, a także spółki 
prawa handlowego – wymienia 
Klauze. I dodaje, że na począt-
ku zainteresowanie wspomnia-
ną pożyczką było bardzo duże. 
Teraz jest nieco mniejsze, jed-
nak nadal są firmy, które chcą 
z niej skorzystać. Również 
organizacje pożytku publicz-
nego oraz organizacje poza-
rządowe, które mogą ubiegać 
się o pożyczkę od 24 czerwca, 
dość chętnie korzystają z tej 
możliwości.

– Pracodawcy interesują się 
także dofinansowaniem części 
kosztów wynagrodzeń pracow-
ników. Na ten cel wydatko-
waliśmy już ponad 28 mln zł 
i dodatkowo prawie 900 tys. zł 
dla organizacji pozarządowych 
oraz innych uprawnionych pod-
miotów. W sumie objętych tym 
rodzajem pomocy jest ponad 24 
tys. pracowników – wyjaśnia 
wicedyrektor PUP w Gdyni.

Z tej formy pomocy, a tak-
że z dofinansowania do części 
kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej, najchęt-
niej korzystała branża fryzjer-
sko-kosmetyczna. – O te formy 
pomocy wnioskowali również 
taksówkarze, fizjoterapeuci, ad-
wokaci, branża budowlana oraz 
gastronomiczna, turystyczna 
oraz podmioty niepubliczne 
prowadzące działalność związa-
ną z ochroną zdrowia tzn. sto-
matologia, medycyna, rehabili-
tacja – wylicza Jolanta Klauze.

Przedsiębiorcy i pracodawcy na-
dal mogą korzystać ze wsparcia 
w powiatowych urzędach pracy.

Tak zwany „wskaźnik wy-
korzystania kolei” to średnia 
liczba przejazdów, jaką w cią-
gu roku odbywa mieszkaniec 
regionu. Według danych 
opublikowanych przez UTK 
w województwie pomorskim, 
w ubiegłym roku ten wskaź-
nik wyniósł 26,1.  To trzy razy 
więcej niż średnia w kraju, któ-
ra wynosi 8,7. – Cieszę się, że 
mieszkańcy regionu tak chętnie 
podróżują koleją i że pod tym 
względem jesteśmy krajowym 
liderem – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. To pokazuje 
m.in, że budowa Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej bardzo 
przyczyniła się do kolejowej 
rewolucji w regionie. Drugi 
wynik w kraju osiągnęło wo-
jewództwo mazowieckie (19,4) 
a trzeci Dolny Śląsk (11,2). Ko-
lejowy rok 2019 był rekordowy 

w skali całej Polski. Jak wynika 
z raportu UTK z usług wszyst-
kich przewoźników skorzystało 
prawie 336 mln pasażerów, co  
świadczy o rosnącej atrakcyjno-
ści kolei.

Tak wysoka pozycja regionu 
w rankingu to zasługa wielu 
lat inwestycji w kolej. – Kon-
sekwentnie realizujemy naszą 
politykę rozwoju Pomorza, 
jako regionu który stawia na 
transport szynowy.  Sześć-
dziesiąt milionów pasażerów 
w 2019 r. jest tego najlepszym 
dowodem – mówi marsza-
łek Struk. Kolejowe inwesty-
cje to zarówno prace związane 
z modernizacją infrastruktury, 
jak i zakup nowego taboru. – 
Zmodernizowana została trasa 
z Miastka przez Słupsk do Ust-
ki. Powstają nowe przystan-
ki. A do tego po pomorskich 

szlakach kursuje już 10 no-
wych elektrycznych składów 
Impuls – wylicza Mieczysław 
Struk. Samorząd województwa 
wspiera także finansowo inne 
inwestycje prowadzone przez 
zarządców infrastruktury ko-
lejowej, jak np. przygotowanie 
dokumentacji projektowej czy 
studiów wykonalności.

Ale samorząd województwa 
nie zamierza poprzestać na już 
zrealizowanych inwestycjach. 
– Będziemy elektryfikować li-
nię Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej oraz budować nowy 
przystanek Gdańsk Firoga. 
Trwają także przetargi na bu-
dowę tzw. bajpasu kartuskiego 
– wylicza marszałek. Rozważa-
ne są także kolejne kolejowe in-
westycje, które będą planowane 
do realizacji w przyszłej unijnej 
perspektywie finansowej.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  sierpień 20204 traNsport

po otwarciu ofert w ogłoszonym przez pkm sa przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych tzw. 
„bajpasu kartuskiego” okazało się, że realizacją tej inwestycji zainteresowane są cztery firmy. tylko jedna z ofert przekroczyła 
kosztorys inwestorski, pozostałe trzy mieszczą się w zaplanowanym przez pkm sa budżecie inwestycji. obecnie wszystkie oferty 
poddane zostaną szczegółowej ocenie formalnej. dopiero po jej zakończeniu poznamy zwycięzcę przetargu, który wszystkie 
prace pozwalające na użytkowanie nowej linii kolejowej będzie miał 24 miesiące od momentu podpisania umowy. 

Tzw. „bajpas kartuski” to kolejo-
wa trasa objazdowa z Gdańska do 
Kartuz przez Gdańsk Kokoszki 
i Starą Piłę, w śladzie dawnych 
linii kolejowych nr 234 i 229. Po-
wstaje ona w związku z przygoto-
wywaną przez PKP PLK elektry-
fikacją i budową drugiego toru na 
linii 201 linii Gdynia – Koście-
rzyna – Bydgoszcz. Z powodu 
tej inwestycji ruch kolejowy do 
Kartuz i w kierunku Kościerzyny 
– jaki od 5 lat jest systematycznie 
rozwijany na linii PKM – może 
zostać nawet całkowicie wstrzy-
many i zastąpiony komunikacją 
zastępczą. 
- Aby zminimalizować związane 
z tym utrudnienia dla pasaże-
rów korzystających z kolejowych 
połączeń pomiędzy Kaszubami 
a Trójmiastem powstał pomysł 
reaktywacji dawnej linii kolejo-
wej z Gdańska przez Starą Piłę 
do Kartuz i wykorzystania jej 
jako kolejowego objazdu na czas 
modernizacji linii 201 – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. - 
Dzięki powstaniu tzw. „bajpasu 
kartuskiego” i przy odpowiednim 
etapowaniu przez PKP PLK prac 
na linii 201 mieszkańcy powia-
tów kartuskiego i kościerskiego 
będą mieli cały czas zapewnio-
ne połączenia kolejowe z Gdań-
skiem. A na tym właśnie nam, 
jako organizatorowi przewozów 
kolejowych w regionie, najbar-
dziej zależy.
Prace przy „bajpasie kartuskim” 
będą się składać z dwóch czę-
ści: modernizacji ok. 15 km ist-
niejącej linii Gdańsk Kokoszki 
– Stara Piła – Żukowo – Glincz 
(należącej do PKP PLK i przez 

nie realizowanej) oraz odbudo-
wy niespełna 1,5 km toru na od-
cinku PKM Gdańsk Kiełpinek 
– Gdańsk Kokoszki (realizowa-
nej przez należącą do Samorzą-
du Województwa Pomorskiego 
spółkę PKM SA przy współpracy 
z miastem Gdańsk). 
Na realizację swojego odcin-
ka tzw. „bajpasu kartuskiego” 
PKM SA przeznaczyła 56,82 
mln zł (brutto). Po otwarciu ofert 
w przetargu okazało się, że inwe-
stycję dobrze oszacowano, gdyż 
aż 3 z 4 ofert mieściły się w tym 
kosztorysie:
1. TORHAMER sp. z o.o. spół-
ka komandytowa z Gdyni – 43,25 
mln zł
2. Pomorskie Przedsiębiorstwo 
Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. 
z Gdańska  – 49,16 mln zł 
3. ROVERPOL sp. z o.o. z War-
szawy (lider konsorcjum) – 51,84 
mln zł
4. NDI sp. z o.o., NDI SOPOT 
S.A. (partner) z Sopotu – 65,8 
mln zł
Obecnie PKM SA przystąpi do 
szczegółowej analizy wszyst-
kich ofert. O wyborze potencjal-
nego Wykonawcy decydować 
będą dwa kryteria: cena (95%) 
i doświadczenie wykonawcy 
(5%). Dopiero po formalnym 
sprawdzeniu całej dokumentacji 
złożonej przez potencjalnych wy-
konawców oraz ocenie ww. kry-
teriów, możliwe będzie wybranie 
i ogłoszenie zwycięzcy przetargu. 
Na realizację wszystkich robót 
wraz z uzyskaniem wymaganych 
zezwoleń i dopuszczeń przewi-
dziano 24 miesiące od momentu 
podpisania umowy pomiędzy wy-
branym wykonawcą i PKM SA.  

Zakres prac obejmuje włącze-
nie linii kolejowej nr 234 (tzw. 
„bajpas kartuski”) w linię 248 
(PKM) na wysokości obwod-
nicy trójmiejskiej, przed przy-
stankiem PKM Gdańsk Kiełpi-
nek (jadąc w kierunku Gdańska 
Wrzeszcza) oraz rewitalizację 
samej linii 234 na odcinku pra-
wie 1,5 km (do okolic połączenia 
ulic Osiedlowej i Dojazdowej). 
W ramach inwestycji powstanie 
cała niezbędna infrastruktura 
w śladzie istniejącego, przed-
wojennego nasypu, który – po-
dobnie jak to było wcześniej na 
linii PKM budowanej w latach 
2013-2015 – zostanie częścio-
wo rozebrany, a następnie odbu-
dowany i wzmocniony zgodnie 
z obowiązującymi normami oraz 
niezbędnymi do funkcjonowania 
współczesnej linii kolejowej in-
stalacjami podziemnymi (m.in. 
sieci elektrycznych, teletech-
nicznych, SRK, itd. + usunięcie 
kolizji z istniejącymi lub projek-
towanymi w tym miejscu innymi 
sieciami). Projekt obejmuje także 
budowę lub przebudowę dwóch 
przepustów pod torami na poto-
ku Bystrzec, przejścia pod tora-
mi łączącego osiedle Karczemki 
z terenami rekreacyjnymi przy 
zbiorniku Kiełpinek oraz wia-
duktu drogowego łączącego uli-
ce Osiedlową i Dojazdową.
- Warto podkreślić, że już kilka 
lat temu podczas projektowania 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej przewidzieliśmy możliwość 
reaktywacji linii 234 w przyszło-
ści i naszą linię wybudowaliśmy 
w sposób minimalizujący obec-
nie prace niezbędne do połącze-
nia obu linii kolejowych – mówi 

Grzegorz Mocarski, prezes 
PKM SA. - Dlatego m.in. od 
razu na wysokości Kiełpin-
ka zastosowany został inny typ 
rozjazdów pozwalający na jazdę 
z prędkością 100 km/h w kie-
runku bajpasu, a semafory wjaz-
dowe na przystanek Kiełpinek od 

strony lotniska zostały odsunię-
te. Również projekt elektryfika-
cji linii PKM w okolicy Kiełpin-
ka został przygotowany w sposób 
ułatwiający realizację „bajpasu 
kartuskiego”, a oba zadania są 
ze sobą ściśle skoordynowane. 
To wszystko przekłada się nie 

tylko na konkretne oszczędności 
finansowe, ale również znacznie 
krótsze zamknięcia poszczegól-
nych torów podczas realizacji 
inwestycji, co ma duże znaczenie 
z punktu widzenia pasażerów 
korzystających na co dzień z linii 
PKM – dodaje prezes PKM SA.

cztery oferty w PrzetarGu Na ProjeKt i budowę

Bajpas kartuski coraz bliżej
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Miasto ociĄGa się z NaPrawĄ

dziura poważnie zagraża przechodniom
Od dwóch miesięcy władze 
Administracji Osiedla nr 4 
PSM „Przymorze” oczekują , 
aby ktoś z zarządu dróg i zie-
leni  zajął się usunięciem po-
tężnej dziury, która po ulewie 
powstała w sąsiedztwie garaży 
przy ul. Kołobrzeskiej.
Dziura pod asfaltem jest naj-
prawdopodobniej skutkiem 
czerwcowej ulewy. Woda pod-
myła asfalt, a wyłom jest tak 
duży, że pomieściłby się w nim 
osobowy samochód.
 – Sprawę zgłosił członek 

naszej spółdzielni, a my – ponie-
waż jest to teren miejski – prze-
kazaliśmy ją naczelnemu inży-
nierowi miasta. W odpowiedzi 
otrzymaliśmy informację, że po 
przeprowadzonej wizji lokalnej 
nie stwierdzono dziury w jezdni 
– czym byliśmy niemało zasko-
czeni. 3 lipca sprawę zgłosiliśmy 
ponownie. Odwiedził nas jeden 
z urzędników, który faktycznie 
stwierdził, że dziura w jezdni 
stwarza poważne zagrożenie – 
relacjonuje nam Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administracji 

Osiedla nr 4 PSM „Przymorze”.
Do 21 sierpnia sprawa nie ruszy-
ła z miejsca. Dlaczego? Miejscy 
urzędnicy zastanawiają się, kto 
jest właścicielem działki, na któ-
rej znajduje się ulica z dziurą. 
 – ponieważ nikt nie  wygrodził 
niebezpiecznego miejsca , zrobi-
liśmy to we własnym zakresie – 
dodaje Andrzej Narkiewicz. 
Warto w tym miejscu dodać, 
że ulica, przy której znajdują się 
piętrowe garaże, bardzo rzadko 
jest sprzątana, odśnieżana i na-
prawiana. Mieszkańcy całą winę 
za nieporządek zwalają na barki 
spółdzielni.
 – Nigdy nie zajmowaliśmy się 
porządkiem na tej ulicy. W tej 
sprawie także interweniowaliśmy 

fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

mieszkańców Gdańska czeka kolejna podwyżka. tym razem wzrostowi ulegną ceny za ogrzewanie. informacje o podwyżce otrzymały już 
spółdzielnie mieszkaniowe – w tym również psm „przymorze”. niebawem wiadomość trafi także do mieszkańców. 

reGulacja ceN za ciePŁo

Budynki spółdzielni coraz bardziej energooszczędne 

Zmiany w opłatach wprowa-
dził wytwórca ciepła, a więc 
PGE Energia Ciepła. Spółka 
z propozycją nowych cen wy-
stąpiła do Urzędu Regulacji 
Energetyki, który zaakcepto-
wał wysokość podwyżki. 
Na terenie Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przy-
morze” opłaty obowiązywać 
będą od 1 września. Rady  
poszczególnych osiedli odpo-
wiednie uchwały w tej sprawie 
już przyjęły. Warto przy oka-
zji zwrócić uwagę, że opłaty 
za ciepło to jeden ze składni-
ków czynszu, na który żadne-
go wpływu nie ma spółdzielnia 
mieszkaniowa. Podobnie jest 
w przypadku opłat za wodę 
i śmieci. 
Budynki na Przymorzu liczą 
już sobie kilkadziesiąt lat, dla-
tego przez wiele lat podejmo-
wano różne kroki, aby ubytki 
ciepła były jak najmniejsze.
 – Już w latach 90., kiedy 
GPEC wymieniał węzły ciepl-
ne, montowane były zewnętrz-
ne czujki pogodowe, gdzie ilość 
ciepła dostarczona do budynku 
automatycznie uzależniona 
jest od temperatury zewnętrz-
nej. W tym czasie we wszyst-
kich mieszkaniach zamonto-
wano na grzejnikach zawory 
z głowicami termostatyczny-
mi. W piwnicach wymieniono 
zaś poziomy instalacji central-
nego ogrzewania i ciepłej wody 
– wraz z zaworami podpiono-
wymi. Te działania przyniosły 
pierwsze, wymierne korzyści 
finansowe. Następnie zajmo-
waliśmy się docieplaniem na-
szych budynków, dzięki czemu 
są one bardziej energooszczęd-
ne. Wymieniliśmy okna na 
wszystkich klatkach schodo-
wych i w większości piwnic, 
pralniach i suszarniach. Sami 
mieszkańcy chętnie zajęli się 
wymianą stolarki okiennej, 

LokaL do WYNaJęCia

1. Lokal usytuowany na parterze w falowcu przy ulicy Obrońców 
Wybrzeża 10B o pow. 14,30 m2 , instalacja elektryczna i z. w. .

 

Informację udzielane są w Administracji Osiedla Nr 4 
przy ul. Kołobrzeskiej 59, pok. nr 3  

w godz. 7 - 15 lub pod nr tel. 553-04-13 wew. 41, 667-629-555.

u naczelnego inżyniera miasta 
Gdańska, a w odpowiedzi do-
wiedzieliśmy się, że ulica – z bra-
ku odpowiednich środków i ka-
dry – sprzątana jest raz w roku. 
Miasto nie kwapi się także do 
łatania dziur w jezdni. Usłyszeli-
śmy kiedyś, że miasto nie będzie 
naprawiać jezdni, bo korzystają 
z niej członkowie naszej spół-
dzielni, dlatego powinniśmy ją 
naprawić we własnym zakresie. 
Może czas aby właściciele garaży 
założyli wspólnotę i rozpoczęli  
zarządzanie terenem i nierucho-
mością z której korzystają .
Sprawą dziurawej jezdni na 
Przymorzu zainteresowaliśmy 
Urząd Miasta w Gdańsku.
- Niezwłocznie po otrzymaniu 

zgłoszenia służby technicz-
ne dokonały zabezpieczenia 
terenu poprzez wygrodzenie 
i oznakowanie miejsca oraz 
zakrycie bezpośredniego do-
stępu do dziury. Równocze-
śnie rozpoczęliśmy analizę 
przyczyn powstania wyrwy 
umożliwiającą określenie ko-
niecznych środków napraw-
czych. Teren objęliśmy szcze-
gólnym nadzorem admini-
stracyjnym polegającym m.in. 
na bieżącym monitorowaniu 
stanu zabezpieczenia. Okre-
ślony został zakres niezbędnej 
naprawy, który obejmuje ko-
nieczność czyszczenia sieci i 2 
studni na odcinku 30 m oraz 
monitoring kanału burzowe-
go. Ponadto niezbędne jest 
wycięcie nawierzchni, napra-
wa i wymiana gruntu poprze-
dzona jego zasypaniem oraz 
zagęszczeniem, a także wy-
wóz i utylizacja gruzu. Koszt 
niezbędnych prac wyceniony 
został na ponad 30 tys. zł, re-
alizacja naprawy zlecona zo-
stanie firmie specjalistycznej, 
w trybie natychmiastowym – 
informuje Aleksandra Strug, 
rzecznik prasowy Gdańskich 
Nieruchomości. 

(lubek)

na co także otrzymywali spół-
dzielcze dofinansowanie – 
mówi nam Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 2.
Kolejną rzeczą, którą trze-
ba wykonać, aby budynki 
były jeszcze bardziej energo-
oszczędne, jest wymiana po-
krycia dachowego i docieplenie 
stropodachów w nieruchomo-
ściach niskich i falowcach.
 – Nie ma technicznej moż-
liwości, abyśmy mogli prze-
prowadzić termomodernizację 
falowców. Wszystkie budyn-
ki niskie są docieplone Czeka 
nas wymiana stolarki okiennej 
klatek schodowych w budyn-
kach wysokich, a w przyszłości  
remonty dachów i docieple-
nie stropodachów – informuje 
Małgorzata Siwek, kierownik 
Administracji Osiedla nr 1.
Na terenie Administracji Osie-
dla nr 3 wszystkie budynki 
niskie są docieplone, a od kil-
ku lat wymieniane są drzwi 
wejściowe.
 – Dzięki spółdzielczemu do-
finansowaniu mieszkańcy 

naszego osiedla wymienili ok. 
80 procent stolarki okiennej, co 
spowodowało, że ubytki ciepła 
są znacznie mniejsze. Zachę-
cam też pozostałych mieszkań-
ców, aby skorzystali z 50-pro-
centowego dofinansowania 
i wymienili swoje stare okna 
na nowe. W falowcu wymieni-
liśmy drzwi wejściowe z klatek 
schodowych na galerie. Każde-
go roku wymieniamy oszklenie 
jednej klatki falowca, ponie-
waż stare szyby nie spełniają 
już swojego zadania. Przy in-
tensywnych deszczach cieknie 
woda i ucieka ciepło z klatek 
schodowych – mówi nam Sta-
nisław Kołaciński, kierownik 
Administracji Osiedla nr 3. 
Także na terenie Administra-
cji Osiedla nr 4 docieplone są 
wszystkie budynki niskie.
 – Od 3 lat prowadzimy mo-
dernizację instalacji cieplnej. 
W pięciu budynkach prace już 
zakończono informuje  An-
drzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4. 
– Wymieniane są drzwi wej-
ściowe na klatki schodowe. 

W ciągu trzech lat pojawiły się 
z kolei nowe okna w budynkach 
niskich. W  Falowcu  to już 
inna sprawa . Tam, w ciągu 2 
najbliższych lat, prowadzić bę-
dziemy wymianę instalacji wo-
dociągowej, a potem zajmiemy 

się wymianą przeszkleń kla-
tek schodowych i instalacji 
grzewczej.
Na sam koniec warto jeszcze 
przypomnieć mieszkańcom, 
aby racjonalnie gospodarowa-
li ciepłem, przez co rachunki 

będą bardziej przestępne. 
W jednym z kolejnych wydań 
przypomnimy, jak optymalnie 
korzystać z ciepła sieciowego.

Grzegorz rudnicki
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy
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rozwój osiedla?

suchanino potrzebuje konkretnego inwestora 

Przy ulicy Paderewskiego dzia-
ła parking społeczny, który – na 
dobrą sprawę – nie jest w całości 
wykorzystywany i przynosi stra-
ty spółdzielni. Teren, na którym 
znajduje się dyskont Biedronki, 
został wydzierżawiony prywat-
nemu inwestorowi, który ma 
różne koncepcje dotyczące jego 
zagospodarowania. O jednej 
z nich informowaliśmy niedaw-
no na naszych łamach. Przypo-
mnijmy, że dyskont Biedronki 
będzie tam funkcjonował do 
połowy października. Potem 
budynek zostanie przekaza-
ny nowemu dzierżawcy, który 
zgodnie z umową może go prze-
budować lub wybudować w jego 
miejsce nowy pawilon. 
 – Regularnie prowadzimy roz-
mowy z przedstawicielami tej 
firmy, która dzierżawi od nas tę 
część nieruchomości. Koncepcji 
jest kilka. Jedna z nich – ta naj-
bardziej aktualna – zakłada bu-
dowę nowego pawilonu handlo-
wego na potrzeby sieci sklepów 
Lidl. Jest to jednak obwarowane 
pewnymi wymogami. Dyskont 
potrzebowałby więcej terenu na 
potrzeby parkingu dla obsłu-
gi klientów w większości na-
szych mieszkańców. W związ-
ku z ewentualną inwestycją 
pomniejszony zostałby parking 
społeczny. W zamian spółdziel-
nia otrzymałaby od dzierżawcy 
terenu odpowiednią kwotę na 
odtworzenie miejsc parkingo-
wych w innych miejscach na 
osiedlu. Myślę, że jest to bardzo 
rozsądne rozwiązanie i taka re-
kompensata nas zadowala. To 
nie wszystko, ponieważ do kasy 
spółdzielni – tak jak do tej pory 
– wpływać będą środki z ty-
tułu dzierżawy terenu – mówi 

suchanino coraz częściej omijane jest przez poważnych inwestorów. władze spółdzielni mieszkaniowej nie poddają się 
jednak i próbują różnych działań, które mają poprawić wizerunek osiedla. 

zdrowie NajważNiejsze

Walne znów przesunięte 
Walne Zgromadzenie Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Su-
chanino” po raz drugi zosta-
ło przełożone. Kolejny ter-
min nie jest jeszcze znany. 
Wszystko zależeć będzie od 
sytuacji epidemiologicznej 
w naszym kraju. 
Pierwsze podejście do walne-
go zgromadzenia w spółdziel-
ni na Suchaninie miało miej-
sce w czerwcu. Wymogi reżi-
mu sanitarnego nie pozwoliły 
na przeprowadzenie najważ-
niejszego w roku zebrania 
spółdzielczego. Natomiast 
drugie planowane podejście 
na początku września też nie 
doszło do skutku z uwagi na 
wzrost zachorowań  w na-
szym rejonie. 
Jest różna interpretacja prze-
pisów zgodnie z art. 90 usta-
wy z dn. 31 marca br. dot. 
przeciwdziałania i zwalcza-
nia COVID-19 termin zwo-
łania walnego zgromadzenia 
spółdzielni jest przesunięty 
o 6 tygodni od dnia odwo-
łania stanu epidemii. Jednak 
niektóre spółdzielnie w opar-
ciu o par. 16 ust. 9 Rozpo-
rządzenia z dn. 19 czerwca 
2020r. w sprawie ustanowie-
nia określonych ograniczeń 
związanych z  COVID-19, 

zgodnie z którym „do odwoła-
nia zakazuje się organizowania 
innych niż określone w ust. 1 
imprez, spotkań i zebrań nie-
zależnie od ich rodzaju, z wyłą-
czeniem spotkań do 150 osób”  
organizują zgromadzenia, przy 
zachowaniu wszelkich rygorów 
bezpieczeństwa.
Zarząd SM „Suchanino” roz-
waża zwołanie zebrania w naj-
bliższym  możliwym terminie, 
przy pojawieniu się warunków 
sprzyjających przeprowadzeniu 
takiego zebrania. 

– Zależy nam na kontakcie 
z mieszkańcami. Nie może-
my jednak narażać na niebez-
pieczeństwo członków naszej 
spółdzielni. Mamy ok. 3600 
członków i zorganizowanie ta-
kiego spotkania w reżimie pan-
demii  stanowi duże wyzwa-
nie, mówi Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.
Decyzję o przesunięciu terminu  
podjęliśmy po przeprowadze-
niu konsultacji prawnych oraz 
na podstawie opinii otrzymanej 

ze Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP w Warszawie. 
Dodajmy na sam koniec, że 
tegoroczne walne w Spół-
dzielni na Suchaninie będzie 
miało charakter nie tylko 
sprawozdawczy. Członkowie 
będą przede wszystkim po-
dejmować uchwały dotyczące 
sprawozdań oraz absoluto-
rium dla członków zarządu, 
a także uchwalać nowe kie-
runki jej rozwoju. 

(Gr)

więcej za ciePŁo

podwyżka za podwyżką
Zatwierdzono nową taryfę za 
podgrzanie wody, która bę-
dzie obowiązywać także na 
terenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Suchanino”. Cenę 
podniósł wytwórca ciepła, 
a więc PGE Energia Ciepła. 
Nowe stawki są wyższe od 
dotychczasowych o ok. 16 
%. Trzeba jednak jasno po-
wiedzieć, że podwyżka nie 
jest w żaden sposób zależna 
od Spółdzielni. Nowe stawki 
obowiązują już od 1 sierpnia.
Jak tłumaczy PGE Energia 
Ciepła, podwyżka związa-
na jest ze wzrostem kosztów 
paliwa oraz wzrostem cen za 
ochronę środowiska, w tym 
również za emisję CO2.

Trzeba jednak powiedzieć, 
że może to nie być ostatnia 
podwyżka za dostawę cie-
pła. Wiadomo, że swoje „trzy 
grosze” dorzucić chce także 
Gdańskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej. Na ra-
zie nikt z GPEC głośno nie 
mówi o następnej podwyżce 
ciepła. Wiadomo jednak, że 
propozycję gdańskiej spół-
ki musi zaakceptować Urząd 
Regulacji Energii. Trudno 
powiedzieć, kiedy może-
my spodziewać się kolejnego 
wzrostu cen za dostarczone 
ciepło. Na pewno będziemy 
o tym informować.

(Gr)

nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
W tej chwili procedowany jest 
aneks umowy między spółdziel-
nią a firmą. Dotyczy on wła-
śnie powstania sklepu Lidl na 
Suchaninie. 
Życie nie znosi jednak próżni. 
W ostatnich tygodniach pojawił 
się jeszcze jeden plan zagospo-
darowania terenu między ulica-
mi Powstańców Warszawskich 
a Paderewskiego. Koncepcja 
zakłada budowę trzech budyn-
ków mieszkalnych z halami 
garażowymi, gdzie zostaną od-
tworzone miejsca parkingowe 
dla mieszkańców spółdzielni. 
Partery budynków miałyby być 
przeznaczone na lokale han-
dlowo-usługowe oraz dla klubu 
osiedlowego, gdzie wreszcie nie 
tylko  seniorzy znaleźliby swoje 
miejsce.
Mało kto wie – może poza 
mieszkańcami osiedla – że od 
jakiegoś czasu Suchanino pozba-
wione jest placówki finansowej. 
Z dzielnicy uciekły wszystkie 
banki. Najbliższe zlokalizowane 
są przy ulicy Kartuskiej albo na 
Pieckach. Władze spółdzielni li-
czą na to, że być może po zreali-
zowaniu inwestycji mieszkanio-
wej na osiedlu ponownie pojawi 
się placówka bankowa. Tak mo-
głoby się stać, gdyby miasto prze-
kazało spółdzielni teren przy ul. 
Kurpińskiego, ale jak wiadomo 
włodarze Gdańska zdecydowali, 
że działka będzie przeznaczona 
na inne cele. Plotka głosiła, że na 
początku września stanie na niej 
balon sportowy, ale jak na razie 
na działce hula jedynie wiatr. 
Być może kolejna próba reali-
zacji inwestycji mieszkaniowej 

okazałaby się sukcesem.
 – Znaleźć można na Suchani-
nie kilka niezagospodarowanych 
terenów, które na pewno nie są 
wizytówką Spółdzielni i miasta. 
Teren przy Paderewskiego do ta-
kich właśnie należy. Warto ko-
rzystać z każdej propozycji, któ-
ra – szczególnie w czasie kryzysu 
gospodarczego spowodowanego 
przez covid-19 – może przynieść 
wymierne zyski, zwłaszcza że 
znalazł się inwestor. Słyszałem, 
że niektórzy starsi mieszkańcy 
chcieliby przeprowadzić się do 
nowych budynków, gdzie będzie 
winda, ale nie mają w planach 
wyprowadzki z Suchanina. Re-
alizacja inwestycji mieszkanio-
wej stwarzałaby im taką możli-
wość – mówi Józef Kroplewski.
 – Bez nowych inwestycji wize-
runek Suchanina będzie jesz-
cze gorszy. Wydaje się, że nasze 
osiedle staje się powoli miejscem 
zapomnianym przez Boga. Już 
teraz nie ma tu żadnego banku 
czy restauracji z prawdziwego 
zdarzenia. Inwestorzy uciekają 
z tej dzielnicy, co na pewno nie 
cieszy mieszkańców – dodaje 
Małgorzata Krężel.

Żadna wiążąca decyzja jeszcze 
nie zapadła i nie wiadomo, która 
z proponowanych koncepcji za-
gospodarowani tego terenu zo-
stanie zrealizowana. 
 – Ostatnia propozycja jest bar-
dzo wstępna, ale nie ma co ukry-
wać, że może przyczynić się do 

znacznego rozwoju naszego osie-
dla. O tym, jaki kierunek rozwoju 
obierze spółdzielnia, zdecydują jej 
członkowie na najbliższym wal-
nym zgromadzeniu. Mówienie 
konkretów jest więc w tej chwi-
li wróżeniem z fusów – dodaje 
Marek Bugaj, zastępca prezesa 

Zarządu SM „Suchanino”.
O tym, w jaki sposób zosta-
nie zagospodarowana działka 
między ulicami Paderewskiego 
a Powstańców Warszawskich, 
na pewno poinformujemy na na-
szych łamach. 

(lubek)
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dla Pasażerów

Wymień kartę Mieszkańca

Nowe tablice informacji 

Tylko do końca sierpnia moż-
na wymienić Kartę Miesz-
kańca na Kartę Mieszkańca 
ze zdjęciem, aby we wrześniu 
skorzystać z gdańskiej oferty 
komunikacyjnej.
Mieszkańcy powinni to zrobić 
do końca wakacji ponieważ 
od 1 września podróżowa-
nie pociągami SKM/PKM 
i POLREGIO w ramach 
zakupionego biletu okreso-
wego ZTM będzie możliwe 
tylko z Kartą Mieszkańca ze 
zdjęciem.
Posiadacze Karty Mieszkań-
ca oraz biletu okresowego na 
komunikację miejską w sieci 
ZTM w Gdańsku mają w tym 
roku po raz pierwszy w histo-
rii możliwość podróżowania 

Jak informuje Agnieszka Za-
krzacka z Dyrekcji Rozbudo-
wy Miasta Gdańska ogłoszo-
ny został przetarg na reali-
zację kompletnego systemu 
tablic informacji pasażerskiej. 
Dzięki inwestycji na wybra-
nych przystankach pojawią 
się nowe tablice informacyjne. 
Po zakończeniu projektu na 
gdańskich przystankach ko-
munikacji publicznej pojawią 
się 84 nowe tablice infor-
macji pasażerskiej. Wyko-
nana też będzie niezbędna 
kanalizacja teletechniczna 

po Gdańsku na jednym bilecie 
zarówno tramwajami, autobu-
sami, jak i pociągami SKM/
PKM, POLREGIO. To 
ogromne ułatwienie dla pasa-
żerów, gdy na jednym, wspól-
nym bilecie mogą korzystać 
z połączeń kilku operatorów.
Wnioski o wymianę kart będą 
przyjmowane również po 1 
września, jednak od tego dnia 
korzystanie z uprawnień do 
przejazdów pociągami SKM/
PKM i POLREGIO na te-
renie Gdańska na podstawie 
biletu okresowego ZTM bę-
dzie możliwe wyłącznie po 
okazaniu Karty Mieszkańca 
ze zdjęciem.

(Gr)

z podłączeniem ich do Systemu 
Informacji Pasażerskiej TRI-
STAR (SIP).
 – Dodatkowo wyłoniona 
w przetargu firma wykona apli-
kację służącą do zarządzania 
nowymi tablicami, umożliwia-
jącą również podłączenie do 
niej funkcjonujących już tablic 
oraz dalszą rozbudowę sieci 
tablic SIP. W zakresie wyko-
nawcy będzie także dostarcze-
nie serwerów. Wspomniane 
elementy stanowić będą drugi 
przedmiot zadania – informuje 
Agnieszka Zakrzacka.

NasZE spraWY

S

wKręĆ się w soPot

rowerem do pracy
Już 1 września rusza trzecia 
edycja gry rowerowej „Wkręć 
się w Sopot”, która potrwa do 
końca października. Zgłosze-
nia są jeszcze przyjmowane. 
– Celem rywalizacji jest zmo-
tywowanie mieszkańców do 
regularnych dojazdów do 
pracy rowerem, również poza 
sezonem letnim. W obecnej 
sytuacji rower przeżywa swo-
isty renesans. Jest nie tylko 
jednym z najszybszych, ale 
i najbezpieczniejszych środ-
ków transportu w czasie pan-
demii. Co oczywiste, dostar-
cza także codziennej porcji 
aktywności fizycznej, która 
buduje odporność i zmniej-
sza ryzyko zapadalności na 
przykład na choroby serca. 
W ubiegłym roku do rywali-
zacji dołączyło 30 sopockich 
firm, dla których kilome-
try kręciło ponad 650 osób 
– informuje Marek Niziołek 
z Urzędu Miasta Sopotu.
Zmagania uczestników tego-
rocznej edycji będą widocz-
ne na bieżąco w aplikacji, 
w formie rankingów oraz na 
stronie internetowej. Oprócz 
podstawowych statystyk bę-
dzie można dowiedzieć się 

m.in., jak bardzo jesteśmy eko-
logiczni – o ile ograniczyliśmy 
emisję CO2 oraz jakie są najpo-
pularniejsze trasy rowerowe, co 
pomoże w wytyczaniu nowych 
dróg rowerowych.
 – Ideą gry jest przede wszyst-
kim dobra zabawa. „Wkręć 
się w Sopot” będzie w sposób 
szczególny promować codzien-
ne dojazdy rowerem do pracy 
i z powrotem. W przeciwień-
stwie do innych gier, tu najbar-
dziej liczy się regularność, licz-
ba przejechanych kilometrów 
jest kwestią drugorzędną, ale 
nie bez znaczenia. W tym roku 
po raz pierwszy uruchamiamy 
moduł „sklepu”, w którym wy-
kręcone punkty będzie można 
wymieniać na wejściówki na 
koncerty i do różnych instytu-
cji kultury: Muzeum Sopotu, 
Opera Leśna czy Państwowa 
Galeria Sztuki – wyjaśnia Ma-
rek Niziołek. 
Zlokalizowane w Sopocie fir-
my, chętne do udziału w tego-
rocznej grze mogą rejestrować 
się elektronicznie za pomocą 
formularza dostępnego na stro-
nie grarowerowa.pl/sopot lub 
mailowo pod adresem rower@
sopot.pl. W zgłoszeniu trzeba 

podać: nazwę firmy, adres biu-
ra (jeśli jest kilka budynków, 
należy wskazać wszystkie), 
przybliżoną liczbę pracowni-
ków w firmie oraz kontakt do 
firmowego koordynatora ry-
walizacji. Zgłoszone do kon-
kursy firmy będą rywalizować 
ze sobą o tytuł najbardziej 
rowerowego przedsiębior-
stwa (najlepsze nagrodzone 
zostaną statuetkami, pozo-
stałe dyplomami). Ponadto 
dla najlepszych osób indywi-
dualnych przygotowano kil-
kadziesiąt bonów do sklepów 
sportowych o wartości od 100 
do 300 zł.
Aby stać się uczestnikiem ry-
walizacji i aktywnie kręcić ki-
lometry dla swojej firmy, wy-
starczy pobrać aplikację „Ac-
tivy”, wykorzystującą dane 
GPS i dołączyć do drużyny 
firmowej. Udział w zabawie 
zarówno dla pracowników jak 
i firm jest całkowicie bezpłat-
ny. Szczegółowe informacje 
i formularz rejestracji drużyn 
na stronie grarowerowa.pl/
sopot. 

(Gr)

od poniedziałku, 31 sierpnia, ma rozpocząć się drugi etap przebudowy 
al. niepodległości w sopocie. wcześniej jednak wprowadzona będzie 
zmiana organizacji ruchu między wejherowską a armii krajowej. 

ważNe iNforMacje dla Kierowców

kolejny etap przebudowy 
al. Niepodległości 

Wyłączone z ruchu będą 
lewe, wewnętrzne pasy ruchu 
obu jezdni al. Niepodległości 
(w kierunku Gdańska i Gdy-
ni). Ruch w kierunku Gdań-
ska oraz Gdyni będzie odbywał 
się na obu jezdniach prawym, 
zewnętrznym pasem ruchu. 
Możliwy będzie skręt w pra-
wo z ul. Malczewskiego w al. 
Niepodległości dla pojazdów 
poruszających się w kierunku 
Gdańska. 
 – Jednak ze względu na prze-
widywany, wzmożony ruch po-
jazdów, dla poruszających się 
z Gdyni nadal zalecany jest ob-
jazd ul. Wielkopolską w Gdyni 
lub skorzystanie z obwodnicy 
Trójmiasta – mówi Anna Dys-
kińska z sopockiego magistra-
tu. – Nie będzie możliwości 
skrętu w lewo z al. Niepod-
ległości w ul. Malczewskiego 
dla pojazdów jadących z od 
strony Gdańska w kierunku 

obwodnicy Trójmiasta. Dlatego 
wyznaczono objazd w kierun-
ku obwodnicy ulicami: Wejhe-
rowską, Obodrzyców a następ-
nie Kolberga. 
Aby usprawnić ruch na skrzy-
żowaniu ul. Wejherowskiej 
z al. Niepodległości, w zatoce 
autobusowej wyznaczony zo-
stanie dodatkowy pas dla po-
jazdów włączających się do 
ruchu. Dlatego też czasowo 
zamknięty zostanie przysta-
nek autobusowy zlokalizowany 
przy skrzyżowaniu al. Niepod-
ległości z ul. Wejherowską. 
 – Taka organizacja ruchu obo-
wiązywać będzie przez mie-
siąc. W związku z trwającą 
przebudową al. Niepodległo-
ści prosimy mieszkańców So-
potu i turystów o zachowanie 
szczególnej ostrożności. Prze-
praszamy za utrudnienia i pro-
simy o wyrozumiałość – dodaje 
Anna Dyksińska. 

Przypomnijmy, że przebudowa 
Al. Niepodległości na odcin-
ku obejmującym skrzyżowania 
z ulicami Wejherowską, Mal-
czewskiego i Armii Krajowej 
w Sopocie realizowana jako 
część projektu związanego 
z budową węzła integracyjnego 
Sopot Kamienny Potok wraz 
z trasami dojazdowymi, finan-
sowanego z Unii Europejskiej. 
 – Zakres prac jest bardzo sze-
roki i obejmuje m.in. przebu-
dowę jezdni, wydłużenie lewo-
skrętu w ul. Malczewskiego, 
budowę wyspy centralnej oraz 
jezdni w obrębie skrzyżowa-
nia z al. Niepodległości, wpro-
wadzenie śluzy dla autobusów, 
przebudowę wlotu ul. Wejhe-
rowskiej, przebudowę kanali-
zacji deszczowej w obrębie in-
westycji, instalację oświetlenia 
i sieci trakcyjnej, ale też nowe 
nasadzenia drzew – wylicza 
Anna Dyksińska. 
Koniec prac przewidziano na 
30 kwietnia 2021 roku, a koszt 
inwestycji opiewa na blisko 
16,5 mln zł.

(Gr)

Wykonawców zainteresowa-
nych realizacją poznamy pod 
koniec września i jeśli procedu-
ry przetargowe przebiegać będą 
zgodnie z założeniami, prace 

zakończą się pod koniec przy-
szłego roku.

(Gr)
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w 100-lecie cudu

Medal dla 
Gdańska
Podczas uroczystości 
z okazji Święta Wojska 
Polskiego oraz 100-le-
cia Bitwy Warszaw-
skiej, Związek Piłsud-
czyków Rzeczpospolitej 
Polskiej nadał Miastu 
Gdańsk Medal 100-le-
cia „Cudu nad Wisłą”. 
Odznaczenie przyzna-
no w podziękowaniu za 
krzewienie idei i czy-
nów marszałka Józefa 
Piłsudskiego, a także 
kultywowanie tradycji 
piłsudczykowskich.  
Tradycyjnie w Gdańsku 
uroczystości odbyły się 
na placu Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego, pod 
pomnikiem marszałka. 
Byli tam przedstawicie-
le władz wojewódzkich, 
wojska, a także komba-
tanci. Miasto Gdańsk 
reprezentował zastępca 
prezydenta Gdańska ds. 
edukacji i usług społecz-
nych Piotr Kowalczuk, 
który odebrał przyznany 
medal.

(aN)

NasZE spraWY

fo
t.

 M
o

Pr
 

fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

fo
t.

 N
ad

es
ła

ne

MoPr iNforMuje

dla PieszycH i rowerów

Centrum w nowej siedzibie

Nowa kładka nad kanałem

 – Potrzebującym mieszkan-
kom i mieszkańcom Śród-
mieścia przypominamy, że 
Centrum Pracy Socjalnej nr 8 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie mieści się w nowej 
siedzibie, która znajduje się 
przy ul. Reduta Wyskok 6 – 
przypomina Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
MOPR.
W budynku przystosowanym 
do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością, wyposażonym 
w windę i przestronne pokoje 
biurowe pracownicy CPS nr 
8 służą klientom komplekso-
wym wsparciem. Zapewnia-
ją pomoc m.in. finansową, 
rzeczową, specjalistyczną – 
np. w zakresie poradnictwa 

W ramach gdańskiego bu-
dżetu obywatelskiego na 
wysokości Dworu Ferberów 
i Parku Leśnego wybudo-
wano kładkę pieszo-rowe-
rową nad kanałem Raduni. 
Z nowego przejścia można 
już korzystać.
Dzięki nowej przepra-
wie przez kanał Raduni 
mieszkańcy dzielnic: Oru-
nia –  Św. Wojciech –  Lip-
ce i Chełm mogą znacznie 

prawnego, psychologicznego 
czy usług opiekuńczych. To 
wsparcie zindywidualizo-
wane, zawsze adekwatne do 
potrzeb. Gdy wymaga tego 
sytuacja życiowa mieszkań-
ca, kierują go także do innych 
instytucji i organizacji poza-
rządowych, współpracujących 
z ośrodkiem. 
 – W epidemicznym czasie 
prosimy o kontaktowanie się 
ze specjalistami „8” najlepiej: 
telefonicznie, drogą pocztową 
lub poprzez email. W razie 
potrzeby można skorzystać 
z obsługi bezpośredniej, jed-
nak po wcześniejszym umó-
wieniu się z pracownikiem 
na wizytę – zachęca Sylwia 
Ressel.

(sr)

łatwiej dotrzeć do pobliskie-
go parku czy do komunikacji 
miejskiej. Obiekt połączony 
jest z istniejącymi drogami 
rowerowymi, co pozwala na 
swobodne przemieszcza-
nie się z jednej strony kana-
łu Raduni na drugą, również 
rowerzystom.
Dodajmy już na sam koniec, 
że roboty budowlane trwały 
ok. 7 miesięcy, a koszt inwe-
stycji wyniósł ok. 179 tys. zł.

(Kl)

 

tegoroczne wakacje wyglądały inaczej niż dotychczas. inaczej niż zwykle „akcję lato” musiał 
organizować osiedlowy klub „ad-rem”, działający przy rsm „budowlani”.

Wakacyjne zajęcia odbywały 
się przede wszystkim na bo-
iskach sportowych, których 
użyczyły szkoły: Fregata, SP 
23 i SP 35. 
 – Część zajęć, w których 
uczestniczyć mógł każdy 
chętny, udało się przeprowa-
dzić także w naszej siedzibie. 
Z zaproszenia skorzystało kil-
kadziesiąt osób. Nasza letnie 
zajęcia mają charakter sporto-
wy. W każdej kategorii wieko-
wej prowadziliśmy klasyfikację 
punktową – mówi nam Ryszard 
Riviera, kierownik oliwskiego 
klubu.
W grupie młodzieży starszej 
rywalizacja była bardzo zacię-
ta, a ostateczne rozstrzygnięcie 
zapadło w ostatnich konku-
rencjach. W konkursie na naj-
lepszego, najbardziej wszech-
stronnego piłkarza zwyciężyli: 
Michał   Stefanowski i Michał 
Bodio, którzy uzyskali taką 
samą liczbę punktów. Królem 
strzelców w konkursie rzutów 
karnych został zaś Olek Bul-
ski. Na najlepszego bramkarza 
wybrano Michała Stefanow-
skiego i Dawida Mierzwickie-
go. Za zaangażowanie i wysoki 

poziom sportowy wyróżnienie 
zostali: Michał  Piotrowicz, 
Kinga Mierzwicka, Konrad 
Moszczyński i Adrian Styrna.           
Dodajmy, że organizatora-
mi akcji – jak co roku – byli: 
Gdański Zespół Schro-
nisk i Sportu Szkolnego oraz 

„Ad-Rem”, RSM „Budowlani” 
i Rada Dzielnicy Oliwa.
 – W ramach sportowych wa-
kacji odbył się też turniej piłki 
nożnej dla gdańskich dzielnic. 
Zwyciężyła ekipa VII Dwór, 
która w pokonanym polu po-
zostawiła Oliwę i Nowy Port 

– dodaje Ryszard Riviera, któ-
ry, korzystając z okazji, ser-
decznie dziękuje wszystkim 
przyjaciołom Oliwy za wspar-
cie przy organizacji letniego 
wypoczynku.

(Kl)

zajęcia iNNe Niż zawsze

sportowe wakacje z „ad-remem”

Kontakt do CPS 8
Tel.: 58 304 58 10 (w godz. pracy MOPR), e-mail: cps8@

mopr.gda.pl lub mopr@mopr.gda.pl.
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od wrzeŚNia

spis rolny
Zbliża się Powszechny Spis 
Rolny 2020 – najważniej-
sze i najpełniejsze badanie 
polskiego rolnictwa. Od po-
czątku września użytkow-
nicy gospodarstw rolnych 
zobowiązani są dokonywać 
tzw. samospisu. Z tymi, któ-
rzy nie dopełnią tego obo-
wiązku, kontaktować się 
będą rachmistrzowie. Celem 
spisu jest zebranie informa-
cji o sytuacji ekonomicznej, 
demograficznej, społecznej 
oraz o sytuacji środowiska 
naturalnego w Polsce. 
W Gdańsku, według da-
nych na rok 2018, miesz-
kało ponad 2 tys. rolników, 
czyli osób, które posiadają 
powyżej jednego hektara 
gruntów rolnych i prowadzą 
gospodarstwa.   
Wyniki spisu rolnego są je-
dynym źródłem, które po-
zwala dokładnie scharakte-
ryzować polskie rolnictwo. 
Służą władzom lokalnym 
i centralnym do podejmo-
wania trafnych decyzji stra-
tegicznych dotyczących tej 
gałęzi gospodarki. Spisy 
rolne, podobnie jak spisy po-
wszechne ludności, odbywa-
ją się co 10 lat.

(js)
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aKcelerator Karier

historia strzelnicy w kolibkach 

Młodzi rozwijali talenty

strzelnica w kolibkach doczekała się swojego renesansu. dziś jest to ośrodek szkoleniowo-edukacyjny playground, a tuż przed wojną 
służyła polskim żołnierzom, broniącym wybrzeża, tu ćwiczyli też polscy studenci politechniki Gdańskiej. Historię najstarszej, działającej 
wciąż strzelnicy w Gdyni, zna niewiele osób.

po miesiącach wytężonej pracy 43 uczestników programu stanęło przed ekspertami, przedsiębiorcami 
i przedstawicielami organizacji pozarządowych, którym przedstawili przygotowane przez siebie inicjatywy społeczne. 
było to ukoronowanie pracy, która pomimo pandemii trwała nieprzerwanie od sierpnia 2019 roku. 

Strzelnica w Kolibkach zloka-
lizowana jest tuż nad rzeczką 
Sweliną – historyczną grani-
cą Wolnego Miasta Gdańska 
i Polski, została wybudowana 
na rok przed wybuchem II woj-
ny światowej przez społeczność 
Gdyni. Nad jej stworzeniem 
pracowali przede wszystkim 
polscy żołnierze.
– II Morski Pułk Strzelców 
stacjonował wtedy w obecnym 
szpitalu w Redłowie, który 
pierwotnie był wojskowymi 
koszarami. Obiekt był miej-
scem treningów nie tylko dla II 
Morskiego Pułku Strzelców ale 
także Kompanii Wartowniczej 
z Westerplatte, która nie mogła 
szkolić się w ówczesnym Wol-
nym Mieście Gdańsku. Żoł-
nierze przypływali na tereny 
polskie, do Gdyni i tu w Kolib-
kach w 1938 – 1939 trenowa-
li strzelanie z broni palnej. Tu 
także ćwiczyli polscy studenci 
Politechniki Gdańskiej, którzy 
w Wolnym Mieście Gdańsku 

nie mogli dostać do ręki broni 
palnej – mówi nam Patryk Kal-
ski, pasjonat historii, ale przede 
wszystkim właściciel strzelnicy 
Playground.
Po Kampanii Wrześniowej 
Kolibki stały się bardzo popu-
larnym miejscem treningów 
Wehrmachtu i Kriegsmarine. 
W jednym czasie trenowało tu 
nawet 600 żołnierzy. Odby-
wały się tu nie tylko treningi 
strzelnicze, ale i zajęcia fizycz-
ne. Niemcy nie tylko wyko-
rzystywali gdyński obiekt, ale 
również go rozbudowywali. 
Do dziś pozostały fundamenty 
schronów dla oddziałów nie-
mieckich. Do dzisiejszych cza-
sów przetrwało jednak niewiele 
elementów ze strzelnicy wybu-
dowanej ponad 80 lat temu.
– To właśnie w Kolibkach wy-
budowano bunkier przeciwlot-
niczy na całą Zatokę Gdań-
ską. Było to kluczowe miejsce 
w czasie II wojny światowej. 
W tamtych czasach była to 

największa strzelnica na Po-
morzu. Po zakończeniu działań 
wojennych była to strzelnica 
treningowa Marynarki Wojen-
nej – mówi Patryk Kalski.
Strzelnica jest duża, dziś dys-
ponuje dziewięcioma nieza-
leżnymi osiami strzeleckimi. 
W swoich początkach funk-
cjonowały tu prawdopodobnie 
trzy duże osie strzelnicze.
Playground popularna jest tak-
że w obecnych czasach. W Ko-
libkach trenowała chociażby 
7. Pomorska Brygada Wojsko 
Obrony Terytorialnej pod do-
wództwem komandora Toma-
sza Laskowskiego oraz gdyński 
oddział Straży Granicznej.
Dziś strzelnica w Kolibkach jest 
wykorzystywana przede wszyst-
kim przez cywilów. Obiekt jest 
wygrodzony z bardzo wysoki-
mi wałami, przez co jest nie-
zwykle bezpieczny. Zaowoco-
wało to otrzymaniem pozwo-
lenia na prowadzenie szkoleń 
garnizonowych. W Kolibkach 

zorganizowano w ubiegłym 
roku pierwsze historyczne Mi-
strzostwa Polski w Pistolecie 
Obronnym i Rewolwerze.
– Nie oznacza to, że strzel-
nica jest tylko dla munduro-
wych. Do odwiedzania nas 
zachęcam szczególnie rodziny 
z dziećmi. Chcemy uczyć na-
sze pociechy, że broń to jest 

odpowiedzialność i służy do 
obrony, a nie do celowania do 
ludzi albo zwierząt. Broń to nie 
gra na komputerze lub film w te-
lewizji. Jako ciekawostkę mogę 
powiedzieć, że jesteśmy już po 
zaawansowanych rozmowach 
z przedstawicielami trójmiej-
skich uczelni w sprawie pro-
wadzenia zajęć ze strzelectwa 

sportowego dynamicznego. 
Bierzemy też udział w kampa-
nii społecznej, która propaguje 
prawdę historyczną dotyczą-
cą obozów koncentracyjnych 
tworzonych przez Niemców 
na terenach Polski – dodaje  
Patryk Kalski.

(Kl)

W tym czasie każdy z uczest-
ników wziął udział w ponad 20 
warsztatach, szkoleniach i spo-
tkaniach z praktykami, mających 
na celu rozwinięcie ich kompe-
tencji społecznych i rozwiniecie 
umiejętności przydatnych w pra-
cy nad inicjatywami. Oprócz roz-
wijania kompetencji uczestnicy 
zdobyli ogrom wiedzy z zakre-
su zarządzania: stresem, kon-
fliktem, projektem czy czasem. 
Dowiedzieli się również, jak być 
asertywnym i jak skutecznie się 
komunikować, czy otworzyć so-
bie głowę na kreatywne myśle-
nie oraz jak wynegocjować to, na 
czym im bardzo zależy. 
Nauczyli się również, jak ważny 
jest networking  i budowanie re-
lacji z drugim człowiekiem. Ak-
celerator Karier to również do-
skonała okazja dla młodych na 
spotkania z przedstawicielami 
biznesu i organizacji pozarządo-
wych, które pozwoliły im zbudo-
wać sieć trwałych kontaktów.  
Jednym z zadań w ramach pro-
jektu było praktyczne wdroże-
nie kompetencji społecznych. 

Uczestnicy Akceleratora Karier 
pracowali w grupach, a ich zada-
niem było wykreowanie inicjaty-
wy, przygotowanie jej i wdrożenie 
w życie. Łącznie opracowanych 
zostało 10 projektów dotyka-
jących bardzo zróżnicowanych 
dziedzin życia. Wśród nich była 
promocja zdrowego żywienia 
i aktywności fizycznej, quizy 
o roli kobiet w historii Polski, 
zbiórki książek dla pomorskiego 
hospicjum, które pozwalają roz-
budowywać wiedzę o chorobie 
i leczeniu czy też book-crossing 
w Olivii Business Centre. 
Liderzy projektów mieli okazję 
zaprezentować swoje inicjaty-
wy przed jury, składającym się 
z przedsiębiorców, menedżerów 
organizacji społecznych i eks-
pertów ds. wizerunku. Zwycię-
żył projekt „Soulmate Yoga”, 
promujący rolę harmonii ducha 
i ćwiczeń fizycznych w walce 
z depresją i innymi chorobami 
cywilizacyjnymi. Jego autorami 
byli Aleksandra Wojnicz, Ewe-
lina Graczyk, Mateusz Andrze-
jewski i Olaf Kurylczyk. Drugie 

i trzecie miejsce zajęły odpo-
wiednio projekty „Maturzysta 
na kwarantannie” oraz inicjatywa 
promocji zbiórki pieniędzy na le-
czenie ciężko chorego młodego 
człowieka.
 – Akcelerator Karier jest świetną 
możliwością rozwinięcia się pod 
skrzydłami wielu profesjonali-
stów – praktyków – podsumowu-
je liderka zwycięskiego projektu 
Aleksandra Wojnicz. – Podczas 
spotkań ze specjalistą ds. rozwo-
ju kariery mogliśmy na przykład 
poznać swoje mocne strony, ale 

również te słabsze, które nale-
żało rozwinąć. Czy pasujemy do 
małej, dużej firmy albo czy chce-
my tak naprawdę założyć własną 
działalność? Bardzo dobre w tym 
projekcie jest również to, że nie 
działa tu zasada logarytmu, do-
pasowania każdego w jakieś ram-
ki. Pomimo tego, że nasza grupa 
była naprawdę liczna, można było 
odczuć indywidualne podejście 
do każdego uczestnika. 
Satysfakcji z udziału w projekcie 
nie kryją również inne uczest-
niczki warsztatów – Wiktoria 

Kąkol, Julia Dąbrowska, Oliwia 
Gojżewska i Basia Łopuchow, 
realizujące projekt wsparcia dla 
uczącej się młodzieży „Maturzy-
sta na kwarantannie”.
 – Projekt stanowił doskonałą 
okazję do stworzenia własnej ini-
cjatywy – deklaruje Aleksandra 
Wojnicz. – Warsztaty wyposa-
żyły nas w umiejętności, które 
zaowocują nie tylko w pracy, ale 
i w codziennym życiu. Miałyśmy 
okazję uczyć się od ekspertów 
ze świata biznesu i poznać ludzi 
równie zainteresowanych rozwo-
jem co my same. Udział w tym 
projekcie nie tylko rozwinął na-
sze kompetencje, ale i pokazał, że 
jesteśmy w stanie osiągać wielkie 
rzeczy nawet przy niedużym na-
kładzie finansowym.
Dodajmy, że Akcelerator Karier 
to program rozwoju kompetencji, 
a jest  prowadzony wspólnie przez 
O4 Coworking oraz Fundację 
Mikroakademia, których mene-
dżerowie również dostrzegają po-
zytywną rolę akceleratora. 

Krzysztof Król
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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

aMbasador odwiedziŁ uczelNię

taekkyeon na aWfis?

Akademię Wychowania Fi-
zycznego i Sportu w Gdań-
sku odwiedził Byun Seungjin, 
Honorowy Ambasador połu-
dniowokoreańskiego miasta 
Chungju Taekgyeon, który 
jest zarazem mistrzem staro-
żytnej koreańskiej sztuki wal-
ki zwanej Taekkyeon. 
Taekkyeon jest pierwszą 
sztuką walki wpisaną na Li-
stę Niematerialnego Dzie-
dzictwa Kultury Ludzkości 
UNESCO, a przez rząd Korei 
Południowej uznawana jest 
za skarb narodowy. Z nieco-
dziennym gościem spotkał się 
Tomasz Chamera, prorektor 
ds. sportu AWFiS.

 – Rozmawialiśmy o współ-
pracy w zakresie wprowadze-
nia do Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu koreań-
skiej sztuki walki Taekkyeon, 
która – obok obecnego już judo 
i karate tradycyjnego – byłaby 
kolejną propozycją dla naszych 
studentów. Upowszechnianie 
tradycyjnych sztuk walki jest 
dla nas ważne dlatego, że sta-
nowią one nie tylko sport, ale 
wraz z zawartą w nich filozofią, 
są wspaniałym systemem edu-
kacyjnym, opartym na kształ-
towaniu i rozwoju osobowo-
ści – mówi Tomasz Chamera. 
– Już teraz mogę powiedzieć, 
że będziemy współpracować. 

Już niebawem zaczniemy roz-
mawiać o szczegółach, gdyż 
w moich założeniach zależy 
nam na przejściu z działalno-
ści typowo administracyjnej 
na taką, która ma stanowić 
inspirację dla osób chcących 
realizować w naszej uczel-
ni innowacyjne i ciekawe 
projekty. 
Dodajmy na sam koniec, 
że wizyta koreańskiej dele-
gacji była pokłosiem coraz 
większego zainteresowania 
organizacji zagranicznych 
i miast współpracą z gdańską 
uczelnią. 

(Gr)

dla KajaKarzy

Nowe 
przystanie 
Na początku sierpnia ogłoszo-
no przetarg na budowę 4 przy-
stani kajakowych.  Planowane 
zakończenie prac określono na 
czerwiec 2021 r.
W przyszłym roku skorzysta-
my z czterech nowych przy-
stani kajakowych. Pojawią 
się one w pobliżu przystanku 
tramwaju wodnego na Gór-
kach Zachodnich, przy Opły-
wie Motławy na Kamiennej 
Grodzy, przy ul. Żabi Kruk 
i przy Kanale Młynówka na 
Wyspie Sobieszewskiej, gdzie 
dodatkowo powstanie zjazd 
z drogi i wybudowane zostaną 
miejsca postojowe.
Poszczególne przystanie 
będą się nieco różniły, jednak 
w większości przewidziano 
miejsca rekreacji z wiatami, 
ławkami i stojakami na rowe-
ry. Na przystaniach pojawią 
się  niewielkie pomosty,  wy-
posażone w trapy zejściowe. 
Na pomostach pojawią się 
suszarki i stojaki na kajaki. 
Ponadto na przystaniach na 
Wyspie Sobieszewskiej,  Gór-
kach Zachodnich i Kamiennej 
Grodzy przewidziano miejsca 
do grillowania. Otwarcie ofert 
w przetargu nastąpi w pierw-
szej połowie września. 

(Gr)

 
copernicUs podmiot leczniczy wraz z organizacją „pracodawcy pomorza” zapraszają do udziału w trzeciej edycji 
konkursu „mistrz profilaktyki” w kategorii cytologia. 

Do końca października firmy 
z województwa pomorskie-
go mogą zgłaszać swój udział 
i dzięki temu wspierać pro-
mocję bezpłatnych badań pro-
filaktycznych wśród swoich 
pracowników.
 – Konkurs skierowany jest do 
firm, instytucji, organizacji, 
które w swojej działalności wy-
kraczają̨ poza zakres obowiąz-
ków nakładanych ustawowo na 
pracodawcę̨. Celem konkur-
su jest edukacja, zachęcenie 
i umożliwienie zatrudnionym 
w firmie kobietom w wieku 
25–59 lat wzięcia udziału w ba-
daniu cytologicznym w godzi-
nach pracy – informuje Kata-
rzyna Brożek, rzecznik praso-
wy Copernicusa. – Mimo, że 
rak szyjki macicy znajduje się 
wśród najczęstszych nowotwo-
rów w Polsce, tylko niecałe 30 
proc. kobiet w województwie 
pomorskim zgłasza się na ba-
dania cytologiczne. Jednak to 
właśnie badania profilaktycz-
ne, wykonywane regularnie 
przynajmniej raz na trzy lata, 
pozwalają na wykrycie stanu 

przedrakowego i prawie stu-
procentowe uchronienie przed 
rakiem szyjki macicy. Konkurs 
ma za zadanie dotrzeć z tymi 
informacjami do jak najszerszej 
grupy pracowników w woje-
wództwie pomorskim.
Zainteresowane podmioty go-
spodarcze mają czas do 31 paź-
dziernika, by wypełnić i prze-
słać deklarację udziału w kon-
kursie na adres: cytologia@
copernicus.gda.pl. Pracodawcy, 
po zgłoszeniu udziału w kon-
kursie, prześlą swoim pracow-
nikom informację o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych ba-
dań w ramach krajowych pro-
gramów profilaktycznych.
W następnym kroku pracow-
nicy mogą zgłosić udział w ba-
daniu poprzez jeden z trzech 
kanałów:
 – wypełnienie formularza na 
stronie internetowej cytolo-
gia-pomorze.pl w zakładce 
„Konkurs”,
 – wypełnienie formularza do-
starczonego przez pracodawcę 
i przesłanie go na adres: cyto-
logia@copernicus.gda.pl,

 

– kontakt z infolinią pod nu-
merem tel. 58 727 01 30 (pod-
czas rozmowy należy zazna-
czyć, że pracodawca bierze 
udział w konkursie i podać jego 
nazwę).
 – Po otrzymaniu formularza 
lub zgłoszenia telefonicznego 
nasz pracownik skontaktuje się 
bezpośrednio z zainteresowaną 

osobą w celu potwierdzenia 
kryteriów oraz umówienia na 
badanie – dodaje Katarzyna 
Brożek. – O przyznaniu zwy-
cięstwa decyduje liczba wyko-
nanych badań przez pracowni-
ków zgłoszonych firm. Na ich 
przeprowadzenie pracownicy 
mają czas do końca grudnia 
2020 roku. Lista zwycięzców 

zostanie ogłoszona do 31 stycz-
nia 2021 roku.
Deklarację, szczegółowy regu-
lamin konkursu oraz wszystkie 
dodatkowe informacje moż-
na znaleźć na stronie cytolo-
gia-pomorze.pl w zakładce 
„Konkurs”.

(Gr)

bezPŁatNe badaNia ProfilaKtyczNe

Mistrzowie profilaktyki na pomorzu 
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wywiad z seNatoreM ryszardeM ŚwilsKiM

NBp wydrukowało 100 mld złotych 
mimo że wybory prezydenckie za nami, to na politycznym podwórku – podobnie jak w pogodzie – ciągle gorąco. wiele 
emocji budzi ustawa dotycząca podwyżek dla polityków, jak i przepis, który miałby zwalniać od odpowiedzialności karnej 
urzędników, którzy w celu przeciwdziałania covid-19 naruszają obowiązki służbowe. o tym oraz o sprawach ważnych dla 
pomorza z senatorem ryszardem Świlskim rozmawia Grzegorz rudnicki.

 – Zdecydowanie najwięcej 
emocji wywołała w ostatnim 
czasie kwestia podwyżek na 
polityków. Co sądzi o tym 
senator świlski?
 – Moim zdaniem trzeba naj-
pierw przypomnieć sytuację 
sprzed dwóch lat, kiedy potajem-
nie rząd premier Beaty Szydło 
przyznał sobie ogromne nagrody, 
nie informując o tym opinii pu-
blicznej. W związku z tym prezes 
Kaczyński postanowił wtedy ob-
niżyć wynagrodzenia parlamen-
tarzystom. Obniżka wyniosła 20 
procent. Nie ulega wątpliwości, 
że mechanizm wynagradzania 
prezydenta, premiera, ministrów 
i parlamentarzystów powinien 
być raz na zawsze ustawowo 
uregulowany. Powinien być tak 
skonstruowany, aby był uzależ-
niony od wzrostu albo spadku 
PKB. Moim zdaniem jest to ra-
cjonalne rozwiązanie tej sytuacji. 
Chore jest działanie, w którym 
parlamentarzyści podejmują de-
cyzję o swoich wynagrodzeniach. 
 – ale pana partia zgadza się 
na podwyżkę…
 

– Nieprawdą jest to, że to opozy-
cja wnioskowała o zmianę wyna-
grodzenia. Był to wniosek partii 
rządzącej. 
 – skąd więc całe zamieszanie?
 – Jest to związane z obecną sy-
tuacją, jaka panuje w tej chwili 
w naszym kraju. Nie powinni-
śmy takiej decyzji podejmować 
w czasie pandemii, kiedy spowal-
nia gospodarka. Nie rozmawia się 
o pieniądzach dla parlamentarzy-
stów, kiedy wielu Polaków straci-
ło pracę i kiedy nie wiemy, co bę-
dzie działo się jesienią. Ostatnie 
wyniki gospodarki pokazywały, 
że nie będą to dobre czasy. Błę-
dem było już samo to, że Sejm 
zajmował się kwestią podwyżek 
i to, że rządzący nie rozmawiali 
o tym szerzej, dlatego większość 
senacka, do której się zaliczam, 
odrzuciła projekt zmian uposaże-
nia. Do tematu trzeba jednak – za 
jakiś czas – powrócić. Wierzę, że 
ta ustawa nie znajdzie ponownie 
miejsca w Sejmie. 
 – dlaczego zatem posłowie 
pis głosowali za przyjęciem 
ustawy?

 – Obecnie rządzący widzą, że 
wszystko uchodzi im płazem. 
Mam tu na myśli zakup maseczek 
i respiratorów czy nieprzepro-
wadzone wybory prezydenckie 
za 70 milionów złotych. Moim 
zdaniem jest to ich pycha, gdyż 
politycy prawicy sądzą, że Polacy 
nie zwrócą na to uwagi i nie będą 
tego oceniali.
 – Czy można pociągnąć do 
odpowiedzialności osoby, 
które są odpowiedzialne za 
wyrzucenie w błoto naszych 
pieniędzy? Mam tu na myśli 
nietrafione zakupy Minister-
stwa Zdrowia i wybory.
 – Tu także po cichu chciano 
wprowadzić zmianę w ustawie, 
aby nie podejmować żadnych 
kroków prawnych w stosunku 
do urzędników i polityków, jeśli 
podjęli nieprawidłowe decyzje 
– dotyczące m.in. wielomiliono-
wych strat w budżecie państwa 
– w czasie pandemii. Wiadomo 
przecież, kto zlecił wybory czy 
zakup maseczek i respiratorów. 
Mam nadzieję, że odpowiednie 
osoby zostaną z tego rozliczone. 

 – Wielka polityka dotyka 
również naszego lokalnego 
podwórka, a mam tu na myśli 
obchody wybuchu ii wojny 
światowej. 
 – Cały czas obóz rządzący pro-
wadzi politykę konfliktu. Ich za-
rządzanie państwem polega na 
szukaniu konfliktów wśród róż-
nych grup Polaków – od lekarzy, 
nauczycieli, poprzez uczestni-
ków uroczystości rocznicowych 
Sierpnia 80 czy II wojny świato-
wej. PiS bardzo dobrze czuje się 
w tej narracji i dzieleniu polskie-
go społeczeństwa. Do tej pory – 
bez względu na opcję polityczną 
– formuła obchodów w Gdańsku 
nikomu nie przeszkadzała. Dziś 
– nagle jest nieakceptowalna. 
Pytanie brzmi: dlaczego? Po co 
nas szykanować i dyskrymino-
wać, twierdząc przy tym, że tyl-
ko jedna formacja polityczna ma 
rację? 
 – Jak już mówimy o wydarze-
niach na pomorzu, to kolejne 
pytanie dotyczyć będzie 
pomorskiej kolei. Czy jest 
szansa, aby nowa linia kolejo-
wa w kierunku południowych 
dzielnic Gdańska, a dalej 
kolbud, straszyna i pruszcza 
Gdańskiego została wybudo-
wana?
 – Aktywnie biorę udział w tym 
projekcie. Przypomnę, że przez 
wiele lat pracowałem przy pro-
jekcie Pomorskiej Kolei Metro-
politalnej. Kiedy z urzędu mar-
szałkowskiego odchodziłem do 
parlamentu, to już wtedy przed-
stawialiśmy projekt południowej 
nitki kolejowej. Pomysł znako-
mity. Nie oznacza to, że nie bę-
dzie budowany dodatkowy tor 
Szybkiej Kolei Miejskiej. Jest on 
cały czas w grze. Pozostaje tylko 

kwestia, gdzie i kiedy druga linia 
SKM zostanie wybudowana. Po-
trzebne jest rozdzielenie przewo-
zów lokalnych od regionalnych. 
Są to dwa różne tematy, ale oba 
ważne i jestem przekonany, że 
warto je zrealizować. Mieszkań-
cy Pomorza chętnie korzystają 
z transportu kolejowego. Ostat-
nie badania, które przygotował 
Urząd Transportu Kolejowego, 
pokazują, że na Pomorzu najczę-
ściej jeździ się pociągiem. Staty-
styczny mieszkaniec naszego wo-
jewództwa średnio podróżuje ko-
leją 26 razy w ciągu roku, a śred-
nia krajowa wynosi zaledwie 8. 
Warto więc dbać o transport pu-
bliczny i go rozbudowywać w ko-
lejnych latach.
 – Czy znajdą się jednak pienią-
dze na tak duże przedsięwzię-
cia, ponieważ nawet posłowie 
partii rządzącej mówią, że 
sytuacja wygląda krytycznie?
 – Kłamstwem jest to, co mówi 
rząd, że Budżet Państwa 
jest zrównoważony. Tak nie 
jest, ponieważ trzeba głośno 

powiedzieć, że Narodowy Bank 
Polski dodrukował 100 miliar-
dów złotych, a przecież ktoś 
w przyszłości będzie musiał te 
pieniądze oddać. Moim zda-
niem stan naszego budżetu jest 
w tej chwili opłakany. Żądaliśmy 
od ministra finansów informacji 
o stanie budżetu. Nie chce tej 
informacji przekazać, a głowę 
schował w piasek. Był wtedy 
czas wyborczy, więc nie należało 
upubliczniać tak niewygodnych 
wiadomości. Czeka nas zmiana 
budżetu i mam nadzieję, że wte-
dy poznamy prawdziwe liczby, 
a wydaje się, że nie wlewają opty-
mizmu w serca Polaków. 
 – Mamy już końcówkę waka-
cji. Jak senator świlski spędził 
wakacje?
 – Dopiero się na nie wybieram. 
Właśnie skończyło się posiedze-
nie Senatu. Nie mam możliwości 
planowania. Podejmujemy szyb-
ką decyzję, wybieramy najlepszą 
ofertę leżącą na stole i jedziemy 
na wakacje. 
 – dziękuję za rozmowę.
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PowracajĄ Na PóŁNoc

1300 NowycH latarNi

rada Nadal dziaŁa

runmageddon znów na pomorzu

Energooszczędnie w sopocie

Walne przełożone

 – W drugi weekend września 
ekstremalny bieg z przeszkoda-
mi ponownie zagości na nad-
morskim terenie. 12 września 
Runmageddon powróci na pół-
noc Polski, by, w dwudniowej 
formule, zaserwować uczest-
nikom niecodzienne wrażenia 
najwyższej jakości. Dopełnie-
niem wyjątkowego klimatu 
wydarzenia będzie lokalizacja, 
do której po latach Runmaged-
don powraca, czyli Ergo Are-
na – mówi Aleksandra Golec, 
rzecznik prasowy Ergo Areny.
Wrześniowa edycja ekstremal-
nego biegu z przeszkodami 
będzie odbywać się w zróżni-
cowanym terenie. Swoje zma-
gania Runmageddończycy 

Na terenie Sopotu wymieniane 
jest oświetlenie uliczne. Zgod-
nie z projektem wymienionych 
ma być ok. 1300 latarni. Nowe 
oświetlenie ma stanąć w cen-
trum miasta i jego dolnej części. 
Lampy są wymieniane na no-
woczesne, ledowe, a co za tym 
idzie – energooszczędne. 
 – W zależności od lokalizacji 
są to lampy stylizowane na no-
woczesne. Takie już znajdują 
się przy ulicy: Okrzei, Karli-
kowskiej, Bitwy pod Płowcami. 
Natomiast oświetlenie ulic leżą-
cych bliżej będzie przypominać 

Już po raz drugi przełożono 
Walne Zgromadzenie Robot-
niczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. Decyzja 
spowodowana była oczywi-
ście pandemią koronawirusa. 
 – Nie mamy szczęścia. Walne 
Zgromadzenie to najważniej-
sze spółdzielcze zgromadze-
nie w roku. W naszej spół-
dzielni jest tym ważniejsze, 
że w tym roku miały odbyć 
się wybory, w których miano 

rozpoczną i zakończą przy trój-
miejskiej hali, będą przebiegać 
po sopockim Hipodromie, a na 
deser czeka ich morska kąpiel 
w Bałtyku i zmagania na plaży. 
 – Jak co roku, znaczącą grupę 
uczestników stanowić będą ci, 
którzy po raz pierwszy staną oko 
w oko z ekstremalnymi prze-
szkodami. Debiutanci najchęt-
niej wybierają dwie z dostęp-
nych formuł przygotowanych 
przez organizatora – Intro, czyli 
3 kilometry i 15 przeszkód lub 
Rekruta, czyli trasę liczącą 6 
kilometrów, poprzecinaną 30 
przeszkodami. Rekruta będzie 
można pokonać w wersji dzien-
nej lub nocnej z obowiązkową, 
zaświeconą czołówką. Dla tych, 

zabytkowe lampy. Wszystkie jed-
nak będą ledowe, przez co dają 
duże oszczędności w zużyciu 
energii. Zakładamy, że redukcja 
emisji gazów cieplarnianych do 
atmosfery spadnie o ok 60 proc. 
To ważny, również ekonomicznie 
projekt, który znacząco zmniejszy 
koszty utrzymania, czyli koszty 
energii w kurorcie – podkreśla 
Marcin Skwierawski, wiceprezy-
dent Sopotu.
Projekt jest realizowany przy 
wsparciu środków z Unii Euro-
pejskiej. Jego koszt wynosi ok. 
12 mln zł,  ale 80 proc. pokryją 

wybrać członków Rady Nad-
zorczej. Na ten moment prze-
prowadzenie Walnego Zgro-
madzenie jest niemożliwe. 
Nie możemy narażać zdrowia 
członków naszej spółdzielni – 
komentuje Zbigniew Kopiński, 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Decyzja o przełożeniu Wal-
nego Zgromadzenia została 
skonsultowana z prawnikami 
oraz Związkiem Rewizyjnych 

którzy oczekują dłuższej zaba-
wy i zdecydowanie większego 
zmęczenia, dostępna jest for-
muła Classic – 12 kilometrów 
i 50 przeszkód. Do ekstre-
malnych zmagań mogą dołą-
czyć także młodsi sportowcy 
– na nich czekają formuły Kids 
i Junior oraz całe rodziny, które 
wspólnie mogą przeżyć nieza-
pomnianą przygodę na trasie 
Family – informuje Aleksandra 
Golec.
Więcej informacji o imprezie 
znaleźć można na oficjalnej 
stronie organizatora: www.
runmageddon.pl. 

(Gr)

środki unijne. Wymiana lamp 
ma być ukończona do końca 
2020 roku. 
Nowe latarnie zostały zamon-
towane już na ulicach: Na Wy-
dmach, E. Plater, Okrzei, Dą-
browskiego, Karlikowskiej, Ka-
zimierza Wielkiego, Mieszka I, 
Książąt Pomorskich i Chrobre-
go. Niebawem prace prowadzo-
ne będą na ulicach: Sobieskiego, 
Haffnera, Grunwaldzkaiej i Bi-
twy pod Płowcami. 

(Gr)

Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP. O kolejnym terminie na 
pewno poinformujemy na na-
szych łamach.
 – Korzystając z okazji, 
chciałbym poinformować, że 
obecna Rada Nadzorcza na-
dal funkcjonuje i jej działania 
są zgodne z literą prawa – do-
daje Zbigniew Kopiński. 

(Kl) 
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POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO 
W LUBANIU

WWW.POMORSKIEBAZAREK.PL

Pomorski e-bazarek
to portal umożliwiający 

sprzedaż lokalnych 
produktów i usług

Na stronie 
www.pomorskiebazarek

można kupić: świeże owoce 
i warzywa, sery, jaja, miód 
i wiele innych produktów 

wysokiej jakości, prosto od 
rolnika, w dowolnym czasie 

i miejscu, bez marży 
i pośredników 
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 Święto NietoPerzy

Weekend ze zwiedzaniem 

 

za nami dwa turnusy „akcji lato 2020”, które w tym roku miały szczególny charakter. mimo wielu 
sanepidowskich obostrzeń zabawa była przednia i chyba żaden z uczestników nie żałował czasu 
spędzonego w klubie oko.

 – Zarówno dla nas, jak i dla 
dzieci to była nowa sytuacja, 
ale działaliśmy tak, by w jak 
największym stopniu cieszyć 
się pełnią polskiego lata. 
W tym roku byliśmy zmusze-
ni ograniczyć liczbę uczest-
ników naszej akcji, ponieważ 
chcieliśmy, by wszyscy czuli 
się bezpiecznie. Na szczęście 
nie mieliśmy większych pro-
blemów z dyscypliną wśród 
dzieci, gdyż osoby korzystają-
ce z dobrodziejstw klubu do-
stosowywały się do obowią-
zujących zasad – mówi nam 
Dariusz Lulewicz, kierownik 
Oliwskiego Klubu Osiedlowe-
go „OKO”.
Zajęcia, które odbywały się 
w godzinach południowych, 
prowadzone były w siedzibie 
klubu, ale i na świeżym po-
wietrzu. Dzieci brały udział 
w zajęciach świetlicowych 
oraz sportowych przeprowa-
dzonych na boisku.
Jak zwykle najpopularniejsza 
okazała się piłka nożna. Gra-
no również w koszykówkę, 
siatkówkę i palanta. Dzieci 
z chęcią grały w gry planszowe 

i karciane, ale wyjątkowo du-
żym zainteresowaniem cieszy-
ły się puzzle. 
 – Myślę, że udało nam się uło-
żyć w sumie kilkanaście tysięcy 
elementów. Zorganizowaliśmy 
też wypady do Parku Oliw-
skiego, KFC i McDonald’s. 
Nie brakowało podchodów, 

a śmiałkowie zajęli się także 
budowaniem bazy – relacjonu-
je Dariusz Lulewicz. – Starali-
śmy się prowadzić zróżnicowa-
ne zajęcia, by w ten nietypowy 
czas każdy znalazł coś cieka-
wego dla siebie i mógł choć 
na chwilę zapomnieć o proble-
mach codziennego świata.

Korzystając z okazji, zaprasza-
my młodych i nieco starszych 
mieszkańców osiedla na zajęcia 
stałe, które już od września bę-
dzie organizował klub „OKO”. 
Będą się one odbywały oczywi-
ście w reżimie sanitarnym.

(Gr)

To ostatni moment, aby w tym 
roku zwiedzić Zbiornik Wody 
Stara Orunia. W najbliższy 
weekend, 29 i 30 sierpnia, 
z okazji Święta Nietoperzy 
więcej terminów zwiedzania 
obiektu i dodatkowe atrakcje.
Wraz z początkiem września 
zabytkowy Zbiornik Wody 
Stara Orunia przygotowuje 
się na przyjęcie skrzydlatych 
ssaków. Od jesieni do wiosny 
kilkaset nietoperzy znajduje 
schronienie w tym nietypo-
wym, podziemnym obiekcie 

– tym samym nie jest on już 
dostępny dla zwiedzających. 
Są to zwierzęta, które od lat 
fascynują i rozbudzają ludz-
ką wyobraźnię. Wokół nich 
narosło wiele mitów, które 
będzie można rozwiać dzięki 
plenerowym weekendowym 
atrakcjom – wystawie przy 
Zbiorniku Wody Stara Oru-
nia, spotkaniom z ekspertami. 
 – Przygotowaliśmy dla zwie-
dzających dodatkowe atrakcje, 
które będą zlokalizowane na 
terenie punktu widokowego 

przy zbiorniku – nietope-
rzowe koło wiedzy z niespo-
dziankami do wygrania, wy-
stawa o gatunkach nietoperzy, 
które występują w zbiorniku, 
spotkania z chiropterologami, 

którzy przygotowali cieka-
wostki na temat nietoperzy – 
mówi Jacek Skarbek, prezes 
zarządu GIWK.

(Gr)

staŁe zajęcia już od wrzeŚNia

Lato z klubem oko

KSIĘGOWA 
Z DOŚWIADCZENIEM

TANIO, SOLIDNIE, RZETELNIE 

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

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

Pobierasz reNtę rodziNNĄ? 

cieKawostKa

pamiętaj 
o formalnościach!

Motława czy szpęgawa?

Uczniowie i studenci pobie-
rający rentę rodzinną muszą 
pamiętać, aby złożyć w Za-
kładzie Ubezpieczeń Społecz-
nych wniosek o kontynuowanie 
świadczenia wraz z zaświadcze-
niem ze szkoły lub uczelni. To 
bardzo ważne, ponieważ jeśli 
złożą dokument zbyt późno, nie 
otrzymają świadczenia za dany 
miesiąc. 
 – Co do zasady, renta rodzin-
na przysługuje do ukończenia 
16. lat, jednak uczniowie i stu-
denci mogą ją pobierać nawet 
do 25. roku życia. ZUS przy-
znaje ją i wypłaca przez cały 
rok szkolny, łącznie z waka-
cjami. Uczniom świadczenie 
wypłaca się do końca sierpnia, 
a studentom do końca wrze-
śnia. Jeżeli szkoła czy uczelnia 
w pierwszym zaświadczeniu 
wskaże całkowity okres trwa-
nia nauki, ZUS będzie wypła-
cał świadczenie przez cały ten 
czas. Może jednak w każdej 
chwili skontrolować, czy nauka 
jest faktycznie kontynuowana. 

Kto z Państwa wie, że pły-
nąca przez powiat gdański 
i Gdańsk Motława ma dwie 
nazwy? W swoim górnym 
biegu, zanim dopłynie do 
Tczewa, nazywa się Szpęga-
wa. Długość Motławy to 68 
km, a obszar zlewni 1511,30 
km. I choć do Wisły uchodzi 

Gdy w zaświadczeniu nie zo-
stał wskazany pełny okres na-
uki, to aby renta wypłacana 
była bez przerwy, najpóźniej 
w ciągu miesiąca od ostatniej 
wypłaty trzeba złożyć wniosek 
wraz z zaświadczeniem o kon-
tynuowaniu nauki. W przy-
padku uczniów należy to zrobić 
do końca września, natomiast 
w przypadku studentów do 
końca października – tłumaczy 
Krzysztof Cieszyński, regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
w Gdańsku.
Uczeń, który po maturze dostał 
się na studia, aby otrzymać ren-
tę za wrzesień, zaświadczenie 
z uczelni musi dostarczyć naj-
później do końca tego miesiąca. 
Formalny dokument informu-
jący, że jest studentem, może 
natomiast złożyć na początku 
października.
Dodajmy na sam koniec, że 
najniższa renta rodzina wynosi 
obecnie 1,2 tys. zł. 

(Gr)

w Gdańsku, o którym mówi 
się, „Miasto nad Motławą”, 
to jest to z pewnością także 
królowa rzek powiatu gdań-
skiego. Swoimi wodami zasila 
ją bowiem zarówno Kłoda-
wa, jak i, w okolicach Krępca, 
Radunia.

(bG)

 motława w swojej górnym biegu nazywa się szpęgawa



sierpień 2020 NeWs@pANOrAMApOMOrZA.pL 15sport

fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e 

er
go

 a
re

ny
 

reGaty Na żuŁawacH

o puchar smoczej aury
Tradycja smoczych łodzi się-
ga starożytnych Chin i obrzę-
dów odprawianych u progu 
pory gorącej. To po Nowym 
Roku i Święcie Środka Je-
sieni trzecie najhuczniej ob-
chodzone tradycyjne świę-
to w Chinach. W Błotniku 
tradycji stało się zadość. Za 
nami III Żuławskie Regaty 
Łodzi Smoczych o Puchar 
Smoczej Aury.
Niezwykle widowiskowe re-
gaty przyciągnęły do Błotni-
ka drużyny z różnych zakąt-
ków Polski. Na starcie stanęły 
ekipa z Warszawy, Gdańska, 
Szczecina, Sztumu, Iławy, 
Malborka, Olsztyna, Wałcza, 
Chełmna i Stolna.

W tym roku do rywalizacji 
przystąpiło aż 17 drużyn.
W klasyfikacji końcowej ka-
tegorii FAN1 bezkonkuren-
cyjna okazała się drużyna  
Stiegelmeyer Stolno. Miej-
sca na podium zajęły jeszcze 
Sztumskie Smoki i Dragon 
Chełmno. 
Z koeli w kategorii SPORT1 
zwyciężyła Spójnia Warsza-
wa, która w końcowym rozra-
chunku okazała się lepsza od 
MRKS Gdańsk i Gdańskiego 
Zespołu Sportu  i Schronisk 
Szkolnych.
Głównym organizatorem im-
prezy był gdański klub Smo-
cza Aura.

(Kl)

będzie siatKarsKie Święto?

Mistrzostwa w Gdańsku

Kolejna wielka sportowa im-
preza ma się odbyć w Gdań-
sku. Tym razem (w 2021 
roku) na Wybrzeże mają za-
witać najlepsi europejscy siat-
karze. Poza Gdańskiem go-
spodarzem Mistrzostw Eu-
ropy mają jeszcze być Kato-
wice i Kraków. Trzeba jednak 
pamiętać, że Polska – obok 
Czech, Estonii i Finlandii – 
jest współorganizatorem eu-
ropejskiego championatu. 
Mimo że do rozpoczęcia 
imprezy pozostał jeszcze 
rok znamy już niektórych 
uczestników przyszłorocz-
nych mistrzostw. Wiadomo, 

że w turnieju finałowym, któ-
ry odbędzie się w dniach 1–19 
września, zagrają reprezentanci 
gospodarzy oraz osiem najlep-
szych drużyn ubiegłorocznego 
championatu (Serbia, Słowe-
nia, Francja, Rosja, Włochy, 
Ukraina, Niemcy i Belgia). 
Pozostałe 12 zespołów wy-
łonionych będzie w drodze 
eliminacji. 
Już teraz wiadomo, że w na-
szym kraju rozegranych ma być 
25, a więc najwięcej spotkań. 
Również w Polsce rozegra-
ny będzie mecz, który wyłoni 
mistrza Europy, a wcześniej 
mecz o brązowy medal i dwa 

ćwierćfinały. Wiadomo tak-
że, że siatkarzy gościć bę-
dzie gdańsko-sopocka Ergo 
Arena. 
Do mistrzostw pozostał jesz-
cze szmat czasu i wielu sym-
patyków nie tylko siatkówki, 
ale sportu zastanawia się już 
teraz, czy w związku pande-
mią koronawirusa impreza 
dojdzie do skutku, a jeśli tak, 
to czy zmagania siatkarzy bę-
dzie można oglądać na żywo 
z trybun naszej hali…

(Gr)

9 i 10 września zostanie rozegrana druga runda pucharu polski na szczeblu regionalnym. 
z pierwszym etapem piłkarskich rozgrywek pożegnało się już kilka drużyn z Gdańska. 

PucHar PolsKi

porażki i zwycięstwa 

Jako pierwsze do turnieju ty-
siąca drużyn przystępują ze-
społy niezrzeszone i występu-
jące na co dzień w najniższych 
klasach rozrywkowych. Dopie-
ro w kolejnych rundach poziom 
pucharu będzie coraz wyższy, 
ponieważ grać w nim będą eki-
py z wyższych lig. Nie oznacza 
to jednak, że Puchar Polski jest 
przewidywalny. Każdego roku 
dochodzi w nim do sensacji. 
W pierwszej rundzie nowego, 
pucharowego rozdania najwyż-
sze zwycięstwo odniosła dru-
żyna gdańskiej Gedanii – roz-
gromiła występującą w B klasie 
Wisłę Steblewo 11:1. Nieco 
mniej spektakularne zwycię-
stwo, ale oczywiście dające 
przepustkę do następnej rundy, 
odniósł gdański Olimpic, który 
6:1 pokonał UKS Klukowo. 
Na tym jednak koniec dobrych 
nowin dla fanów gdańskich 
drużyn. Pozostałe drużyny 
musiały uznać wyższość prze-
ciwników. Pomerania Gdańsk 
0:8 uległa Nadmorskiej Ligi 
Szóstek, a gdańskie Kole-
gium Sędziów 3:10 przegrało 
z rezerwami Czarnych Pruszcz 

Gdański. Po 2:3 swoje spotka-
nia przegrały Zaspa Gdańsk 
z GTS Pruszcz Gdański oraz 
EX Siedlce z GTS Juszkowo. 
Walkowerem ze mecz z GTS 

Rokitnica ukarana została nato-
miast Akademia 2020 Gdańsk. 
Losowanie II rundy piłkarskie-
go Pucharu Polski odbyło się 
już po zamknięciu tego wydania 

„Panoramy”. We wrześnio-
wym wydaniu podamy za to jej 
wyniki.

(Kl)

KajaKarstwo 
Brązowy 
medal  
Ksawery Hajdamowicz, stu-
dent Uniwersytetu Gdańskiego 
oraz zawodnik Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Motława” 
Gdańsk zdobył brązowy me-
dal na Mistrzostwach Polski 
Seniorów w kajakarstwie kla-
sycznym. W konkurencji indy-
widualnej na 500 metrów gdań-
szczanin bezpośrednio z prze-
dbiegu zakwalifikował się do 
finału, by w nim zdobyć miejsce 
na podium. 
– Jestem usatysfakcjonowany. 
W tym roku odwołano prawie 
wszystkie imprezy międzyna-
rodowe, nie było możliwości 
zbyt wielu startów, więc ten 
wynik cieszy podwójnie. „Pięć-
setka” jest moim ulubionym dy-
stansem, a cały wyścig przebiegł 
zgodnie z planem. Moje srebro 
na 200 metrów z poprzedniego 
roku było pierwszym od po-
nad 30 lat seniorskim medalem 
kajakarstwa klasycznego dla 
gdańskiego klubu. Zadowala, 
że na kolejny nie trzeba było aż 
tyle czekać – powiedział laureat 
chwilę po zawodach.
Mistrzostwa Polski Senio-
rów w kajakarstwie odbyły się 
na torze regatowym „Malta” 
w Poznaniu.  

(Gr) 琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

 czy  nasza hala ponownie zapełnić się biało-czerwonymi barwami?

 drużyna eX siedlce pożegnała się już z pucharowymi rozgrywkami



POWIAT GDAŃSKI

ODKRYJ

Drodzy Turyści,
Powiat Gdański, którego gminy i Miasto Pruszcz łączą się z metropolią trójmiejską  oferuje Państwu wiele 
atrakcji turystycznych i sportowych uzupełniających ofertę tej ponad milionowej aglomeracji. Zapraszamy do 
odwiedzenia zabytkowych miejsc kultu religijnego jak np. Kościół Podwyższenia Krzyża ( XIV wiek) w Pruszczu 
Gd., czy też historycznych miejsc świeckich jak np. ruiny Zamku Krzyżackiego (XV wiek) w Grabinie Zameczku. 
Jestem przekonany, że zainteresuje Państwa historia wydobycia i obróbki bursztynu, jego wiodącej roli jako 
środka płatniczego na początku naszej ery. Faktoria handlowa w Pruszczu jej klimat, wystrój i urządzenia mul-
timedialne pozwolą się Wam cofnąć do tamtych czasów. Żuławy Gdańskie płaskie połacie pól, tereny depresyj-
ne, układ kanałów, rowów melioracyjnych, wiatraki przypomną nam o ludziach, którzy okiełznali żywioł wody 
o Mennonitach. Miłośnicy turystyki rowerowej, kajakowej, narciarskiej, żeglarskiej czy gry w golfa też znajdą coś 
dla siebie. Wszystkie te dyscypliny sportowe są dostępne w Powiecie Gdańskim. Posiadamy bogatą ofertę pól 
biwakowych, campingów, hoteli, restauracji.
Zapraszam do odwiedzenia Powiatu Gdańskiego

Prezes LOT Powiatu Gdańskiego
Cezary Bieniasz-Krzywiec


