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FlashFlash

dziękujemy za każdy pobrany przez 
państwa list, za każdy akces w akcję – 
mówi magdalena theus, pomysłodawczyni 
przedsięwzięcia z miejskiego ośrodka 
pomocy rodzinie w Gdańsku. 

Przystań żeglarska na Wyspie Sobieszewskiej
Lada chwila ruszy budowa przystani żeglarskiej na Wyspie 
Sobieszewskiej. Inwestycja realizowana przy ul. Nadwiślań-
skiej ma być gotowa do lata, a w porcie będą mogły cumować 
72 jednostki.

Siatkówka zagości w Ergo Arenie
Kolejne wielkie święto siatkówki ma odbyć się na Wy-
brzeżu. Na początku listopada otrzymaliśmy informa-
cję, że między 28 a 30 maja odbędzie się w Gdańsku 
turniej Ligi Narodów.

Szpital w AmberExpo
Na terenie AmberExpo w Gdańsku ma powstać szpital 
tymczasowy dedykowany mieszkańcom Pomorza. Rolę 
szpitala patronackiego objęła spółka Copernicus Pod-
miot Leczniczy.

Chabior zastąpi Kowalczuka
Piotr Kowalczuk nie jest już zastępcą prezydenta Gdańska 
ds. edukacji i usług społecznych. Dla niektórych osób taka 
informacja jest wielką niespodzianką. Jego zastępczynią od 
1 grudnia będzie Monika Chabior.
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podaruj dzieciom święta

str. 6

KAŻDY MOŻE POMÓC

kolejny raz ruszyła świąteczna akcja „każdy może pomóc” miejskiego ośrod-
ka pomocy rodzinie w Gdańsku. ponad 200 listów już zostało odebranych, 
ale jeszcze około 350 listów o dzieciach objętych gdańską pomocą społecz-
ną czeka na darczyńców, którzy włączą się w świąteczną akcję. na ich pod-
stawie można dzieciom przygotować i ofiarować gwiazdkowe upominki. 



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  LiStOPAd 20202

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

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

rEdakCJa:
Grzegorz rudnicki
g.rudnicki@panoramapomorza.pl

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

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

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

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

rEkLaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

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

• 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

Zbiórka na leczenie mamy
Ania- moja mama jest najsil-
niejszą osoba jaką znam. Od 
ponad dwóch lat dzielnie bo-
ryka się z  chorobą. Stara się 
nikogo sobą nie obciążać. Jest 
taka dzielna! Jednak przyszedł 
czas, gdzie nie jest w stanie już 
udźwignąć kosztów leczenia 
i  diagnostyki. Dochodzi ol-
brzymi koszt terapii, która daje 
nam nadzieję na jej dłuższe ży-
cie. Nie wyobrażam sobie stra-
cić jej w momencie, gdy mogła-
by zacząć cieszyć się życiem. 
Jest jeszcze taka młoda...
Ostatnie lata nie były dla niej 
łatwe. W  kwietniu 2018 roku 
diagnoza nowotworu jajni-
ka w  rozległymi przerzutami 
i wielogodzinna operacja, trud-
na ale udana. Odetchnęliśmy 
z  ulgą, a  gdy nadeszła che-
mioterapia, na kilka miesięcy 
przystopowała chorobę. Jakby 
jeszcze rak mało dał jej popa-
lić, spotyka ją kolejny życiowy 

dramat (podobno nieszczęścia 
chodzą parami...): kwiecień na-
stępnego roku - nawrót, kolejna 
chemioterapia, która nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. 
Ogromny zawód i  niepewność 
co dalej. W  listopadzie 2019 
roku ponowna, ciężka operacja. 
Mama jak zwykle uśmiechnięta, 
pozytywnie nastawiona. Ope-
racja się udała! I  znów iskier-
ka nadziei. Niestety, miesiąc po 
operacji, pomimo podania che-
mii, choroba agresywnie powró-
ciła. Platynoodporność skom-
plikowała leczenie. Pomogłaby 
zmiana chemii, która też powoli 
przestaje skutecznie działać. Ba-
danie chemiowrażliwości pomo-
głoby nie osłabiać już organizmu 
podawaniem chemii w  ciemno 
i nie pozwolić rakowi się pano-
szyć. Jest to niestety dodatkowy 
koszt rzędu 14 tys zł. Alternaty-
wą jest wprowadzenie leku, który 
nie jest refundowany, stąd moja 

ogromna prośba do wszystkich 
dobrych ludzi. Lek należy po-
dawać co 3 tygodnie w dawce 
wartej 9 tys. zł przez okres 2 
lat. Jeśli przez ten czas choroba 
dzięki lekowi nie powróci, jest 
przeogromne prawdopodo-
bieństwo na znaczne przedłu-
żenie życia mojej Mamy.
Jestem facetem, nie potra-
fię pięknie pisać ani prosić 
o  pomoc. Jak widać koszta są 
ogromne i wiem tylko że moja 
mama musi żyć! Chcę by była 
obecna w moim życiu, w mo-
jej przyszłej rodzinie, żeby 
doczekała się wnuków. Wciąż 
potrzebuję jej matczynego 
wsparcia. Chciałbym, aby po 
ciężkich latach, była jeszcze 
szczęśliwa. Wierzę w moc zna-
jomych i  ich dobre serca. Po-
móżcie Ani abyśmy mogli pa-
trzeć na jej uśmiech!

Maciej Morawski

KRS: 0000270809

CEL:  
Nr konta

62 1600 1286 0003  
0031 8642 6001

Tytuł wpłaty:  
Morawska, 12655
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PRzEDStAWiONO ROCzNE SPRAWOzDANiE

W sopocie najlepiej segregują śmieci
Komunalny Związek „Doli-
na Redy i  Chylonki” przed-
stawił roczne sprawozdanie 
z  zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 
2019 rok. W  podsumowaniu 
tym znalazły się szczegółowe 
informacje, jak mieszkańcy 
miast zrzeszonych w związku 
segregowali odpady. Zesta-
wienie dowodzi, że mistrzami 
segregacji są sopocianie.
 – Poziom recyklingu papie-
ru, metalu, szkła i  plastiku 
w  2019 roku w  Sopocie wy-
nosił 77 proc.. Porównując 
do np. 2012 roku, kiedy od-
zyskiwano w  ten sposób je-
dynie 22 proc., można uznać, 
że dokonany został ogromny 
przeskok. Mieszkańcy pozo-
stałych gmin związku w  tej 
kategorii segregowali na po-
ziomie od 41 do 59 proc. 
Zgodnie z przyjętymi norma-
mi Ministerstwa Środowiska, 
wysegregowanie tych odpa-
dów (na rok 2019) powinno 
być nie mniejsze niż 40 proc. 
– informuje Anna Dyksiń-
ska, rzecznik prasowy Urzędu 
Miasta Sopotu. 
Jeszcze lepiej wyglądają sta-
tystyki, jeśli chodzi o  po-
ziom recyklingu odpadów 
budowlanych komunalnych. 

Tu poziom segregacji to 97 
proc. W  pozostałych gminach 
ten poziom waha się od 39 do 
99 proc. Ministerialne widełki 
określają ten wskaźnik na po-
ziomie nie mniejszym niż 60 
proc. 
Ostatnim badanym elementem 
segregacji był dopuszczalny po-
ziom składowania masy odpa-
dów komunalnych ulegających 
biodegradacji, są to np. odpady 
zielone. Zgodnie z  obowiązu-
jącymi dotychczas przepisami, 
wskaźnik ten powinien być po-
niżej 40 proc. Sopocianie osią-
gnęli tu poziom 3 proc. 
 – Sopocianie od wielu lat 
z  ogromnym zaangażowaniem 
i świadomością swoich działań 
segregują odpady. Świadomość 
konieczności segregacji śmieci, 
coraz częstsza rezygnacja z pla-
stikowych opakowań, torebek, 
to najprostsze zadania, by za-
cząć żyć ekologicznie. – Warto 
wspomnieć, że udostępniamy 
mieszkańcom darmowe po-
jemniki do segregacji i  worki. 
Mieszkańcy zaś, odwdzięcza-
ją się nam wysokim pozio-
mem recyklingu. To przykład 
doskonałej pracy u  podstaw, 
zarówno pracowników Za-
kładu Oczyszczania Miasta, 
którzy dokonują dodatkowej 

„WKRęć Się W SOPOt”

SPRzęt PRzEKAzANY

przejechali 192 000 
kilometrów

Motocykle dla policji 

Na początku listopada po-
znaliśmy wyniki trzeciej edy-
cji rowerowej gry „Wkręć się 
w  Sopot”, w  której uczestni-
czyli pracownicy sopockich 
firm. W  tym roku do ak-
cji przyłączyło się 571 osób 
z  22 firm, a  w grze mogła 
uczestniczyć każda osoba za-
trudniona na terenie Sopotu. 
W ciągu dwóch miesięcy wy-
konano ponad 21 tys. przejaz-
dów na łącznym dystansie 192 
tys. km. 
 – To tak, jakby 269 razy po-
konać drogę miedzy Sopotem 
a  Zakopanem. Budujące jest 
to, że mimo szalejącej pan-
demii, gdy wiele osób pra-
cuje zdalnie, udało się osią-
gnąć frekwencję zbliżoną do 
zeszłorocznej. Pokazuje to, 
że gra doskonale przyjęła się 
wśród lokalnych firm i  pra-
cowników. Rywalizacja po-
zwoliła na zaoszczędzenie 
około 15 ton paliwa, które 

W  Komendzie Miejskiej Po-
licji w  Sopocie odbyło się 
uroczyste przekazanie dwóch 
motocykli. Kluczyki do jed-
nośladów, na ręce komendan-
ta Policji, inspektora Marka 
Stanulewicza, przekazał wi-
ceprezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski.
 – Dla każdego miasta tury-
stycznego bezpieczeństwo 
jest kwestią priorytetową. 
Dlatego od wielu lat wspiera-
my finansowo sopockie służ-
by: policję, straż pożarną czy 
WOPR. Dzięki temu wspar-
ciu i  doskonałej współpracy 

byłoby spalone, gdyby uczest-
nicy dojeżdżali do pracy sa-
mochodami – mówi Marcin 
Skwierawski, wiceprezydent 
Sopotu. 
Jak informuje Marek Nizio-
łek z  sopockiego magistratu, 
najwięcej punktów „wykrę-
cili” rowerzyści Ergo Hestia, 
na 2. miejscu sklasyfikowano 
Hotel Sheraton, na 3. sopocki 
MOPS. Pozycje 4. i  5. nale-
żą do firmy NDI oraz urzędu 
miasta. 
 – Zaangażowanie uczestni-
ków było duże. 77 procent 
zarejestrowanych osób ak-
tywnie kręciło kilometry. 
Ci, którym udało się zebrać 
dostateczną liczbę punktów, 
mogą do końca tygodnia wy-
mieniać je na nagrody ze skle-
pu dedykowanego w aplikacji. 
Nagrody będzie można ode-
brać do końca roku – dodaje 
Marek Niziołek.

(GR)
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władze sopotu podjęły decyzję o odwołaniu najbliższej edycji sopockiego miasteczka 
noworocznego. Jest jednak pomysł, jak pomóc lokalnym restauratorom. warunek jest 
jednak jeden. pandemia musi zwolnić.

NAjWAŻNiEjSzE BEzPiECzEŃStWO

Miasteczko Noworoczne odwołane

– Bezpieczeństwo jest najważ-
niejsze. Nie wiemy, jak będzie 
wyglądać sytuacja za miesiąc, 
ale to, co dzieje się dzisiaj, każe 
nam zachować się odpowie-
dzialnie i  z wyprzedzeniem 
poinformować o tym, że w tym 
roku Miasteczka Noworoczne-
go nie będziemy przygotowy-
wać – mówi Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu.
Izabela Heidrich z  biura pra-
sowego tutejszego magistratu 
przyznaje, że Sopockie Mia-
steczko Noworoczne z  prze-
piękną karuzelą, bogatym pro-
gramem kulturalnym, smaka-
mi i zapachami unoszącymi się 
nad Placem Przyjaciół Sopotu 
było z  całą pewnością atrak-
cją przyciągającą mieszkańców 
i turystów. 
 – Było też miejscem, w  któ-
rym swoje specjały oferowali 
sopoccy restauratorzy. Z myślą 
o  nich, zwłaszcza teraz, kiedy 
z  dnia na dzień znów znaleźli 
się w  bardzo trudnej sytuacji, 
władze Sopotu rozważają uru-
chomienie jedynie punktów 
gastronomicznych w reżimach, 

które będą obowiązywały ak-
tualnie – informuje Izabela 
Heidrich. 
Władze miasta chcą udostęp-
nić restauratorom przestrzeń 
Sopotu. Za darmo ma być za-
pewniona cała infrastruktura. 
Dodajmy, że sopocki samo-
rząd wspólnie z  Sopocką 

Organizacją Turystyczną 
wspiera promocyjnie sprzedaż 
na wynos, zachęca do zama-
wiania jedzenia w  lokalnych 
restauracjach. 
 – Ponadto ci, którzy prowadzą 
działalność w  lokalach miej-
skich, zapłacą jedynie sym-
boliczną złotówkę dzierżawy 

za okres, kiedy nie mogą nor-
malnie działać. Władze miasta 
apelują także do prywatnych 
podmiotów o obniżenie restau-
ratorom czynszów za wynajem 
– mówi Izabela Heidrich.

(GR)

służb Sopot jest miastem, 
w  którym wszyscy czujemy 
się bezpiecznie. Spadek prze-
stępczości widać także w sta-
tystykach  – mówi Marcin 
Skwierawski. 
W czerwcu zostało podpisane 
porozumienie pomiędzy pre-
zydentem Sopotu i Komendą 
Wojewódzką Policji w Gdań-
sku, w sprawie dofinasowania 
zakupu motocykli dla sopoc-
kiej komendy. Dofinansowa-
nie wyniosło niemal 70 tys. 
zł, a  więc połowę wartości 
pojazdów. 

(GR)

STATYSTYKI
- 571 uczestników 
   (mężczyźni i kobiety, mniej więcej po połowie).
- Najbardziej aktywny dzień: 22 września (wtorek):
   4 709 km i 587 przejazdów.
- Przejazdy do i z pracy stanowiły 41,8% wszystkich przejazdów.
- Średnia liczba przejazdów na użytkownika to 38.
- Średnia liczba pokonanych kilometrów 
   na użytkownika to 332,9 km.
- Aktywni uczestnicy zabawy stanowili 77% wszystkich osób,      
   które dołączyły do konkursu.

segregacji odpadów, jak i  pra-
cowników urzędu, którzy or-
ganizują wiele akcji informa-
cyjnych, pikników ekologicz-
nych czy kampanii. Widać, że 
wspólne działania przynoszą 
efekty – komentuje Marcin 
Skwierawski, wiceprezydent 
Sopotu 
 – Od 2021 roku oddzielnie se-
gregowane mają być tzw. od-
pady kuchenne. To będzie dla 
nas wszystkich najważniejsze 
zadanie na najbliższe miesiące, 
by przyzwyczaić się, że obierki 

po ziemniakach, ogryzki ja-
błek, skorupki od jajek i inne 
odpady powstające podczas 
przygotowywania posiłków 
będzie trzeba zbierać w  od-
dzielnym pojemniku. A  taki 
pojemnik będą mogli miesz-
kańcy otrzymać od miasta – 
informuje Elżbieta Turowiec-
ka, naczelnik Wydziału Inży-
nierii i Środowiska sopockie-
go magistratu. 

(AD)
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pandemia spowodowała, że zamknięte są nie tylko instytucje kultury i galerie handlowe. władze powszechnej 
spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” – w związku z bardzo dużą ilością zachorowań w województwie 
pomorskim, mieście Gdańsku oraz wśród pracowników spółdzielni, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców 
w szczególności osób starszych – zdecydowały się zamknąć do odwołania biura wszystkich czterech administracji 
oraz zarządu spółdzielni. 

StOSujMY Się DO zASAD i WYtYCzNYCH 

psM „przymorze” w dobie pandemii 

Siedziby wszystkich czterech 
administracji są zamknięte 
dla petentów. Nie oznacza to 
jednak, że pracownicy mają 
wolne. Wszystkie zadania re-
alizowane są w miarę możli-
wości zgodnie z planem.
 – Mam nadzieję, że wszy-
scy doskonale zdajemy sobie 
sprawę z  tego, że zdrowie 
naszych bliskich, znajomych 
i  sąsiadów jest najważniej-
sze. Podjęta decyzja nie była 
najłatwiejsza, ale musieliśmy 
wprowadzić takie ogranicze-
nia, aby zapewnić maksimum 
bezpieczeństwa dla naszych 
mieszkańców w  szczegól-
ności osób starszych odwie-
dzających nasze siedziby 
– mówi „Panoramie” Wła-
dysław Wojtkiewicz, pre-
zes Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze”, 

mając na uwadze zachorowa-
nia naszych pracowników. 
Administracje, a  tym samym 
kasy zamknięte są do odwo-
łania. Do internetu swoją 
działalność przeniosły insty-
tucje kulturalne. 
 – Nie mieliśmy innego wy-
boru. Sytuacja zmusiła nas 
do zamknięcia klubu. Nie-
które zajęcia prowadzone są 
zdalnie. Place zabaw też są 
zamknięte, ale dla niektórych 
nie stanowi to żadnego pro-
blemu. Mimo zakazów mło-
dzi ludzie w  dalszym ciągu 
korzystają z  urządzeń zaba-
wowych – mów nam Urszula 
Lisowska, kierownik Osie-
dlowego Klubu „Maciuś I”.
Takie zachowanie jest da-
lekie od odpowiedzialnego. 
Niestety postępowanie dzie-
ci i  młodzieży jest bardzo 

często aprobowane przez ich 
rodziców. 
Dodajmy, że nieczynne są 
również pozostałe dwa kluby 
osiedlowe („Piastuś” i „Bolek 
i  Lolek”) oraz Dom Kultury 
przy ul. Śląskiej 66B. 
 – Działalność klubu została 
zamrożona. Możemy jedynie 
– tak jak do tej pory – wynaj-
mować nasze pomieszczenia 
podmiotom prywatnym, aby 
mogły prowadzić swoją dzia-
łalność gospodarczą. Swoje 
działania przenosimy do sie-
ci. Pod znakiem zapytania 
stoi realizacja projektu „Ale-
ja gwiazd”, w  czasie której 
chcieliśmy udekorować nasze 
osiedle gwiazdami – podkre-
śla Joanna Boużyk, kierow-
nik klubu „Bolek i Lolek”.
Część  pracowników pracuje 
zdalnie, aby ograniczyć do 

minimum możliwość zaraże-
nia jednocześnie wszystkich 
pracowników i zapewnić cią-
głość  pracy Administracji 
i Zarządu . 
Harmonogram jest jednak 
tak skonstruowany, aby kom-
plet fachowców był dostępny 
na każdej zmianie. Wszyst-
kie niezbędne informacje do-
stępne są na tablicach ogło-
szeń i klatkach schodowych. 
 Dla osób, które opłaca-
ją czynsze w  kasach po-
szczególnych administracji, 
nie będą pobierane odsetki 
w  przypadku późniejsze-
go uregulowania należności. 
Myślę, że jest to bardzo do-
bre rozwiązanie w tym trud-
nym okresie 
Walka z  pandemią niesie 
za sobą również wydatki 

f inansowe. Tylko z kasy Ad-
ministracji Osiedla nr 3 na 
walkę z  covidem wydano już 
blisko 15 tysięcy złotych. 
 – Pieniądze te wydaliśmy 
m.in. na płyny dezynfeku-
jące. Dwa razy dziennie go-
spodarze domów dezynfe-
kują windy i  przyciski. Mu-
sieliśmy też zakupić środki 
ochronne dla pracowników. 
Staramy się znaleźć najko-
rzystniejszą cenę, ale tzw. 
covidowskie koszty są nie-
stety bardzo duże – zauwa-
ża Danuta Czapiewska. – Na 
szczęście pandemia koro-
nawirusa nie zakłóciła nam 
planu remontowego. Niemal 
wszystkie zaplanowane na 
ten roku działania zostały już 
prawie zrealizowane. 
Korzystając z  okazji, 

apelujemy do mieszkańców, 
aby nosili maseczki, zasła-
niając usta i  nos, ponieważ 
tylko prawidłowe ich nosze-
nie chroni nas samych i oso-
by, z którymi się spotykamy. 
 – Myjmy i  dezynfekuj-
my ręce, stosujmy dystans, 
chrońmy osoby starsze 
i  z  grup ryzyka, a  więc cho-
rych na serce, cukrzycę oraz 
osoby z  nowotworami. Nie 
każdy przejdzie covid-19 
bezobjawowo. Część osób 
przechoruje to bardzo cięż-
ko i traf i do szpitali. Zróbmy 
wszystko, by się wzajemnie 
chronić, byśmy mogli jak naj-
szybciej wrócić do normal-
nego życia – apeluje prezes 
przymorskiej spółdzielni.

(GR)

ADMINISTRACJA OSIEDLA NR 4
Tel. 58 553-04-13 kom. 695 203 500
Numery telefonów podane są na stronie internetowej spółdzielni 
www.przymorze.gda.pl oraz w książeczce opłat czynszowych.
Adres mailowy do Administracji: biuro.ao4@przymorze.gda.pl
Zarząd Spółdzielni biuro.zao@przymorze.gda.pl

ADMINISTRACJA OSIEDLA NR 1
Sekretariat   tel. 58 556 49 29
Dział Techniczny  tel. 58 556 49 32
Dział Administracyjny  tel. 58 556 39 64
Dział Księgowości  tel. 58 556 38 18
Adres mailowy do Administracji 
biuro.ao1@przymorze.gda.pl

ADMINISTRACJA OSIEDLA NR 3
Dział administracyjny  tel. 58 553 10 11
Dział techniczny   tel. 58 553 10 11
Księgowość   tel. 58 553 10 11
Adres mailowy: biuro.ao3@przymorze.gda.pl 
Wpłaty można dokonywać na konto: 
46 1240 1271 1111 0000 1491 8885

ADMINISTRACJA OSIEDLA NR 2
58 553-26-31,  58 558-11-36, dział techniczny:  58 553-17-61
Adres mailowy: biuro.ao2@przymorze.gda.pl
Zarząd Spółdzielni: biuro.zao@przymorze.gda.pl
Opłaty za mieszkanie można dokonywać przelewem na konto: 
 53 1240 1271 1111 0000 1491 8856

  biura administracji spółdzielni na przymorzu zamknięte są dla petentów

  zamknięte są też osiedlowe kluby i place zabaw
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oGłosZENiE rsM „BUdoWLaNi” 

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Gdańsku – 
Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 posiada lokale użytkowe 

do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 569 (I piętro)
137,54 m2 ze stawką 25,00 zł/m2

4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
22,90 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, 
energii elektycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr (58) 552-00-08 wew. 50, 
w dniach:

pon. od 8:00 do 15:00,
wt.-pt. od 7:15 do 13:00   

POtRzEBNY SPRzęt i PERSONEL

szpital w amberExpo
Na terenie AmberExpo 
w  Gdańsku ma powstać szpi-
tal tymczasowy dedykowany 
mieszkańcom Pomorza. Rolę 
szpitala patronackiego objęła 
spółka Copernicus Podmiot 
Leczniczy. Szpital tymczasowy 
ma mieć 400 miejsc dla pacjen-
tów zakażonych koronawiru-
sem. Wybudowaniem placówki 
dla chorych na COVID-19 ma 
zająć się Grupa Lotos SA.
 – W momencie, kiedy nie było 
chętnych wśród szpitali rzą-
dowych, podjąłem decyzję, że 
i  to zadanie weźmie na siebie 
spółka samorządowa, jaką jest 
Copernicus Podmiot Leczni-
czy. Wciąż robimy wszystko, 
aby w  maksymalny sposób 
zabezpieczyć zdrowie miesz-
kańców Pomorza – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Szpital w AmberExpo ma być 
przeznaczony przede wszyst-
kim dla pacjentów wymaga-
jących tlenoterapii, ale pla-
nowane jest też utworzenie 
w  nowej placówce Oddziału 
Intensywnej Terapii CO-
VID-19 na 20 łóżek. Wypo-
sażenie szpitala tymczasowe-
go ma być kupione albo przy-
dzielone z  rządowej Agencji 
Rezerw Materiałowych. 
 – Spółka Copernicus 
opracowała i  przekazała 

przedstawicielom LOTOSU 
listę potrzeb, które trzeba zre-
alizować, żeby szpital mógł 
funkcjonować. Chodzi tu m.in. 
o  sprzęt medyczny: respirato-
ry stacjonarne i  transportowe, 
centrale kardiomonitorów, kar-
diomonitory, analizator POCT, 
tomograf komputerowy, pul-
soksymetry, pompy infuzyjne, 
aparat USG, mobilny aparat 
RTG, defibrylator, pompy ob-
jętościowe, ssaki, łóżka dla pa-
cjentów i  środki ochrony indy-
widualnej dla personelu – wyli-
cza marszałek.
Samo wyposażenie szpitala 
tymczasowego to oczywiście 
nie wszystko. Kluczowe jest 

żYCiE Miasta

MiAStO REAGujE NA POtRzEBY

kolejne laptopy dla dzieci
17 laptopów wraz z  zesta-
wami słuchawkowymi oraz 
3 mobilne dostępy do inter-
netu kupił sopocki samo-
rząd. Zakupy poczyniono 
w  ramach programu „Zdal-
na Szkoła +”, a  dof inanso-
wanie wyniosło 55 tys. zł. 
Sprzęt komputerowy po-
służy do zdalnych lekcji 
uczniom wykluczonym cy-
frowo. Program skierowa-
ny jest głównie do rodzin 
ubogich, z  minimum troj-
giem dzieci. Koordynacją 
projektu zajmie się Miej-
skiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Sopocie. 
 – Dzieci z rodzin najuboż-
szych z  różnych względów 
mogą mieć trudniejszy start 
w życie. Staramy się im po-
magać na wielu płaszczy-
znach, dlatego nowoczesny 
sprzęt traf i teraz właśnie do 
nich, by wyrównywać ich 
szanse w dostępie do eduka-
cji – mówi Magdalena Cza-
rzyńska-Jachim, wiceprezy-
dent Sopotu.
To już kolejne laptopy prze-
kazane sopockim uczniom 
od wiosny, kiedy ze wzglę-
du na pandemię nauka od-
bywała się online. Mia-
sto monitoruje sytuację 
w  sopockich szkołach i  na 

bieżąco reaguje na potrze-
by uczniów i  nauczycieli. 
Pozyskuje środki na zakup 
sprzętu z  programów rzą-
dowych, unijnych, jak rów-
nież od f irm prywatnych. 
 – Zamknięcie szkół, a  co 
za tym idzie konieczność 
prowadzenia lekcji online 
sprawiła, że części uczniów 
trudniej uczestniczyć w za-
jęciach – mówi Andrzej 
Czekaj, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie. – Zdalne 
nauczanie jest ogromnym 
wyzwaniem szczególnie 
w  rodzinach wielodziet-
nych, które nie posiadają 
komputera lub mają jeden 
sprzęt na całą kilkuoso-
bową rodzinę. Za pienią-
dze z  programu kupiliśmy 
sprzęt komputerowy, który 
zostanie przekazany szko-
łom, a  za ich pośrednic-
twem najbardziej potrze-
bującym uczniom. Dzięki 
temu wsparcie otrzymają 
dzieci, które do tej pory nie 
miały możliwości w  pełni 
realizować zdalnego na-
uczania – dodaje dyrektor 
sopockiego MOPS. 

(GR)

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

KAŻDY MOŻE POMÓC

podaruj dzieciom święta 
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 – Tegoroczna, dziewiąta 
edycja naszej akcji przebiega 
w  reżimie epidemii. W  tym 
trudnym okresie tym bar-
dziej zależy nam, aby dzie-
ci z  potrzebujących rodzin 
miały trochę radości, zapo-
mniały o  troskach, ciesząc 
się z  gwiazdkowych poda-
runków. Dlatego dziękuje-
my za każdy pobrany przez 
Państwa list, za każdy akces 
w  akcję – mówi Magdale-
na Theus, pomysłodawczyni 
przedsięwzięcia z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku. 
Sylwia Ressel, rzecznik 
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie informuje, że ze 
względu na obostrzenia sa-
nitarne listy o  najmłodszych 
podopiecznych MOPR moż-
na pobrać tylko pisząc na ad-
res: kmp@mopr.gda.pl.
 – Na podstawie zawartych 
w  nich informacjach m.in. 
o  płci, wieku oraz zaintere-
sowaniach dziecka, można 

kolejny raz ruszyła świąteczna akcja „każdy może pomóc” miejskiego ośrodka 
pomocy rodzinie w Gdańsku. ponad 200 listów już zostało odebranych, ale 
jeszcze około 350 listów o dzieciach objętych gdańską pomocą społeczną czeka 
na darczyńców, którzy włączą się w świąteczną akcję. na ich podstawie można 
dzieciom przygotować i ofiarować gwiazdkowe upominki. 

mu anonimowo przygoto-
wać świąteczny upominek. 
Trzeba go oznakować kodem 
przypisanym malcowi. Pre-
zenty przyjmą od darczyńców 
pracownicy Ośrodka, zacho-
wując zasady bezpieczeństwa 
w  epidemii. Przed świętami 
dostarczą je najmłodszym 
pod drzwi mieszkań wolon-
tariusze ubrani m.in. w  ma-
seczki i ochronne rękawiczki. 
– wyjaśnia Sylwia Ressel.
W związku z tym, że w Am-
berExpo ma być tworzony 
szpital tymczasowy na po-
trzeby chorych na covid-19, 
nastąpiła zmiana miejsca 
przekazania upominków. 
Prezenty dla dzieci nale-
ży dostarczyć miedzy 7 a  11 
grudnia albo 14 grudnia 
w  godz. 8.00– 6.00 na sta-
dion gdański przy ul. Poko-
leń Lechii Gdańsk 1. 

(GR)
  Ubiegłoroczny finał akcji. takich zadowolonych dzieci było 

znacznie więcej

bowiem zapewnienie tej pla-
cówce personelu. Z  wyliczeń 
Copernicusa wynika, że w no-
wym szpitalu potrzebnych bę-
dzie 94 lekarzy, 231 pielęgnia-
rek, 173 opiekunów medycz-
nych i  60 osób pozostałego 
personelu medycznego. 
 – W  tej kwestii oczekujemy 
adekwatnego wsparcia i  za-
angażowania ze strony rządu 
oraz podległych rządowi szpi-
tali, bo tylko władze państwo-
we mają odpowiednie kom-
petencje ustawowe, by takie 
wsparcie zapewnić – mówi 
marszałek.

(GR)
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PARKiNGOWA GEHENNA NA SuCHANiNiE 

NASi OSiEDLOWi DziAŁKOWCY 

Biurokracja i znieczulica gdańskiego magistratu 

Znaleźli swoje miejsce na suchaninie
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Wiele miejsca w naszej gazecie 
poświęciliśmy na temat zwią-
zany z  parkingiem przy ul. 
Kurpińskiego. Przypomnijmy, 
że teren należał do miasta, któ-
re z  końcem miasta wypowie-
działo spółdzielni umowę naj-
mu. Parking został zamknięty 
na cztery spusty, a  jego brak 
szczególnie odczuwalny jest 
w czasie prowadzonego właśnie 
remontu ulicy Kurpińskiego. 
 – Tak władze miasta dba-
ją o  swoich mieszkańców. 
W  czasie remontu ulicy jest 
ogromny problem z parkowa-
niem. Źle było rok temu, teraz 
jest tragicznie – mówi miesz-
kaniec Suchanina. – Parko-
wać mamy na sąsiednich osie-
dlach? Tylko ta sytuacja po-
kazuje, że nie ma osoby, która 
potrafi odpowiednio kierować 
i zarządzać działaniami miej-
skich spółek.
Spółdzielnia interweniowa-
ła w  gdańskim magistracie 
w  sprawie uruchomienia par-
kingu tylko na czas remon-
tu Kurpińskiego. W  ciągu 
dwóch tygodni nikt nie był 

stanie podjąć konkretnych 
działań, a  kierowcy przekli-
nają na czym świat stoi. Pro-
wadzono jedynie standardo-
wą urzędniczą koresponden-
cję i  poszukiwano podmiotu, 
który byłby władny podjąć 
konkretną decyzję. Sami rów-
nież tego doświadczyliśmy. 
Zapytaliśmy Magdalenę Kil-
jan, rzecznika prasowego 
Gdańskiego Zarządu Dróg 
i  Zieleni o  możliwość uru-
chomienia – na czas remontu 
Kurpińskiego – parkingu dla 
mieszkańców. Piłeczka zosta-
ła odbita do Gdańskich Nie-
ruchomości. Tu dowiedzieli-
śmy się, że ze spółdzielni musi 
wpłynąć odpowiednie pismo. 
A czas dalej płynął.
 – Słyszymy tylko w wielkich 
słowach o  gdańszczanach 
i  gdańszczankach, a  tak na-
prawdę przypominają sobie 
o nas, kiedy są wybory. Mam 
nadzieję, że kiedy przyjdzie 
na nie czas, to mieszkańcy 
przypomną sobie nieudol-
ność obecnych władz – dodaje 
Konrad Zientarski. 

Jeszcze rok temu Referat 
Prasowy Urzędu Miejskiego 
w  Gdańsku informował „Pa-
noramę Pomorza”, że decyzją 
prezydent Aleksandry Dul-
kiewicz działka 680/21 oraz 
681/14 zostanie przekazana 
w  trwały zarząd Zespoło-
wi Szkolno-Przedszkolnemu 
nr 2 w  Gdańsku z  przezna-
czeniem na realizację balonu 
sportowego do uprawiania 
gimnastyki. Budowa balonu 
oczywiście zostanie zrealizo-
wana przez zewnętrznego in-
westora na podstawie umowy 
dzierżawy części terenu wraz 
z  realizacją w  ramach tej in-
westycji wyposażenia oraz do-
jazdu do działki wraz z miej-
scami parkingowymi. 
Wiosną gmina wypowiedziała 
spółdzielni 17-letnią umowę 
dzierżawy terenu (o czym tak-
że informowaliśmy). Miesz-
kańcy osiedla musieli par-
kować swoje auta w  nowych 
miejscach, a  dotychczasowy 
parking stoi pusty. Ponownie 
zapytaliśmy gdańskich urzęd-
ników – co dalej z  działką 

przy ul. Kurpińskiego, po-
nieważ plotka głosi ostatnio, 
że upadł pomysł budowy ba-
lonu sportowego. Ile w  tym 
prawdy?
 – Dopiero 2 listopada zo-
stała wydana decyzja o  trwa-
łym zarządzie dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 
2, dzięki której placówka bę-
dzie mogła zarządzać nieru-
chomością. Po jej uprawo-
mocnieniu ZSP 2 przejmie 
od Gdańskich Nieruchomo-
ści teren, a  następnie będzie 
mógł kontynuować procedury 

związane z  pozwoleniami 
i  dzierżawą pod balon spor-
towy – informuje nas Izabela 
Kozicka-Prus z Referatu Pra-
sowego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.

(GR) 

Przydomowe ogródki prowa-
dzone są od wieków. Kilkana-
ście lat temu ekipa dowodzona 
przez Stefana Skibę zajęła się 
porządkowaniem terenu przy 
ul. Kamieńskiego. Ogródki nie 
dość, że wyglądają ładnie, to 
jeszcze są miejscem sąsiedzkich 
spotkań.
 – Skrzyknęli się sąsiedzi, któ-
rzy chcieli aktywnie spędzić 
wolny czas, a  przy okazji za-
dbać o porządek wokół naszych 
domów. Nie stanowimy wy-
jątku. Wielu członków naszej 
społeczności – podobnie jak my 

– gospodarzy sobie na ogród-
kach założonych tuż przy do-
mach. Nie musimy wyjeżdżać 
za miasto, aby uprawiać akurat 
taką formę rekreacji – mówi 
„Panoramie” Roman Lubiński.
„Działkowcy z Suchanina” mó-
wią jednak wyraźnie, że ich 
działania nie byłyby możliwe, 
gdyby nie pomoc i zrozumienie 
zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.
 – Bardzo się cieszę, że miesz-
kańcy wzięli sprawy w  swoje 
ręce i  sami dbają o  porządek 
przy swoich domach. Dzięki 

temu nasze osiedle jest czyste, 
zadbane, aż chce się tu z przy-
jemnością przebywać – komen-
tuje Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Jak podkreśla Roman Paru-
szewski, przydomowe działecz-
ki mają służyć przede wszyst-
kim rekreacji. Przy Kamień-
skiego jest wygospodarowane 
miejsce na kilkanaście ogród-
ków. Mieszkańcy na swoich 
„poletkach” posiali trawę, za-
sadzili krzewy. Dzięki temu 
– szczególnie w  czasie dobrej 
pogody – mają miejsce na spo-
tkania sąsiedzkie. 
 – Praca zajmuje nam wiele cza-
su, ale staramy się znaleźć wol-
ną chwilę, aby przyjść i popra-
cować albo spotkać się z kole-
gami przy grillu. Dbamy o po-
rządek, ale naszą pracę niszczą 
czasami sąsiedzi, którzy wyrzu-
cają przez okno różne śmieci – 
jedzenie, butelki po alkoholu 
albo niedopałki papierosów. 
Smuci nas taki brak kultury. 
Wyrzucanie śmieci zgodnie 

z  obowiązującymi zasadami 
nie jest wymagającym przed-
sięwzięciem. Nie rozumiemy 
postępowania takich osób – 
mówi nam Stefan Skiba, prezes 
nieformalnego stowarzyszenia 
działkowców z Suchanina. 
Mieszkańcy Suchanina nie bio-
rą jeszcze udziału w  konkur-
sach piękności na najładniejszy 
przydomowy ogródek.
 – Robimy to dla własnej satys-
fakcji, a nie dla nagród. Dzięki 

temu możemy sobie odpocząć 
po pracy. Osiedle nie jest zalane 
tonami betonu. Mamy wystar-
czająco dużo zielni, którą so-
bie niezwykle cenimy – dodaje 
Marek Tomkowski.
 – Mimo że nie jestem miesz-
kańcem tego bloku, przycho-
dzę pomagać swoim kolegom. 
Uważam, że jest to bardzo 
atrakcyjna forma spędzania 
wolnego czasu – Andrzej Skiba.
 – Niektórzy nam zazdroszczą, 

ale gros osób chwali i  docenia 
nasze starania. Są na osiedlu 
jeszcze miejsca, gdzie miesz-
kańcy mogliby prowadzić przy-
domowe ogródki. Wystarczy 
tylko odrobina chęci, by nasze 
osiedle wyglądało jeszcze pięk-
niej. Korzystając z okazji, dzię-
kujemy władzom spółdzielni za 
okazaną pomoc – mówi Zbi-
gniew Zalewski.

(GR)

miał być balon sportowy i kwietny park muzyczny. dziś na działce przy ulicy kurpińskiego na suchaninie hula jedynie 
jesienny wiatr. spółdzielni wypowiedziano umowę dzierżawy terenu, gdzie jeszcze wiosną funkcjonował osiedlowy parking. 
mało tego, w czasie remontu kurpińskiego, mieszkańcy przeżywają istną gehennę związaną z parkowaniem – mimo że 
kilkaset metrów dalej stoi pusty parking. zwyciężyła biurokracja. 

na naszych osiedlach jest wiele terenów zielonych, o które dba spółdzielnia albo miasto. są też miejsca, które są oczkiem 
w głowie samych mieszkańców. tak jest chociażby na suchaninie, gdzie przy ul. kamieńskiego mieszkańcy – za zgodą 
władz sm „suchanino” – urządzili sobie przydomowe ogródki.
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piotr kowalczuk nie jest już zastępcą prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. dla niektórych osób taka informacja 
jest wielką niespodzianką. Jego zastępczynią od 1 grudnia będzie monika chabior.

ruszyło glosowanie budżet obywatelski 2021 wkroczył w ostatni, najważniejszy etap. Głosy można oddawać na 357 inicjatyw.  po 
raz pierwszy wyodrębnione zostały także działania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego. do głosowania uprawnieni są 
mieszkańcy Gdańska, bez względu na wiek. 

Piotr Kowalczuk przez 6 lat 
sprawował funkcję zastęp-
cy prezydenta Gdańska. Ofi-
cjalna informacja mówi, że ze 
stanowiska zrezygnował sam. 
Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska podkreśla, że 
Piotr Kowalczuk był blisko lu-
dzi, niezależnie od ich potrzeb 
i kondycji. 
 – Przeprowadził gdańską edu-
kację przez niejedno zawiro-
wanie. Wprowadził gdańsz-
czanki i  gdańszczan w  nowo-
czesny system usług społecz-
nych oparty na współpracy or-
ganizacji pozarządowych. Pi-
lotował powstanie Rady Imi-
grantów i  Imigrantek, a  także 
na rzecz Równego Traktowa-
nia. Dziękuję Piotrowi za do-
tychczasową pracę – dziękuje 
Aleksandra Dulkiewicz.
Piotr Kowalczuk z  gdań-
skim magistratem związa-
ny był przez 10 ostatnich lat. 
Pełnił m.in. funkcję pełno-
mocnika prezydenta ds. ini-
cjatyw i  konsultacji społecz-
nych, był jednym z  organi-
zatorów gdańskiego Budżetu 

Obywatelskiego, który po raz 
pierwszy odbył się w  2013 
roku. W 2014 roku został po-
wołany na urząd zastępcy pre-
zydenta ds. polityki społecznej. 
Kolejny raz został powołany na 
to stanowisko w 2019 roku. 
 – Pracując na stanowisku za-
stępcy prezydenta, zawsze po-
zostawał aktywny społecznie. 
Jest ambasadorem  Funduszu 
Dzieci Osieroconych Fundacji 
Hospicyjnej oraz ambasado-
rem Programu Tumbo Poma-
ga. Zawsze był blisko drugiego 
człowieka i wykazywał się em-
patią i  zrozumieniem dla czę-
sto ciężkich spraw. Został od-
znaczony Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Ochrony Praw 
Dziecka. Jest także Honoro-
wym Dawcą Krwi – mówi Da-
niel Stenzel, rzecznik prasowy 
prezydenta Gdańska.
Na miejsce Piotra Kowalczu-
ka powołano Monikę Chabior, 
która swoje obowiązki przej-
mie 1 grudnia. Z  wykształ-
cenia jest socjolożką i  mene-
dżerką. W  2004 roku skoń-
czyła Uniwersytet Gdański, 

a w 2009 otrzymała certyfikat 
z  zarządzania projektowego 
Project Management Institute. 
W 2019 roku wybrana na prze-
wodniczącą Pomorskiej Rady 
Organizacji Pozarządowych.
 – Monika Chabior to bardzo 
doświadczona menedżerka, 
aktywna w  sektorze NGO, 
koordynowała ważne projekty 
społeczne przed Euro, zarów-
no w  ramach naszego urzędu, 
jak i  spółki PL.2012. Bardzo 
ważna jest dla mnie pozycja 
organizacji społecznych w  na-
szym mieście, bo fundacje 
czy stowarzyszenia prowadzą 
coraz więcej programów dla 
mieszkańców naszego mia-
sta – komentuje Aleksandra 
Dulkiewicz.
 – To ogromny zaszczyt do-
łączyć do drużyny pani pre-
zydent Dulkiewicz. Jestem 
szczęśliwa, że będę mogła 
współpracować z  tym zespo-
łem oraz mieszkańcami, wo-
lontariuszami, przedstawicie-
lami organizacji pozarządo-
wych i  pracownikami sektora 
publicznego, którzy codziennie 

ciężko pracują, żeby nasze 
miasto było europejskie, od-
powiadało naszym potrzebom 
– mówi Monika Chabior.
Mówi się, że Piotr Kowalczuk 

sam zrezygnował ze swo-
jego stanowiska. W  pew-
nych kręgach już kilka mie-
sięcy temu mówiło się jed-
nak, że jego dni w  gdańskim 

magistracie są policzone. Wte-
dy uważaliśmy to za plotkę. 
Dziś – niekoniecznie. 

(GR)

Szczegóły wszystkich projek-
tów Budżetu Obywatelskiego, 
z  podziałem na dzielnice, znaj-
dują się na portalu gdansk.pl ht-
tps://gdansk.zetwibo.pl/projekty 
Głosowanie odbywa się w  for-
mie elektronicznej za pomocą in-
teraktywnego formularz poprzez 
stronę www.gdansk.pl

KtO MOŻE GŁOSOWAć? 

W głosowaniu mogą brać miesz-
kańcy Gdańska, bez względu 
na wiek, którzy zameldowani są 
w naszym mieście na pobyt stały 
lub czasowy, wpisani są do reje-
stru wyborców lub posiadają ak-
tywną Kartę Mieszkańca. 
W  przypadku braku powyż-
szych warunków istnieje moż-
liwość dopisania się do listy 
uprawnionych do głosowania. 
Formularz oświadczenia na-
leży pobrać  z  portalu gdansk.
pl w  zakładce Budżet Obywa-
telski – do pobrania. https://
www.gdansk.pl/budzet-oby-
watelski/do-pobrania,a,108444  
Wypełniony dokument należy 
złożyć osobiście w  dowolnym 
Zespole Obsługi Mieszkańców 

Urzędu Miejskiego lub za po-
mocą e-PUAP.
W  przypadku mieszkańców 
będących cudzoziemcami, nie-
posiadających numeru PE-
SEL, głosowanie możliwe jest 
w Urzędzie Miejskim w Gdań-
sku, ul. Nowe Ogrody 8/12 po 
wcześniejszym umówieniu tele-
fonicznym lub mailowym (z za-
chowaniem wszystkich norm 
bezpieczeństwa), po okazaniu 
dokumentu podróży wydanego 
przez państwo, którego osoba 
jest obywatelem.

jAK GŁOSOWAć? 

Cały proces odbywa się w  spe-
cjalnym formularzu na portalu 
gdansk.pl. https://gdansk.zetwi-
bo.pl/voting/info W  rozpoczę-
cia głosowania należy uzupełnić 
formularz o dane osobowe: nu-
mer PESEL, imię (tylko pierw-
sze imię), nazwisko i imię ojca, 
które należy wpisywać w  taki 
sam sposób jak w  dowodzie 
osobistym.
W  przypadku braku zamel-
dowania lub wpisu do rejestru 
wyborców można aktywować 

głosowanie poprzez numer 
Karty Mieszkańca. Głosowa-
nie jest możliwe po weryfikacji 
numeru karty. Przy korzystaniu 
zarówno z  plastikowej Karty, 
jak i z aplikacji mobilnej „Jestem 
z  Gdańska”, wystarczy wpisać 
numer Karty. W  przypadku 
braku karty, a przy zainstalowa-
nej aplikacji mobilnej, wystar-
czy wpisać numer wyświetlony 
w aplikacji. Numer należy wpi-
sać bez zera na początku.
Aktywacja procesu głosowania 
odbywa się poprzez kod identy-
fikacyjny przesyłany na numer 
telefonu komórkowego lub link 
aktywacyjny przesłany mailem.
Każdy głosujący ma do roz-
dzielenia 8 punktów. Na pro-
jekty Budżetu Obywatelskiego 
dzielnicowe można przydzielić 
5 punktów, na projekt ogólno-
miejski 1 punkt. W przypadku 
projektów Zielonego Budżetu 
Obywatelskiego, w  głosowa-
niu na projekt dzielnicowy oraz 
ogólnomiejski do dyspozycji 
pozostaje po 1 punkcie.
Punktami na projekty dziel-
nicowe można dysponować 
w  sposób swobodny przyznając 

np. wszystkie pięć punktów jed-
nemu projektowi jak i  po jed-
nym czy więcej punkcie kilka 
projektów w dowolnej dzielnicy.
Głosowanie rozpoczęło się 16 
listopada 2020 r. o  godz. 0:00 
i  kończy 30 listopada 2020 r. 
o godzinie 23:59. 
Podczas głosowania, na jeden 
numer telefonu można zweryfi-
kować trzy razy pesel, zaś z ma-
ila 5 razy.
Głosowanie odbywa się jedno-
razowo, bez możliwości mody-
fikowania, zmiany i ponownego 
przyznawania punktów.
Do 7 grudnia 2020 r. na-
stąpi  ogłoszenie wyników 
głosowania.
Wyniki głosowania podane zo-
staną do publicznej wiadomości.
W puli tegorocznego gdańskie-
go BO, w  tym Zielonego, jest 
w sumie 18 428 001 zł.
14 824 301 zł to kwota przezna-
czona na projekty dzielnicowe 
realizowane w  35 dzielnicach, 
w  tym Zielony Budżet Obywa-
telski 2 880 000 zł. 3 603 700 zł 
to kwota przeznaczona na projek-
ty ogólnomiejskie, w tym Zielony 
Budżet Obywatelski 1 080 000 zł.

Kontakt w  sprawie Budżetu 
Obywatelskiego:
Biuro Prezydenta - Referat 
Partycypacji Społecznej i  Rad 
Dzielnic

tel.: 58 323-65-97, 58 323-66-51, 
58 323-66-37, 58 323-63-37
e-mai: budzetobywatelski@
gdansk.gda.pl

NOWA zAStęPCzYNi PREzYDENtA GDAŃSKA

Monika Chabior zastąpi piotra kowalczuka

Budżet obywatelski 2021 
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zarząd województwa pomorskiego podjął decyzję o uruchomieniu z rezerwy budżetowej ponad 10,5 mln zł na zakup niezbędnego 
sprzętu medycznego. trafi on do sześciu podmiotów leczniczych. zakupione będą m.in.: kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty 
rtG i UsG oraz ozonatory.

Niezbędny sprzęt trafi do 
Copernicusa, Szpitali Pomor-
skich, Szpitala Specjalistyczne-
go w Kościerzynie, Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycz-
nego im. Janusza Korczaka 
w  Słupsku, Szpitala Specjali-
stycznego w  Prabutach oraz 
Pomorskiego Centrum Reu-
matologicznego w Sopocie. 
 – To już kolejny raz w  tym 
trudnym dla nas wszystkich 
roku, kiedy w trosce o zdrowie 
i  bezpieczeństwo pacjentów 
naszych szpitali uruchamiany 
dodatkowe środki. Większość 
pieniędzy zostanie przeznaczo-
na na walkę z pandemią koro-
nawirusa – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. – Szpitale 
kupią sprzęt zgodnie z własny-
mi potrzebami. Będzie on do-
starczony do końca tego roku. 
Przypominam, że ponownie 
wystąpiłem do wojewody po-
morskiego z  kolejną ofertą 
wsparcia rządu w walce z pan-
demią. Chodzi o bazę łóżek dla 

pacjentów zakażonych koro-
nawirusem, która w 7 naszych 
szpitalach powiększy się o 243, 
w  tym 17 z  respiratorami oraz 
10 z tlenoterapią. 
Pismo dotyczące tej kwestii 
zostało skierowane do wojewo-
dy Dariusza Drelicha 28 paź-
dziernika. Ponadto, podobnej 
treści pismo podpisane przez 
marszałka województwa i pre-
zydentów Trójmiasta dotyczą-
ce m.in. powiększenia bazy 
łóżkowej, wsparcia finanso-
wego oraz oddelegowania pra-
cowników urzędów do pomo-
cy sanepidom trafiło również 
do wojewody pomorskiego 20 
października.
Szpitale kupią sprzęt, który jest 
im niezbędny do diagnostyki 
i  leczenia hospitalizowanych 
osób. Copernicus wzbogaci się 
też m.in. o  aparaty RTG i  re-
spiratory. Szpitale Pomorskie 
kupią np.: kardiomonitory, 
pompy infuzyjne oraz apara-
ty do znieczulenia. Natomiast 

Szpital Specjalistyczny w  Ko-
ścierzynie będzie miał m.in.: 
echokardiograf, urządzenia do 
dekontaminacji powietrza pla-
zmą oraz bramki do pomiaru 
temperatury. Z  kolei Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Janusza Korczaka w Słup-
sku np.: aparaty do ciągłych 
terapii nerkozastępczych, RTG 
i USG, a Szpital Specjalistycz-
ny w  Prabutach aparat RTG 
i  USG.  Pomorskie Centrum 
Reumatologiczne w  Sopocie 
będzie miało nowe: respiratory, 
pompy infuzyjne, kardiomoni-
tory oraz ozonatory.
Spółka Copernicus pozyska 
również nowoczesny hybrydo-
wy mikroskop operacyjny dla 
Oddziału Otolaryngologicz-
nego Szpitala im. Mikołaja 
Kopernika w  Gdańsku. Urzą-
dzenie łączy w  sobie nowo-
czesny mikroskop operacyjny 
z egzoskopem. Dzięki operacji 
z jego użyciem możliwe będzie 
poszerzenie pola operacyjnego 

i  zmniejszenie tzw. martwych 
punktów. Urządzenie wyposa-
żone jest też w  systemy obra-
zowania naczyń krwionośnych 
pozwalające w czasie rzeczywi-
stym zobrazować unaczynie-
nie guzów, a także uwidocznić 

wybarwienie tkanek lub wy-
pływ płynu mózgowo-rdze-
niowego po zabiegach rekon-
strukcyjnych podstawy czaszki 
czy po urazach. Aparat będzie 
wykorzystywany m.in. do ope-
racji naczyniaków głowy i szyi, 

zabiegów onkologicznych gu-
zów podstawy czaszki i  usu-
wania nowotworów złośliwych 
w obrębie głowy i szyi. 

Dorota Patzer

 – Nie tak wyobrażaliśmy sobie 
wszyscy rok 2020. Jak pan 
ocenia to, co dzieje się wkoło 
nas, patrząc także z perspek-
tywy organizacji pozarządo-
wych, z którymi pan współ-
pracuje, a także sam działa na 
tym polu od wielu lat?
 – Zapewne składając sobie no-
woroczne życzenia na 2020 rok, 
większość z  nas życzyła dru-
giej osobie zwyczajowo zdrowia. 
Dzisiaj wielu z  nas martwi się 
o  zdrowie swoich najbliższych, 
szczególnie o  seniorów – rodzi-
ców, dziadków, choć jak wiado-
mo wszechobecny wirus doty-
ka także coraz częściej młodsze 
osoby. To trudny czas dla nas 
wszystkich, szczególnie jednak 
dla osób starszych, schorowa-
nych i  samotnych, które w pew-
nym momencie – mam tu na 
myśli wiosenny lockdown – zo-
stali nagle odcięci od podstawo-
wej opieki zdrowotnej, nie mogli 
skorzystać z pomocy rehabilitan-
tów, w  niektórych przypadkach 
również z  opieki pracowników 
socjalnych, a  większość nie mo-
gła spotkać się z  najbliższymi, 
co także wpływało negatywnie 
na samopoczucie i  na zdrowie 
wielu osób. Po kilku miesiącach 
mogę jednak powiedzieć, że 

organizacje pozarządowe spraw-
dziły się w tym trudnym okresie, 
co więcej sprawdzili się też zwykli 
obywatele, którzy w  geście soli-
darności ze słabszymi oferowali 
pomoc, choćby w  codziennych 
zakupach. To bardzo budujące, 
że mimo wszystko jako społe-
czeństwo wciąż potrafimy się 
zjednoczyć w zwykłych codzien-
nych sprawach, że umiemy być 
empatyczni względem drugiego 
człowieka i  rozumiemy obawy 
choćby osób starszych w kwestii 
rozpowszechniającego się wirusa. 
Dlatego tak ważne jest, abyśmy 
szanowali się nawzajem, nosili 
maseczki, trzymali dystans, mieli 
wzgląd na godziny dla seniorów 
w sklepach. Nawet jak ktoś patrzy 
sceptycznie na te obostrzenia czy 
nie wierzy w istnienie wirusa, co 
w  sytuacji, w  jakiej się znaleźli-
śmy, wydaje się mimo wszystko 
nie do pomyślenia, to powinien 
ze zwykłej ludzkiej życzliwości 
przestrzegać nakazów i nie nara-
żać drugiej osoby na ewentualne 
zakażenie.
 – Wiele mówimy o pomocy 
dla seniorów, a wydaje mi się, 
że mało uwagi poświęcamy 
najmłodszym, szczególnie 
dzieciom w wieku szkolnym, 
które w pewnym momencie 

musiały zostać w domu. 
W listopadzie szkoły ponownie 
zamknięto i jest duże prawdopo-
dobieństwo, że nie będą działać 
przynajmniej do końca roku.  
Faktycznie, trudno w  tym 
wszystkim pominąć dzieci i mło-
dzież. O  ile pierwsze tygodnie 
w domu to dla wielu z nich był to 
okres przedłużających się ferii, to 
z  każdym kolejnym tygodniem 
czas spędzony przed kompute-
rem na lekcjach zdalnych stawał 
się coraz bardziej uciążliwy i nie-
komfortowy. Dzieci, a  szczegól-
nie młodzież potrzebuje kon-
taktów z  rówieśnikami, trudniej 
im przychodzi przymusowe sie-
dzenie w  przysłowiowych czte-
rech ścianach. Wydaje mi się, że 
najbardziej pokrzywdzoną gru-
pą byli w  pewnym momencie 
właśnie najmłodsi. Gdy wiosną 
powoli wracaliśmy do życia, to 
przez dłuższy czas place zabaw 
i  boiska były wciąż zamknięte. 
Sam widziałem jak młody tata 
grał ze swoim synem w piłkę na 
chodniku, tuż obok zamknięte-
go orlika. Zresztą interweniowa-
łem w sprawie otwarcia obiektów 
sportowych na terenie Gdańska, 
niestety wprowadzone obostrze-
nia dotyczące korzystania np. 
z  przyszkolnych boisk, sprawiły, 

że tam, gdzie nie było zarządcy, 
nie miał kto pilnować obostrzeń, 
co sprowadzało się do tego, że bo-
isko było zamknięte. Dzisiaj, póki 
co, mamy w tym względzie dobrą 
sytuację i  z tego co wiem, pod 
określonymi warunkami można 
swobodnie korzystać z  obiektów 
sportowych. Pamiętajmy rów-
nież, że pandemia koronawirusa 
to także trudny czas dla rodziców, 
z  których część musi pracować 
zdalnie. W  przypadku małych 
dzieci, które nie rozumieją sytu-
acji, że mama lub tata, pomimo 
że jest w  domu, musi pracować, 
dochodzi do nerwowych sytuacji, 
szczególnie tam, gdzie rodzic nie 
ma podejścia pedagogicznego. 
Dzisiejsza sytuacja jest dla nas 
wszystkich swego rodzaju egza-
minem wytrzymałości. Jedni wal-
czą z  samotnością, inni próbują 
pogodzić pracę z opieką nad dzieć-
mi, a jeszcze inni szukają sposobu, 
aby ten czas wykorzystać jak naj-
lepiej np. poprzez budowę rodzin-
nych więzi. Niestety są również 
takie domy, w  których dominuje 
przemoc, które stały się więzie-
niem dla swoich ofiar, w tym dla 
dzieci. Musimy wiec stanowczo 
reagować, jeżeli widzimy jakieś 
niepokojące sygnały w  naszym 
najbliższym sąsiedztwie.  

 – Wspomniał pan o możli-
wości korzystania z obiek-
tów sportowych, ale inaczej 
wygląda sytuacja w kwestii 
organizacji imprez sporto-
wych, czego pan, jako wie-
loletni organizator popular-
nych w Gdańsku turniejów 
piłki nożnej „do przerwy 
0:1”, doświadczył.
Niestety, ale wszystko wskazuje 
na to, że po raz pierwszy od 16 lat 
na boiskach Przymorza i  Zaspy 
nie odbędzie się turniej dzikich 
drużyn „Do przerwy 0:1”. Jeszcze 
latem liczyliśmy, że może jesienią 
będziemy w stanie zorganizować 
choć jeden turniej, tym bardziej, 
że nasi partnerzy, jak choćby skle-
py Merco czy firma JohnnyBros, 

podtrzymali chęć wsparcia orga-
nizacji turnieju, w którym nieod-
łącznymi elementami są zawsze 
medale, puchary i dobra zabawa.   
W  naszych turniejach bierze 
udział średnio kilkaset osób, a pa-
trząc na to, co dzieje się w Polsce, 
na skalę zachorowań na covid-19, 
nie chcemy narażać nikogo na 
niebezpieczeństwo. Wierzymy, 
że przyszłoroczna wiosna przy-
niesie nową nadzieję i równo z fi-
nałem Ligi Europy, który w maju 
planowany jest na stadionie 
w Gdańsku, młodzi piłkarze i pił-
karki wrócą także na nasze lokalne 
boiska i  powalczą o  zwycięstwo 
w turnieju „Do przerwy 0:1”.

Rozmawiał: SL

NA WALKę z WiRuSEM

ROzMOWA z ANDRzEjEM KOWALCzYSEM, RADNYM MiAStA GDAŃSKA i SPOŁECzNiKiEM  

ponad 10 milionów dla szpitali 

Wciąż potrafimy się zjednoczyć
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GDAŃSKiE CENtRuM ŚWiADCzEŃ 

Zmiana godzin obsługi mieszkańców
zmieniły się godziny bezpośredniej obsługi interesantów Gdańskiego 
centrum Świadczeń. nowy harmonogram pracy punktu obsługi 
wynika z bieżącej sytuacji epidemicznej i chęci utrzymania płynnej 
obsługi mieszkańców.

Obsługa mieszkańców przy ul. 
Powstańców Warszawskich 25 
(budynek C) prowadzona będzie 
w godzinach:
poniedziałek – 10:00–15:00,
wtorek – 10:00–15:00,
środa – 10:00–17:00,
czwartek – 10:00–15:00,
piątek – 10:00–15:00.
Dogodny termin wizyty można 
umówić telefoniczne, dzwoniąc 
pod numer:  513 902 853.
 – Należy pamiętać, że obsługa 
prowadzona jest z  zachowaniem 
wszelkich rygorów sanitarnych. 
Dlatego warunkiem skorzysta-
nia z  możliwości bezpośredniej 
rozmowy z  pracownikiem jest 
założenie maseczki ochronnej, 
dezynfekcja rąk oraz zachowanie 
odpowiedniego dystansu spo-
łecznego. Dodatkowo w  jednym 
pomieszczeniu nie może być 
więcej niż 1 osoba na 1 stanowi-
sko obsługi, z wyłączeniem osób 

obsługujących interesantów – wy-
jaśnia Damian Kulewicz z Gdań-
skiego Centrum Świadczeń.
Warto jednak skorzystać z  al-
ternatywnych form kontaktu. 
Wnioski o świadczenia oraz inne 
pisma można bezpiecznie skła-
dać w specjalnych wrzutniach, za 
pośrednictwem poczty, a  także 
przez internet.
Wnioski o  świadczenia, pisma, 
podania, uzupełnienia do wnio-
sków oraz inną korespondencję 
można bezpiecznie dostarczać 
do specjalnych wrzutni, znaj-
dujących się w  następujących 
lokalizacjach:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 
25, budynek C
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie w Gdańsku
CPS 1 – ul. Modrzewskiego 2A,
CPS 2 – Pl. Ks. Gustkowicza 13,
CPS 3 – ul. Dyrekcyjna 5 (parter),

CPS 4 – ul. Lecha 1,
CPS 5 – ul. Siennicka 25,
CPS 7 – ul. Marynarki Polskiej 
134A.
Korespondencję można przesy-
łać na adres: Gdańskie Centrum 
Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 
25, 80-152 Gdańsk
 – Wnioski o  świadczenia moż-
na składać przez internet, np. za 
pośrednictwem portalu Emp@
tia, który umożliwia złożenie 
wniosku o większość świadczeń, 
również o  zasiłek rodzinny czy 
też świadczenie z  funduszu ali-
mentacyjnego – dodaje Damian 
Kulewicz. – Dodatkowo o świad-
czenie „Dobry start” oraz 500+ 
można ubiegać się za pośrednic-
twem bankowości elektronicznej 
oraz przez Platformę Usług Elek-
tronicznych ZUS.

(GR)

PRACE POtRWAjĄ DO LAtA

przystań żeglarska na Wyspie sobieszewskiej
Lada chwila ruszy budowa 
przystani żeglarskiej na Wy-
spie Sobieszewskiej. Inwesty-
cja realizowana przy ul. Nad-
wiślańskiej ma być gotowa do 
lata, a  w porcie będą mogły 
cumować 72 jednostki.
Inwestycja – jak informuje 
Aneta Niezgoda z  Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdań-
ska – zostanie zrealizowana 
przy nabrzeżu Martwej Wi-
sły na Wyspie Sobieszewskiej. 
Przystań powstanie tuż przy 
przystanku tramwaju wodne-
go, na działce położonej przy 
ul. Nadwiślańskiej. Wartość 
podpisanej umowy opiewa na 
6,5 mln zł.
 – Realizacja zadania obejmo-
wać będzie montaż układu 3 
prefabrykowanych pomostów 

pływających z trapami zejścio-
wymi, które tworzyć będą za-
mknięty port w kształcie litery 
„C”. Pojawią się także wytyki 
cumownicze wraz z wyposaże-
niem. Plan zakłada cumowanie 
73 jednostek – wyjaśnia Wło-
dzimierz Bartosiewicz, dyrek-
tor Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska.
W  ramach prac przewidzia-
no również budowę slipu dla 
jednostek pływających. Na-
brzeże zostanie wyposażone 
w  drabinki wyłazowe, odboj-
nice, stojaki na koło ratunkowe 
i  postumenty oświetleniowe. 
Oprócz infrastruktury wodnej 
na terenie przystani powsta-
nie także budynek bosmanatu 
z  zapleczem socjalnym, po-
mieszczeniami technicznymi 

i pomieszczeniem sali szkoleń 
dla około 20 osób. 
 – Ponadto przy nabrzeżu po-
jawi się m.in. wiata z zabudo-
wanym paleniskiem na grill. 
Zostanie ona funkcjonalnie 
połączona z  salą szkolenio-
wą, umożliwiając organizo-
wanie wydarzeń żeglarskich 
z  wykorzystaniem przestrze-
ni wiaty i  sali szkoleniowej 
jednocześnie – dodaje Ane-
ta Niezgoda. – Dodatkowo 
wybudowany będzie hangar 
do przechowywania sprzętu 
pływającego. Teren zostanie 
zagospodarowany, pojawią 
się miejsca postojowe, nie za-
braknie także elementów tzw. 
małej architektury, a więc ła-
wek i koszy na śmieci. 

(GR) 

tel.: +48 790 486 988

Fotograficzna obsługa uroczystości

Fotografia ślubna

Reportaż
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zuS iNfORMujE

Covid-19
Bardzo wielu mieszkańców 
Pomorza przebywa obecnie 
na kwarantannie. Mogą oni 
otrzymywać świadczenia za 
czas choroby, mogą też praco-
wać zdalnie. Nie mogą jednak 
łączyć tych dwóch możliwości. 
Do 29 listopada przysługuje też 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 
Można z niego skorzystać m.in. 
w przypadku zamknięcia żłob-
ka, klubu dziecięcego, przed-
szkola, szkoły lub innej placów-
ki, do której uczęszcza dziecko, 
a także w przypadku, gdy te pla-
cówki nie są w stanie zapewnić 
opieki z powodu ich ograniczo-
nego funkcjonowania z powodu 
COVID-19.
Jak informuje Krzysztof Cie-
szyński z  pomorskiego oddzia-
ły Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych, niemożność wyko-
nywania pracy przez osobę na 
obowiązkowej kwarantannie 
jest traktowana tak samo jak 
niezdolność do pracy z powodu 
choroby. 
 – W takim przypadku do wy-
płaty świadczeń pieniężnych 
z  tytułu choroby, czyli wyna-
grodzenia za okres choroby lub 
zasiłku chorobowego nie jest 
potrzebne zwolnienie lekar-
skie. Przy ustalaniu prawa do 
zasiłku chorobowego osobie na 
kwarantannie stosuje się ogólne 
zasady. Jedną z nich jest utrata 
prawa do zasiłku chorobowe-
go w  przypadku wykonywania 
pracy zarobkowej w okresie nie-
zdolności do pracy. Zatem także 
praca zdalna podczas kwaran-
tanny spowoduje pozbawienie 
prawa do zasiłku chorobowe-
go. Należy jednak podkreślić, 
że okres, w  którym pracownik 
podlega obowiązkowi kwaran-
tanny, nie jest tożsamy z  nie-
zdolnością do pracy z  powodu 
choroby. Kwarantanna oznacza 
bowiem odosobnienie osoby 
zdrowej, która była narażona na 
zakażenie chorobą zakaźną, ale 
u której nie stwierdzono takiego 
zakażenia – wyjaśnia Krzysztof 
Cieszyński.
Oznacza to, że w  przypadku, 
gdy pracownik w związku z od-
bywaniem kwarantanny nie wy-
stąpi o  zasiłek chorobowy oraz 
w uzgodnieniu ze swoim praco-
dawcą będzie wykonywał pracę 
zdalną, prawo do zasiłku cho-
robowego nie będzie mu przy-
sługiwało. Otrzyma natomiast 
wynagrodzenie za wykonaną 
pracę. 
 – Innymi słowy, nie można pra-
cować, gdy wystąpiło się o wy-
płatę świadczenia chorobowego 
za czas kwarantanny. Nie wolno 
bowiem łączyć pracy z  jedno-
czesnym pobieraniem zasiłku. 
Nie ma jednak obowiązku wy-
stępować o  świadczenie choro-
bowe za czas kwarantanny – do-
daje Krzysztof Cieszyński.
Z kolei dodatkowy zasiłek opie-
kuńczy przeznaczony jest na 
opiekę nad dziećmi do 8 roku 

CENNY i POSzuKiWANY GAtuNEK

Gdańskie zoo dzieli się żubrami
z gdańskiego zoo wyjechały cztery żubry: samiec porez przeznaczony dla wrocławskiego zoo 
oraz pomponik, porian i pojar przekazani w depozyt do azylu dla Żubrów w szewcach. Jeżeli 
wykażą się w przyszłości doskonałym zdrowiem i eksterierem, czekać będą na wskazanie grupy 
samic odpowiednich pod względem genetycznym, do których zostaną dołączone. najmłodsza 
samica powała zamieszka w Hiszpanii w zoo cabarceno, a 4-letni poufny dołączy do stada 
żubrów w ogrodzie zoologicznym w norymberdze. 

Andrzej Gutowski, kierow-
nik sekcji zwierząt kopytnych 
gdańskiego zoo mówi, że stado 
żubrów w  naszym zoo liczyło 
11 osobników.
 – Wszystkie należą do cen-
nego i  poszukiwanego podga-
tunku żubra nizinnego, który 
w odróżnieniu od części popu-
lacji żubrów żyjących obecnie 
w Polsce nie posiada domiesz-
ki żubra kaukaskiego. Nasze 
żubry są własnością programu 
hodowlanego, w  prace które-
go jesteśmy zaangażowani od 
lat, o  nazwie European En-
dangered Species Programme, 
prowadzonego pod auspicja-
mi EAZA – dodaje Andrzej 
Gutowski.
W warunkach naturalnych żu-
bry – byki żyją samotnie lub 
tworzą grupy kawalerskie, tyl-
ko najsilniejsze i najbardziej do-
rodne samce mają sposobność 

zakładania własnych stad.
 – W  przypadku hodowli za-
mkniętych samce kierowane są 
do odrębnych ośrodków, gdzie 
utrzymuje się wyłącznie zwie-
rzęta jednej płci. Brak obecno-
ści dojrzałych krów powoduje, 
że samce są znacznie spokoj-
niejsze i  ustalanie hierarchii 
stadnej nie przybiera tak gwał-
townych form jak w  stadzie – 
tłumaczy Michał Targowski, 
dyrektor gdańskiego zoo.
W  ten sposób tworzy się dla 
programu hodowlanego rezer-
wuar genów, który w  każdej 
chwili może zostać wykorzy-
stany poprzez przywrócenie 
byka do stada i  włączenie go 
do reprodukcji. Innym powo-
dem, dla którego konieczne jest 
tworzenie wielu niewielkich 
stad, jest możliwość wystąpie-
nia chorób, których opanowa-
nie jest znacznie trudniejsze 

w dużej grupie.
 – Niebezpieczna choroba ba-
lanoposthitis uśmierca co roku 
ok. 6 procent samców. Wszel-
kie przemieszczenia żubrów 
odbywają się po uzyskaniu 
akceptacji koordynatora EEP 
oraz Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska – informuje Andrzej 
Gutowski.
Ciekawostką jest, że wszystkie 
żubry w gdańskim zoo, zgodnie 

z zasadą stosowanego w ośrod-
kach hodowli zamkniętej na-
zewnictwa tych zwierząt, no-
szą imię rozpoczynające się od 
liter: PO, stąd w  naszym sta-
dzie obok Pomidora, Pompy, 
Powały i  Pokręconej, do nie-
dawna jeszcze można było spo-
tkać Pomponika.

(GR)

przystań żeglarska na Wyspie sobieszewskiej

życia. Świadczenie przysługuje 
także ubezpieczonym rodzi-
com dzieci do 16 lat, które mają 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści – do 18 lat, gdy mają orze-
czenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełno-
sprawności oraz do 24 lat, jeśli 
mają orzeczenie o  potrzebie 
kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek przysłu-
guje także wtedy, gdy z  po-
wodu COVID-19 dzieckiem 
nie może zaopiekować się nia-
nia, z  którą rodzic ma zawar-
tą umowę uaktywniającą lub 
opiekun dzienny.
 – Do zasiłku uprawnieni są 
również rodzice lub opiekuno-
wie pełnoletnich osób niepeł-
nosprawnych którzy nie mogą 
wykonywać pracy, bo muszą 
zapewnić opiekę nad taką oso-
bą w  przypadku zamknięcia 
placówki, do której uczęszcza 
dorosła osoba niepełnospraw-
na. Chodzi tu o szkoły, ośrodki 
rewalidacyjno-wychowawcze, 
ośrodki wsparcia, warsztaty 
terapii zajęciowej lub inne pla-
cówki pobytu dziennego o po-
dobnym charakterze. Dodat-
kowy zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje również w  przypadku, 
gdy placówka jest otwarta, ale 
nie może zapewnić opieki do-
rosłej osobie niepełnosprawnej, 
np. ze względu na ogranicze-
nie w  liczbie podopiecznych 
– tłumaczy Krzysztof Cie-
szyński, który podkreśla, że 
rodzic nabywa prawo do za-
siłku opiekuńczego bez okresu 
wyczekiwania, jeśli jest objęty 
ubezpieczeniem chorobowym 
(np. obowiązkowym z  umo-
wy o  pracę lub dobrowolnym 
z umowy zlecenia czy działal-
ności gospodarczej).
Oświadczenie o  sprawowaniu 
opieki trzeba złożyć u  swoje-
go płatnika składek, na przy-
kład pracodawcy czy zlecenio-
dawcy. Jest ono jednocześnie 
wnioskiem o  dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy. Osoby prowa-
dzące działalność gospodarczą 
powinny złożyć oświadczenie 
w ZUS. Mogą to zrobić elek-
tronicznie przez Platformę 
Usług Elektronicznych. 
Należy pamiętać, że świadcze-
nie nie przysługuje, jeśli drugi 
z  rodziców dziecka może za-
pewnić dziecku opiekę (np. jest 
bezrobotny, korzysta z  urlo-
pu rodzicielskiego czy urlopu 
wychowawczego). Zasiłku nie 
otrzymają również rodzice, 
którzy pomimo otwarcia pla-
cówki podejmą decyzję o  po-
zostawieniu dziecka w domu. 
Dodatkowego zasiłku opie-
kuńczego nie wlicza się do li-
mitu 60 dni zasiłku opiekuń-
czego w  roku kalendarzowym 
przyznawanego na tzw. ogól-
nych zasadach.

(GR)

POMORzE

tuż za 
podium
Pomorskie uplasowało się na 4. 
miejscu w rankingu Indeks Mil-
lenium, który pokazuje potencjał 
innowacyjności polskich regio-
nów. Pomorze wyprzedza tylko 
Mazowsze, Małopolska, Śląsk 
i Dolny Śląsk. 
Czołówka liderów polskiej inno-
wacyjności jest od kilku lat nie-
zmienna. To województwa mazo-
wieckie, małopolskie, dolnośląskie 
i pomorskie. Co je łączy? 
 – Jesteśmy zmobilizowani, aby 
w  kolejnych latach wejść na po-
dium. Mam nadzieję, że przyczy-
nią się do tego inicjowane przez 
samorząd województwa pomor-
skiego działania np. w  ramach 
projektu Smart Progress. Jego ce-
lem jest zwiększenie kompeten-
cji pomorskich przedsiębiorstw 
w  zakresie realizacji projektów 
innowacyjnych. Zależy nam na 
większej liczbie i  jakości projek-
tów badawczo-rozwojowych, bo 
to one tworzą nowe technologie 
w  tak kluczowych obszarach jak 
np. sztuczna inteligencja, cyfryza-
cja, automatyzacja czy gospodar-
ka obiegu zamkniętego – mówi 
Karolina Lipińska, zastępca dy-
rektora Departamentu Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku.

 (GR)

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
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POWStANiE NiEtuziNKOWA ANtOLOGiA

„książka dla seniora” 
trzysta książek otrzymali seniorzy, którzy są podopiecznymi 
miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku. przekazali je 
pracownicy firmy intel. Jak informuje nas sylwia ressel, rzecznik 
prasowy gdańskiego mopr do seniorów trafiły romanse, powieści 
historyczne i przygodowe oraz kryminały. otrzymało je około 300 
gdańszczan, którzy – w związku z epidemią – pozostają w domach.

 – Jest to projekt realizowany 
przez nasz ośrodek. Nasi pra-
cownicy socjalni najpierw za-
pytali samotnych, często scho-
rowanych podopiecznych o  ich 
czytelnicze preferencje. Następ-
nie pracownicy firmy INTEL 
odpowiedzieli na to konkretne 
zapotrzebowanie, zbierając po-
kaźny zbiór. Nim czytelnicze 
pozycje, z  zachowaniem środ-
ków bezpieczeństwa sanitar-
nego, zostały dostarczone pod 
drzwi seniorów przeszły jeszcze 

„kwarantannę”. Teraz umilą 
czas naszym podopiecznym. 
Pod koniec listopada seniorki 
i seniorzy objęci projektem zre-
cenzują ulubione tytuły. Ich re-
lacje, opisy i  oceny czytelnicze 
posłużą do powstania nietuzin-
kowej antologii. Koszt wydania 
tego zbioru recenzji pokryje IN-
TEL. Antologia będzie prezen-
tem dla uczestników projektu 
oraz innych, zainteresowanych 
seniorek i  seniorów – tłumaczy 
Sylwia Ressel.

W ramach idei społecznej odpo-
wiedzialności biznesu z  gdań-
skim ośrodkiem współpracuje 
kilkadziesiąt firm. Ich właści-
ciele i  pracownicy angażują się 
m.in w  działania pomocowe, 
aktywizujące, wolontariac-
kie na rzecz potrzebujących 
osób starszych, dzieci z  rodzin 
z  problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi czy dla osób 
niepełnosprawnych.

(GR)

wirtualny świat za mocno wkroczył w nasze życie i dlatego coraz częściej nie wyobrażamy sobie bez niego codzienności. 
nawigacja, facebook, zakupy online, mobilna bankowość na stałe zakorzeniły się w naszym życiu.

Cyfrowa przestrzeń zawładnęła 
również dziećmi, niestety przy 
naszej pomocy. Kupujemy im 
smartfony – żeby mieć z  nimi 
kontakt. Tym czasem dzieci nie 
tylko dzwonią, ale również albo 
przede wszystkim, serfują po 
sieci.
W czasach covidowskich mamy 
jeszcze zdalne nauczania, co 
spowodowało, że nasze pocie-
chy przed ekranami spędzają 
więcej niż 9 godzin dziennie. 
Większość z nas nie nadąża za 
nowymi grami, aplikacjami, 
mediami społecznościowymi 
czy też specyficznym slangiem 
sieciowym. Chciałbym zwró-
cić uwagę na niektóre pułapki, 
takie jak: pornografia w  sieci, 
uzależnienia od cyberprzestrze-
ni, przemoc w sieci.
Młodzi ludzie z  telefonem 
przed oczami to obrazek dzi-
siejszego świata – nawet w  ki-
nie w  czasie seansu filmowe-
go. Według statystyk już ok. 
45% dzieci ma swoją sieciową 
inicjację w  wieku 7–8 lat, czy-
li jeszcze w okresie burzliwego 

rozwoju biologicznego. Ogląda-
ją filmiki, grają,  komunikują się 
w  mediach społecznościowych, 
a takie niewinne – wydaje się – 
normalne działania sprawiają, 
że dzieci nie czują, jak wirtual-
ny świat pochłania je za bardzo.
Wyniki badań dotyczących 
wpływu ekranów telefonów czy 
tabletów na dzieci są wstrząsa-
jące. Błyskawiczne zmiany scen, 
akcji, przeskakiwanie z  aplika-
cji na aplikację, ciągłe śledze-
nie nawet kilku w jednej chwili 
powoduje, że młodzi ludzie non 
stop funkcjonują w  trybie alar-
mowym. Ciągła produkcja ad-
renaliny oraz błogiej dopaminy 
powoduje, że nie mogą oderwać 
oczu od ekranu. Gdy ten stan 
utrzymuje się wiele godzin, za-
burzona jest równowaga orga-
nizmu, a  produkowany w  wy-
sokiej dawce kortyzol prowadzi 
do rozregulowania układu ner-
wowego dziecka. Najgorsze jest 
jednak uszkodzenie płata czo-
łowego mózgu, który odpowie-
dzialny jest za racjonalizm i sa-
mokontrolę. Wysoka ekspozycja 

ekranów, zawartości mediów, 
powoduje fizyczne uszkodzenia 
mózgu, płata czołowego i ciałka 
migdałowatego.
Więcej informacji na ten temat 
naleźć można na stronie rodzi-
ce.co. 
Dzieci po dłuższym czasie „za-
bawy” z telefonem mają proble-
my z  nawiązywaniem relacji, 
gorzej się uczą, zaczynają mieć 
problemy ze snem. Niektóre 
dzieci nawet śpią ze smartfo-
nem i w nocy są aktywni w sieci. 
Nasze kochane pociechy powoli 
zatracają kontakt z rzeczywisto-
ścią, a ich życie przenosi się do 
cyberprzestrzeni. Zaczynają się 
procesy uzależnieniowe i  coraz 
poważniejsze problemy. Wystę-
pować zaczyna depresja, która 
może prowadzić do myśli samo-
bójczych, a nawet czynów.
Co robić w takim przypadku?
Przede wszystkim edukować 
siebie samego. Zdobywać wie-
dzę na ten temat. Odpowiednie 
wiadomości na ten temat zna-
leźć można na stronach: pol-
skieforumrodzicow.pl, rodzice.

co oraz edukacjazdrowotna.pl 
lub twojasprawa.org.pl. Kontro-
la czasu – szczególnie u  dzieci 
– jest koniecznością. Dzieci do 
10 lat mogą spędzać przed te-
lefonem ok. godziny dziennie, 
a od 10 do 18 lat maksymalne 2 
godziny. Warto jednak pierwszy 
smartfon albo tablet podaro-
wać dziecku po ukończeniu 13. 
roku życia. Jeżeli konieczny jest 
kontakt z rodzicami, wystarczy 
zwykły telefon komórkowy bez 
dostępu do internetu.
Trzeba też ustalić przejrzy-
ste i  jasne zasady użytkowania 
smartfonów. Wskazane jest, aby 
na czas posiłków i snu urządze-
nia były odkładane do innego 
pomieszczenia. Telefon dziec-
ka powinien być wyposażony 
w  aplikacje kontroli rodziciel-
skiej, ponieważ dziecko nie po-
winno mieć tajnych, ukrytych 
działań w  sieci. Trzeba budo-
wać relacje zaufania i  miłości. 
Poświęcajmy czas naszym dzie-
ciom. One proszą o to w sposób 
czasami niezauważalny. Kiedy 
milusińscy działają w sieci, a my 

im tego zabronimy, to spotkamy 
się wręcz z agresją, ale bądźmy 
nieustępliwi, a  po czasie sami 
zauważymy pozytywne skutki 
naszych działań.
Przy okazji promocji nowego 
iPada zapytano Steve’a  Jobsa, 
jak to urządzenie oceniają jego 
dzieci? Odpowiedź zaskoczyła: 

„Nasze dzieci nie używają iPa-
da, limitujemy dostęp dzieci do 
technologii w domu”.
Nie lękajcie się, kochajcie 
i bądźcie przezorni.

Remigiusz Kwieciński/ Gdański 
telefon zaufania „Anonimowy 

Przyjaciel”

LiMituj DOStęP DO NOWYCH tECHNOLOGii

Cyberprzestrzeń odbiera dzieciom ich życie

  część zbioru książkowego ofiarowanego przez pracowników firmy dla seniorów, 
podopiecznych gdańskiego mopr
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WięCEj AtRAKCji

przygotowano 
koncepcję
Chcąc jeszcze bardziej uatrak-
cyjnić okolice Ergo Areny, 
przygotowano koncepcję za-
gospodarowania, która umoż-
liwi rozbudowę infrastruktury 
sportowej, treningowej i  rekre-
acyjnej. W tym miejscu będzie 
mógł pojawić się hotel, restau-
racje, a także przestrzeń do wy-
poczynku i  spędzania wolnego 
czasu. Prace prowadzone są 
przy ścisłej współpracy władz 
obu miast.
Celem stworzenia planów jest 
umożliwienie realizacji polityki 
miast (Sopotu i Gdańska) w za-
kresie rozwoju usług związanych 
z działalnością hali widowisko-
wo-sportowej, wzmocnienie jej 
wielofunkcyjności. Takie działa-
nia wpisują się w tzw. przemysł 
czasu wolnego.
 – Dzięki poparciu Gdańska 
i Sopotu i dzięki pracy wielu osób 
z  obu urzędów udało nam się 
przygotować plany. Jestem prze-
konana, że będą one spełniać 
oczekiwania zarówno miesz-
kańców i turystów, jak i naszych 
partnerów biznesowych oraz go-
ści odwiedzających Ergo Arenę 
– mówi Magdalena Sekuła pre-
zes spółki Hala Gdańsk-Sopot, 
operatora obiektu.

(GR)

Sympatykom siatkówki nie 
trzeba zbyt wiele mówić o Li-
dze Narodów. Tym, którzy nie 
interesują się tak bardzo spor-
tem, powiedzmy, że jest to mę-
ski turniej, w  którym udział 
bierze 16 drużyn narodowych. 
W  ramach Ligi odbywają się 
turnieje grupowe organizo-
wane przez poszczególnych 
uczestników. W  Polsce zapla-
nowano dwa turnieje – jeden 
z nich odbędzie w Ergo Arenie. 
Zagrają w nim: Polska, Chiny, 
Brazylia i Bułgaria. 21–23 maja 
nasi mistrzowie świata zagra-
ją w  Rosji z  gospodarzami, 
Australią i  Stanami Zjedno-
czonymi. Z  kolei w  pierwszy 
weekend czerwca (4–6 czerw-
ca) wystąpią w Japonii przeciw 
gospodarzom, Kanadyjczykom 
i  Niemcom. Faza interkonty-
nentalna zakończy się we Fran-
cji (11–13 czerwca) spotkania-
mi z gospodarzami, Argentyną 
i Iranem. Turniej finałowy od-
będzie się 23–27 we Włoszech. 
 – Ze względu na sytuację 

związaną z  pandemią organi-
zatorzy nie są w stanie określić 
daty rozpoczęcia sprzedaży bi-
letów na Ligę Narodów 2021. 
Wszystkie osoby, które posta-
nowiły zachować bilety na te-
goroczną, odwołaną Siatkar-
ską Ligę Narodów, otrzymają 
w niedługim czasie osobny ko-
munikat drogą mailową – in-
formuje Jędrzej Sieliwończyk 
z  Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Dodajmy, że nie będzie to je-
dyna siatkarska impreza, która 
w przyszłym roku ma odbyć się 
w  Trójmieście. Również u nas 
odbędą się mecze Mistrzostw 
Europy. Przypomnijmy, że 
organizatorem europejskiego 
championatu jest Polska, Cze-
chy, Estonia i Finlandia. 
Turniej finałowy odbędzie się 
w dniach 1–19 września, a za-
grają w nim reprezentanci go-
spodarzy 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 najwię-
cej spotkań – w  tym również 

w  gdańsko-sopockiej Ergo 
Arenie. Również w  Polsce 
rozegrany będzie mecz, któ-
ry wyłoni mistrza Europy, 
a  wcześniej mecz o  brązowy 
medal i dwa ćwierćfinały. 

(GR)

MiStRzOStWA EuROPY i LiGA NARODÓW

siatkówka zagości w Ergo arenie
kolejne wielkie święto siatkówki ma odbyć się na wybrzeżu. na początku listopada otrzymaliśmy 
informację, że między 28 a 30 maja odbędzie się w Gdańsku turniej ligi narodów. poza naszą 
reprezentacją w imprezie wystąpią jeszcze siatkarze chin, brazylii oraz bułgarii.

琀爀攀渀攀爀搀愀挀愀

najlepsi sportowcy w Gdańsku akademicki związek sportowy w Gdańsku obchodzi 100-lecie swojej działalności. 
najważniejszym punktem obchodów będzie Gala sportu akademickiego, na którejGdańsk będzie gościł kwiat 
polskiego sportu akademickiego.

DO GDAŃSKA zjADĄ NAjLEPSi SPORtOWCY

Będziemy świętować 100-lecia aZs

Rektor AWFiS prof. dr hab. 
Paweł Cięszczyk gościł przed-
stawicieli gdańskiego środowi-
ska sportu akademickiego. Te-
matem spotkania były obcho-
dy100-lecia AZS w Gdańsku. 
– Od pewnego czasu przymie-
rzamy się do uhonorowania 
całej historii gdańskiego AZS. 
Plan ujemy organizować im-
prezy jubileuszowe przez cały, 
trwający właśnie rok akade-
micki. Nie zabraknie zawo-
dów sportowych, które będą 
atrakcyjne nie tylko dla sa-
mych uczestników, ale rów-
nież mieszkańców Trójmiasta. 
Chcemy również zorganizować 
imprezy dla całego gdańs kiego 
środowiska akademickiego. Je-
stem przekonany, że aktywnie 
w  ich przygotowanie włączą 
się także przedstawiciele Aka-
demii Wychowania Fizyczne-
go i Sportu – informuje Janusz 
Rybicki, zastępca przewodni-
czącego Komitetu Organiza-
cyjnego Jubileuszu 100-lecia 
AZS Gdańsk.
Swego czasu akademicki klub 
działający przy AWFiS był 
jednym z  najprężniejszych 

w  Polsce. Nic więc dziwnego, 
że największy ciężar organiza-
cji zawodów sportowych weź-
mie na swoje barki AWFiS. Jak 
mówi rektor honorowy uczelni 
prof. Janusz Czerwiński, czy-
nione są starania, aby centralne 
zawody (mistrzostwa Polski)
w  poszczególnych dyscypli-
nach – właśnie z okazji 100-le-
cia naszego AZS – organizo-
wane były w Gdańsku. 
– W  dobie pandemii trudno 
mierzyć się z  jakimikolwiek 
terminami. O  szczegółowych 
plan ach na pewno będziemy 
informować na bieżąco – doda-
je prof. Janusz Czerwiński.
AWFiS będzie jednym z głów-
nych partnerów jubileuszowych 
obchodów. Można powiedzieć, 
że uczelnia będzie koordyno-
wać działania, w  które – jak 
podkreśla rektor Paweł Cięsz-
czyk – zaangażowani mają być 
studenci gdańskich uczelni 
wyższych. 
– Jedną z ważniejszych imprez 
chcemy zorganizować w Naro-
dowym Centrum Żeglarstwa 
AWFiS w  Górkach Zachod-
nich, ale szczegóły będę mógł 

zdradzić dopiero za jakiś czas. 
Centralnym punktem obcho-
dów będzie gala, którą zapla-
nowano na październik przy-
szłego roku i  na której mamy 
zamiar gościć300 najlepszych 
polskich sportowców akade-
mickich. Wierzę, że będzie 
to wielkie święto gdańskie-
go sportu – mówi prof. Paweł 
Cięszczyk.
Dodajmy, że Akademicki 

Związek Sportowy to stu-
denckie stowarzyszenie spor-
towe i  jest to największa orga-
nizacja zajmująca się sportem 
w  polskim środowisku aka-
demickim, zrzeszająca blisko 
50 tysięcy osób na ponad 200 
uczelniach. W 2017 roku Aka-
demicki Związek Sportowy 
został uznany najlepszą orga-
nizacją sportu akademickiego 
na świecie. Organizacja została 

założona 15 maja 1909 roku 
w  Collegium Novum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w  Kra-
kowie. Po I  wojnie światowej, 
na terenie niepodległej Pol-
ski, tworzono oddziały AZS 
w Warszawie (1918), Poznaniu 
(1919) oraz Wilnie i  Gdańsku 
(1921), a  rok później we Lwo-
wie i w Lublinie. 

(GR)




