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FlashFlash

to ważny projekt poprawiający komunikację, 
dojazd oraz dostępność do najważniejszych miejsc 
w Gdańsku. znajdujemy się w ścisłym centrum miasta 
i mamy tu obiekty zabytkowe, w związku z tym trzeba 
było już w trakcie budowy zmieniać projekty – mówi 
aleksandra dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Gdański finał wielkiej orkiestry 
„Finał z głową” – to hasło przewodnie zbiórki WOŚP, któ-
ra odbędzie się w niedzielę 31 stycznia. Tym razem zebrane 
pieniądze pomogą w zakupie sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy.

CieKawa działa i czeka na lepsze czasy
Gdańsk ma pierwszą kawiarnię w Ogólnopolskim Sys-
temie Kaucyjnym Take!Cup. CieKawa Kawiarnia jest 
pierwszą w Polsce północnej kawiarnią, gdzie można 
skorzystać z takiego systemu.

Pomorze przygotowało wnioski na 1,2 mld zł
Z tarczy antykryzysowej korzystają nie tylko pol-
skie przedsiębiorstwa. Rządowe pieniądze w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymały także  
samorządy. 

Na Pomorzu ruszyły szczepienia 
W szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych 
Targów Gdańskich od minionego poniedziałku zaczął 
działać punkt szczepień. Zastrzyki dostają seniorzy z grupy 
pierwszej. Punkt jest czynny przez 12 godzin.
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29 stycznia pojedziemy nowym wiaduktem 

str. 4

CORAZ BLIŻEJ KONIEC PRAC

tuż przed zamknięciem tego wydania „panoramy” otrzy-
maliśmy informacje, że w najbliższy piątek (29 stycznia) 
otwarte mają być dwie nitki wiaduktu biskupia Górka 
niemal w samym centrum Gdańska.
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NasZE sprawY

SKLEP W SIECI

sopockie pamiątki w internecie
Miłośnicy pamiątek związa-
nych z Sopotem, ale i Bałty-
kiem nie muszą już przyjeż-
dżać na Wybrzeże. Wystar-
czy, że mają dostęp do inter-
netu. Sopocka Organizacja 
Turystyczna stworzyła sklep 
internetowy, w  którym zna-
lazły się nietuzinkowe i desi-
gnerskie drobiazgi. 
Oryginalne sopockie skarpet-
ki z motywem mewy, masecz-
ki, czapki czy parasole – to 
tylko niektóre z nich. W ofer-
cie sklepu znajdują się także 
kolekcjonerskie naklejki, piny 

i guldeny. 
 – Wszystko stworzone zosta-
ło z  myślą o  turystach, którzy 
chwilowo nie mogą odwiedzić 
kurortu, jak również o  miesz-
kańcach, którzy kochają swoje 
miasto. Czekając na lepsze cza-
sy i przyjazd do Sopotu, można 
już teraz sprawić sopocki prezent 
sobie lub najbliższym – mówi 
Magdalena Czarzyńska-Jachim, 
wiceprezydentka Sopotu. 
Oferta będzie rozszerza-
na o  nowe, również autorskie 
produkty stworzone przez 

 – zachęcamy gdańskie rodziny do spędzania wolnego czasu 
bezpiecznie i twórczo – na przykład fotografując podczas spacerów 
z dziećmi oznaki zimy. to w ramach realizacji projektu „zimowe 
wyzwania”, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej formy 
animacji dla rodzin w czasie epidemii – mówi sylwia ressel, rzecznik 
prasowy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku.

z tarczy antykryzysowej korzystają nie tylko polskie 
przedsiębiorstwa. rządowe pieniądze otrzymały także samorządy. 
w Urzędzie wojewódzkim w Gdańsku wiceminister infrastruktury 
marcin Horała i wojewoda pomorski dariusz drelich podsumowali 
dotychczasowe działania w ramach Funduszu inwestycji lokalnych.

AKTYWNIE W CZASIE PANDEMII RZĄDOWA TARCZA DLA SAMORZĄDÓW

podejmij zimowe wyzwanie pomorze przygotowało 
wnioski na 1,2 mld zł

W każdy poniedziałek aż do 22 lu-
tego na stronie facebookowej ani-
matorów gdańskiego MOPR pre-
zentowany będzie temat, zachęca-
jący szczególnie rodziców i dzieci 
do wspólnej aktywności. Chodzi 
np. o uchwycenie na zdjęciu oznak 
zimy podczas rodzinnego spaceru 
w lesie, w parku czy nad morzem. 
 – Kreatywne i ciekawe może być 
też tworzenie z dzieckiem masek 
i  strojów karnawałowych w  do-
mowym zaciszu. Aktywności pro-
ponowane na facebooku uczestni-
kom projektu będą m.in. dostoso-
wane do warunków atmosferycz-
nych i  do obostrzeń epidemicz-
nych – dodaje Sylwia Ressel.
Rodziny, które podejmą „zimowe 
wyzwanie”, proszone są o  publi-
kację fotografii z  tej aktywno-
ści. Zdjęcia trzeba zamieścić na 
stronie FB animatorów gdań-
skiego MOPR, w  komentarzach 
pod tematycznym postem. Au-
torzy najciekawszych fotografii 
otrzymają co tydzień nagrody 

W  ramach rządowego programu 
do województwa pomorskiego 
trafiły 622 mln zł. W  ostatnim 
rozdaniu nie wszystkie samorządy 
otrzymały pieniądze. W powiecie 
gdańskim środki trafiły do gmin: 
Suchy Dąb, Kolbudy, Cedry 
Wielkie i Pszczółki. 
 – Fundusz Inwestycji Lokalnych 
to kolejny instrument wsparcia 
dla samorządów. Pieniądze są 
przekazywane na zadania własne 
gmin. Jest to pierwszy tak szeroki 
program pomocowy dla polskich 
samorządów – mówi Marcin 
Horała. – Największym benefi-
cjentem pierwszych dwóch transz 
rządowego wsparcia jest miasto 
Gdańsk, które otrzymało już po-
nad 81 milionów złotych. Ponad 
38 milionów otrzymała Gdynia, 
a  trzecim co do wielkości otrzy-
manych środków miastem są 
Chojnice, gdzie trafiło blisko 20 
milionów złotych. 
Dodajmy, że Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego otrzymał 

– niespodzianki. Przekażą je ani-
matorzy, z  zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa sanitarnego. Upo-
minki ufundowały firmy współ-
pracujące z gdańskim ośrodkiem, 
w  ramach idei społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. 
 – Projekt służy zmotywowaniu 
rodziców do aktywnego spędzania 

wolnego czasu z dziećmi oraz za-
cieśnianiu rodzinnych więzi. Ma 
też zapobiegać negatywnym skut-
kom izolacji społecznej – podkre-
śla rzecznik gdańskiego MOPR.

(GR)

Sopocką Organizację Tury-
styczną i  lokalnych artystów. 
Sklep internetowy oferuje 
szybkie i  wygodne zakupy, 
z  dostawą do jednego z  po-
nad 8 tys. punktów odbio-
ru InPost oraz bezpieczne 
płatności. 
Pamiątki kupić można po-
przez strony internetowe 
www.visit.sopot.pl (zakładka 
Sklep) lub www.sopockiepa-
miatki.pl.

(GR)

SOPOT
Mają butelkomaty
Butelkomaty do skupu bu-
telek PET stanęły w  trzech 
sopockich szkołach. Jest to 
realizacja zadania wybranego 
w  ubiegłorocznym budżecie 
obywatelskim. 
Szkoły, które wezmą udział 
w  konkursie, to szkoły pod-
stawowe numer 8 i 9, a także 
III Liceum Ogólnokształcą-
ce. Ich wybór nie jest przy-
padkowy, podczas weryfikacji 
projektu, zgłoszonego przez 
trzech mieszkańców miasta, 
wysłano zapytanie do wszyst-
kich sopockich szkół i właśnie 
te trzy wyraziły chęć ustawie-
nia butelkomatu. 

(GR)

KWESTUJESZ NA WOŚP? 

pociągami za darmo
W  najbliższą niedzielę 31 
styczna odbędzie się już 29. 
Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Aby za-
chęcić do wspólnego kwesto-
wania, Zarząd Województwa 
Pomorskiego zadecydował 
o  wprowadzeniu darmowych 
przejazdów pociągami dla 
osób zbierających datki. 
 – Finał WOŚP to wyjątko-
wy dzień. Dlatego, podobnie 
jak w minionych latach, zde-
cydowaliśmy o  wprowadze-
niu darmowych przejazdów 
w pociągach dla osób kwestu-
jących – mówi Leszek Bonna, 
wicemarszałek województwa 

pomorskiego. – Bezpłatne 
przejazdy będą możliwe we 
wszystkich pociągach PKP 
SKM oraz Polregio kursują-
cych na terenie województwa 
pomorskiego. Co trzeba zro-
bić, aby jeździć bez biletu? 
Wystarczy mieć ze sobą iden-
tyfikator wydany przez sztab 
WOŚP.
Darmowe przejazdy obowią-
zują do następujących sta-
cji na granicy województwa: 
Słosinko, Czarne, Bukowo 
Człuchowskie, Smętowo, 
Gardeja, Prabuty i Stare Pole.

(GR)

dotychczas 17 mln zł, Sopot 6,7 
mln, a powiat gdański 8,5 mln zł. 
Pieniądze wydawane są na różne 
inwestycje, od budowy dróg i sieci 
kanalizacyjnej po organizację par-
ków i terenów zielonych. 
 – Przypomnę, że Fundusz In-
westycji Lokalnych to nie jedyna 
pomoc, którą kierujemy do samo-
rządów. Wydatnym wsparciem 
są też pieniądze przekazywane 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W  ostatnich dwóch 
latach przekazaliśmy samorzą-
dom ponad 400 milionów złotych 
na drogi lokalne, a  w  tym roku 
w puli znajdzie się kolejnych 125 
milionów złotych – przypomi-
na Wojciech Drelich, wojewoda 

pomorski. – Zauważyliśmy, że 
wiele wniosków w  ramach Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych do-
tyczy właśnie dróg. Widać zatem, 
że jakość polskich dróg jest w dal-
szym ciągu bolączką samorządów 
lokalnych. Mam nadzieję, że dzię-
ki tym środkom podniesie się po-
ziom życia mieszkańców.
Dodamy na koniec, że nabór 
wniosków do ostatniej transzy za-
kończył się 28 grudnia. Wyniki 
konkursu nie są jeszcze znane. Do 
rozdysponowania jest ok. 1,5 mld 
zł, a  wnioski z  samego Pomorza 
opiewają na kwotę 1,2 mld zł. 

(GR)
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żYCiE poMorZa

w szpitalu tymczasowym na terenie międzynarodowych targów Gdańskich od minionego poniedziałku zaczął 
działać punkt szczepień. zastrzyki dostają seniorzy z grupy pierwszej. punkt jest czynny przez 12 godzin.

W TYMCZASOWYM SZPITALU 240 SZCZEPIEŃ DZIENNIE

Na pomorzu ruszyły szczepienia 

W  punkcie szczepień prze-
ciwko COVID-19 są czte-
ry stanowiska przygotowane 
dla pacjentów. Szczepienia 
na terenie AmberExpo od-
bywać się będą przez 7 dni 
w  tygodniu, w  godzinach 
8.00–20.00.
 – Od dzisiaj gotowy do akcji 
szczepień jest punkt utwo-
rzony przez szpital samo-
rządu województwa pomor-
skiego Copernicus w  Mię-
dzynarodowych Targach 
Gdańskich. Może on obecnie 
wykonywać do 240 szcze-
pień dziennie, a ten potencjał 
bez większego trudu można 
zwiększyć do 500 i  więcej – 
mówi marszałek wojewódz-
twa pomorskiego Mieczysław 
Struk. – Wszystko zależy od 
liczby dostarczonych przez 
stronę rządową szczepionek. 
Tak jak w przypadku tworze-
nia miejsc hospitalizacji dla 
chorych na COVID-19 oraz 
utworzenia szpitala tymcza-
sowego, tak i  teraz samo-
rządy w  trosce o  mieszkań-
ców chcą wspierać działania 

rządu w szczepieniach, dlate-
go tworzymy kolejne punkty. 
Już funkcjonują punkty utwo-
rzone w  pozostałych szpita-
lach samorządu na terenie ca-
łego województwa: Słupsku, 
Kościerzynie, Prabutach, 
Starogardzie Gdańskim,  
Wejherowie oraz w  szpita-
lach w  Gdańsku i  w  Gdyni. 
Mamy też cztery specjalne 
zamrażarki, ale zamówiliśmy 
kolejne 10 sztuk, co pozwoli 
na przechowywanie większej 
liczby szczepionek w  odpo-
wiednich warunkach – dodaje 
marszałek Struk.
Są jeszcze wolne terminy 
na szczepienie w  I  kwartale 
tego roku. Do punktu szcze-
pień można zapisać się przez: 
bezpłatną i  całodobową in-
folinię Narodowego Progra-
mu Szczepień przeciw CO-
VID-19 pod nr tel. 989, in-
ternetowo poprzez indywidu-
alne konto pacjenta na www.
pacjent.gov.pl.
Seniorzy powyżej 70. 
roku życia z  problema-
mi w  poruszaniu lub osoby 

z  niepełnosprawnością mogą 
też skorzystać z  darmowego 
transportu do punktu. Po-
trzebę transportu na szcze-
pienie należy zgłosić za po-
mocą formularza na stronie 
gdanskpomaga.pl /transport 
lub zadzwonić pod numer 

infolinii dot. transportów: 
500 218 337, gdzie konsultant 
przyjmie zgłoszenie. Z  każ-
dą zgłoszoną osobą skon-
taktują się pracownicy szta-
bu „Gdańsk Pomaga” w  celu 
ustalenia niezbędnych szcze-
gółów transportu.

Podmiotem odpowiedzial-
nym za szczepienie jest spół-
ka Copernicus. Szczepienia 
realizowane są w ramach Na-
rodowego Programu Szcze-
pień przeciwko COVID-19.

(DP)

LIST OTWARTY 

Ustawa 
metropolitalna 
Pomorscy samorządowcy 
zrzeszeni w  Obszarze Me-
tropolitalnym Gdańsk-Gdy-
nia-Sopot od wielu lat mówią 
wspólnym głosem, że wpro-
wadzenie w  życie ustawy 
metropolitalnej to konkretne 
korzyści dla mieszkańców.
Wybitni eksperci, szefowie 
wszystkich najważniejszych 
polskich jednostek badaw-
czych ds. rozwoju regional-
nego, współautorzy i konsul-
tanci strategii rozwoju kraju 
oraz rektorzy trójmiejskich 
uczelni zaapelowali do po-
słów o  poparcie ponad po-
działami politycznymi usta-
wy, która niemal jednomyśl-
nie została uchwalona przez 
Senat.
30 czołowych polskich auto-
rytetów naukowych zaapelo-
wało do posłów o wdrożenie 
reformy, która przełoży się na 
dobrobyt mieszkańców Po-
morza, położy kres istnieją-
cym od lat lukom w polskim 
ustawodawstwie  i umożliwi 
mieszkańcom mniejszych 
gmin dostęp do dobrej jako-
ści usług publicznych z  za-
kresu transportu zbiorowego, 
pracy, edukacji i zdrowia. 

(GR)

o tym, że województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich nikogo nie trzeba przekonywać. liczby mówią 
same za siebie. transport publiczny to jednak nie tylko koleje. to także przewozy autobusowe czy komunikacja miejska. w porównaniu 
do innych polskich regionów wydajemy najwięcej na dopłaty do transportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca. ranking został 
opublikowany przez czasopismo „wspólnota”.

System publicznego transportu 
zbiorowego jest współfinanso-
wany przez samorządy lokalne. 
Organizatorami komunikacji 
kolejowej i drogowej są więc za-
równo samorząd województwa 
jak i  gminy czy powiaty. Każ-
dy z organizatorów dopłaca do 

wykonywanych kursów i  uzu-
pełnia wpływy z  biletów ku-
powanych przez podróżnych. 
Wysokość tych dopłat jest 
zróżnicowana. Łącznie w 2021 
roku z  budżetu województwa 
pomorskiego na organizację 
transportu kolejowego zostanie 

wydane ponad 194 mln zł.
Jak pokazuje najnowszy ran-
king czasopisma „Wspólno-
ta” uśredniona wysokość tych 
dopłat, w  województwie po-
morskim wynosi (per capita) 
64,80 zł.  To najwyższa war-
tość wśród polskich regionów. 

Na drugim miejscu w  rankin-
gu uplasowało się wojewódz-
two mazowieckie, a na trzecim 
Wielkopolska.
– To, że jesteśmy liderem 
w  ilości przewozów regional-
nych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca cieszy, ale trzeba 
pamiętać, jak duże koszty się 
z  tym wiążą. Musimy pamię-
tać o zrównoważonym rozwoju 
województwa i o tym, że takie 
dziedziny jak ochrona zdro-
wia, kultura czy oświata rów-
nież wymagają niemałych na-
kładów – mówi Leszek Bonna 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego.
Warto też zaznaczyć bardzo 
wysoką pozycję, jaką wśród 
miast wojewódzkich zajęło 
miasto Gdańsk. Dopłata do 
transportu zbiorowego, w  uję-
ciu per capita w Gdańsku wy-
nosi ponad 590 zł, co jest dru-
gim wynikiem w kraju. Ale do-
płaty to nie wszystko.

– Zależy nam zarówno na uno-
wocześnieniu taboru, jak i roz-
budowie infrastruktury kole-
jowej. Stąd pomysł na jeszcze 
lepszą współpracy z PKP SKM 
i Polregio i innymi interesariu-
szami w  promocji ekologicz-
nych przewozów kolejowych. 
Od lutego będziemy inicjo-
wać spotkania mające na celu 

osiągnięcie jeszcze lepszego 
komfortu podróżowania – do-
daje wicemarszałek Bonna.
Jakie będą efekty? O  tym 
przekonamy się w  ciągu roku, 
a  warto dodać, że 2021 rok 
został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Kolei.
 

(AO)

pomorskie samorządy liderem dopłat do transportu. 
wydajemy najwięcej w polsce

Transport na Pomorzu – cyfry i rekordy

Każdego roku, coraz więcej mieszkańców regionu 

korzysta z pociągów. W 2019 r. składy 
przewiozły 56,4 mln osób. To drugi 
wynik w Polsce. 

Pociągi na Pomorzu przejeżdżają 

rocznie ponad 10,2 mln km.

To tak jakby okrążyć 
Ziemię 256 razy. 

Województwo pomorskie jest 
liderem jeśli chodzi o dopłaty 
do transportu publicznego. W skali 
roku pomorskie samorządy przeznaczają 
na to 64,80 zł na mieszkańca

Pomorzanie wybierają kolej. Wskaźnik 
wykorzystania kolei wynosi 26,1. Oznacza to, że 
mieszkańcy regionu najchętniej w Polsce jeżdżą 
pociągami. 
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GRAMY MIMO PANDEMII

Gdański finał wielkiej orkiestry 
„Finał z głową” – to hasło prze-
wodnie zbiórki Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 
która odbędzie się w  niedzielę 
31 stycznia. Tym razem zebra-
ne pieniądze pomogą w zakupie 
sprzętu dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy. 
Choć trwająca pandemia unie-
możliwia przeprowadzenie du-
żych imprez i większość aktyw-
ności przeniosła się do interne-
tu, to w Gdańsku nie zabraknie 
ciekawych wydarzeń. 
Tegoroczny finał z oczywistych 
przyczyn w  swoim programie 
nie może mieć dużych koncer-
tów, co nie oznacza, że w nie-
dzielę 31 stycznia zabraknie 
atrakcji. Choć będą skromniej-
sze, to będzie ich całkiem sporo. 
 – W tym roku świętujemy pod 
hasłem „Finał z głową”, a zatem 
zdrowy rozsądek, przestrzega-
nie zasad bezpieczeństwa, a tak-
że troska o zdrowie własne i in-
nych to naczelne zasady, które 
powinny przyświecać wszystkim 
uczestnikom 29. finału WOŚP. 
Pandemiczna rzeczywistość 
sprawiła, że w  tym roku orga-
nizatorzy finału duży nacisk po-
łożyli na licytacje, które są prze-
prowadzane za pośrednictwem 
internetu. Pojawią się też e-skar-
bonki, czyli wirtualne puszki, 
które umożliwią wspieranie 

WOŚP poprzez płatności elek-
troniczne – mówi Olimpia Schne-
ider z Referatu Prasowego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku.
Organizatorzy jako priorytet 
postawili sobie bezpieczeństwo 
kwestujących oraz wszystkich 
uczestników finału. Wolontariu-
sze, oprócz standardowego pakie-
tu, czyli puszek, identyfikatorów 
i naklejek z serduszkami WOŚP, 
będą też wyposażeni w maseczki. 
Grupa CIECH, jeden z najwięk-
szych koncernów chemicznych 
w  Europie Środkowo-Wschod-
niej, postanowił wesprzeć akcję 
i przekazać 250 tys. najwyższej ja-
kości certyfikowanych maseczek 
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tuż przed zamknięciem tego wydania „panoramy” otrzymaliśmy informacje, że w najbliższy piątek (29 stycznia) otwarte mają być dwie 
nitki wiaduktu biskupia Górka niemal w samym centrum Gdańska.

– To ważny projekt poprawia-
jący komunikację, dojazd oraz 
dostępność do najważniejszych 
miejsc w  Gdańsku. Prace po-
stępują, choć spotykamy się 
z  różnymi trudnościami, ale 
także z  wyzwaniami. Znaj-
dujemy się w  ścisłym centrum 
miasta i  mamy tu obiekty za-
bytkowe, w  związku z  tym 
trzeba było już w trakcie budo-
wy zmieniać projekty. Jednak 
teraz zmierzamy ku końcowi, 
a dobra wiadomość jest taka, że 
do użytku oddajemy również 
drugą nitkę wiaduktu – mówi 
Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska.
Obie nitki obiektu przeszły 
próby obciążeniowe. Próby 
przeprowadzono również na 
mostku nad Kanałem Raduni 
i  estakadach dojazdowych do 
wiaduktu.
Jak informuje Włodzimierz 
Bartosiewicz, dyrektor Dyrek-
cji Rozbudowy Miasta Gdań-
ska, testy wypadły pomyślnie, 
co umożliwiło nam rozpo-
częcie procedury uzyskiwania 
pozwolenia na użytkowanie 

obiektu, koniecznej do urucho-
mienia ruchu na wiadukcie. 
 – Dokumenty zostały złożone 
do Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego 
w  Gdańsku celem pozyska-
nia decyzji o  pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu budow-
lanego. Na obiekcie odbyła się 
także obowiązkowa kontrola 
WINB i zakładamy, że wszel-
kie formalności umożliwiające 
otwarcie drugiej nitki powinny 
zakończyć się w  najbliższych 
dniach – dodaje Włodzimierz 
Bartosiewicz.
Na 29 stycznia planowane jest 
otwarcie ruchu na drugiej nit-
ce Wiaduktu Biskupia Górka. 
Z  przyczyn technicznych na-
stąpi to przed popołudniowym 
szczytem komunikacyjnym. 
Udostępnienie drugiej nitki 
wiaduktu wymaga przeprogra-
mowania sygnalizacji świetlnej. 
Proces ten rozpocznie się po 
porannym szczycie komunika-
cyjnym około godz. 9.00 i  za-
kończy przed popołudniowym 
szczytem około godz. 15.00.  
Dzięki temu w  piątkowe 

popołudnie ruch w  kierunku 
Pruszcza Gdańskiego odby-
wać się będzie nowo otwartym 
wiaduktem, a ruch w kierunku 
Gdańska prowadzony będzie 
prawą nitką wiaduktu, po któ-
rej obecnie poruszają się samo-
chody w obu kierunkach.
Co ważne, na każdej nitce wia-
duktu otwarte zostaną dwa 
z  trzech pasów ruchu. Doce-
lowe pasy przeznaczone na 
buspas będą jeszcze wyłączo-
ne z  ruchu. Podyktowane jest 
to koniecznością zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno pra-
cownikom budowy, jak i prze-
jeżdżającym przez wiadukt 
kierowcom. 
 – Z  tego również powodu 
nowa nitka wiaduktu w  kie-
runku Pruszcza Gdańskiego 
nie będzie jeszcze dostępna dla 
rowerzystów. Udostępniony 
zostanie także przejazd przez 
mostek nad kanałem Raduni 
w ul. Zaroślak – na wysokości 
stacji paliw. Zmieni się także 
lokalizacja przystanku auto-
busowego w  pobliżu skrzyżo-
wania z  ul. Toruńską, który 

zostanie przesunięty o  ok. 50 
m  w kierunku Pruszcza Gdań-
skiego – informuje Agnieszka 
Zakrzacka z  Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska. – Jeśli 
dalsze prace drogowe prowa-
dzone będą zgodnie z planem, 
w pełnym zakresie wiadukt Bi-
skupia Górka zostanie otwarty 
w drugim kwartale, na kiedy to 

planowane jest również udo-
stępnienie przejazdu przez 
most nad Kanałem Raduni 
w kierunku ul. Zaroślak.
Wiosną sukcesywnie udostęp-
nione będą również pozostałe 
przebudowywane w  ramach 
inwestycji odcinki drogowe, 
a  zakończenie realizacji ca-
łego układu drogowego wraz 

z  parkingiem nastąpi w  poło-
wie roku.
Dodajmy na sam koniec, że 
wszystkie prace kosztować 
będą ok. 165 mln zł. Inwesty-
cja dofinansowana jest z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

(GR)

CORAZ BLIŻEJ KONIEC PRAC

29 stycznia pojedziemy nowym wiaduktem 

TYLKO PRZEZ PÓŁ ROKU

Bezpłatne badania

Jeszcze przez pół roku aktyw-
ni zawodowo mieszkańcy Po-
morza będą mogli skorzystać 
z bezpłatnej cytologii i kolono-
skopii. Badania są realizowane 
w  ramach projektów „Rzeczy-
wistość zaskakuje! Nie daj się 
zaskoczyć”.
 – Rak jelita grubego i  szyjki 
macicy są jednymi z  najczęst-
szych nowotworów złośliwych 
w Polsce. Poddając się badaniu 
profilaktycznemu odpowied-
nio wcześnie i  usuwając zmia-
ny przednowotworowe, można 
zapobiec rozwojowi obu cho-
rób, które we wczesnym sta-
dium zwykle nie dają żadnych 
objawów. Z  bezpłatnej cyto-
logii mogą skorzystać aktyw-
ne zawodowo kobiety w wieku 
25–59 lat, mieszkające w  wo-
jewództwie pomorskim, które 
w ciągu ostatnich 3 lat nie mia-
ły wykonywanego tego badania 
w  ramach programu przesie-
wowego finansowanego przez 

NFZ – informuje Dorota Pa-
tzer z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku.
Zapisy na badania poprzez for-
mularz zgłoszeniowy na stronie 
www.cytologia-pomorze.pl lub 
pod numerem 58 727 01 30.
Kolonoskopię mogą wykonać 
aktywni zawodowo mieszkań-
cy województwa pomorskiego 
w wieku 50–65 lat (którzy nie 
mają objawów raka jelita gru-
bego), w wieku 40–65 lat (któ-
rzy mają w  rodzinie krewnego 
pierwszego stopnia z  rozpo-
znaniem raka jelita grubego) 
oraz w wieku 25–65 lat (z rodziny 
z  zespołami genetycznymi) oraz 
którzy nie mieli wykonywanej ko-
lonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.
Zapisy na badanie poprzez for-
mularz zgłoszeniowy na www.
kolonoskopia-pomorze.pl lub 
pod numerem 58 727 01 30.

(GR)

ochronnych klasy FFP2.
Sztab WOŚP przy Regionalnym 
Centrum Wolontariatu urucho-
mił 87 licytacji. Wśród tegorocz-
nych darów znajdują się m.in.: fi-
gura świątka wyrzeźbiona przez 
Rektora Uniwersytetu Gdańskie-
go pana prof. Piotra Stepnowskie-
go, Srebrna moneta „Miecz Prze-
znaczenia” z  serii „Wiedźmin” 
wraz z  autografem Wojciecha 
Tremiszewskiego, weekendowa 
przejażdżka dowolnym mode-
lem Volvo oraz broszka i wspólny 
trening tenisa przekazane przez 
Aleksandrę Dulkiewicz, prezy-
dent Gdańska. Fani sportu mogą 
licytować m.in.: plastron żużlowy 

śp. Zenona Plecha, koszulkę 
z  podpisem Marcina Gortata, 
piłkę z podpisami piłkarzy Le-
chii Gdańsk, piłkę do siatkówki 
z  podpisami męskiej drużyny 
Trefla Gdańsk i  wiele innych. 
Znajdą się również licytacje dla 
miłośników morza: rejs nauko-
wy statkiem badawczym Oce-
anograf czy pamiątkowy frag-
ment planki jachtu STS Gene-
rał Zaruski. 
Uruchomienie aukcji nastąpiło 
w sobotę, 23 stycznia na stronie: 
https://allegro.pl/uzytkownik/
gdanskdlawosp

(GR)
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W OCZEKIWANIU NA LEPSZE CZASY

przy opolskiej planują 
wznowić zajęcia 
 – Pandemia odcisnęła swoje 
piętno na każdej dziedzinie 
naszego życia: osobistego, za-
wodowego, zdrowotnego, ale 
również kulturalnego. Ogra-
niczenia z  powodu epidemii 
dotknęły wszystkich placó-
wek kultury, których działal-
ność od marca zeszłego roku 
musiała zostać drastycznie 
ograniczona lub zawieszo-
na. Wiele imprez z  powodu 
rygorów sanitarnych odbyło 
się w  formule online – mówi 
Urszula Lisowska, kierownik 
osiedlowego klubu „Maciuś 
I”. 
Klub z  Opolskiej również 
musiał się przystosować do 
nowej sytuacji. Niema rok 
temu zajęcia musiały być pro-
wadzone w  podwyższonym 
rygorze sanitarnym, a  wiele 
wydarzeń zostało odwoła-
nych. Aby nie stracić kon-
taktu z najmłodszymi, zajęcia 
plastyczne dla  maluszków 
i  dzieci w  wieku szkolnym 
dostępne były w  formie serii 
filmików zamieszczanych na 
Facebooku.
 – Mamy nadzieję, że od lute-
go będziemy mogli powrócić 
do prawie normalnej działal-
ności. Planujemy wznowie-
nie zajęć w  sekcjach i kołach 
zainteresowań.  Uczestnicy 
zajęć mogą  czuć się bezpiecz-
nie: przestrzegamy zasad sa-
nitarnych zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się CO-
VID-19 zgodnie z  zalece-
niami GIS – dodaje Urszula 
Lisowska.

SWOJE DZIAŁANIA PROWADZĄ W SIECI

Ciekawe plany „Bolka i Lolka”
Do nowej rzeczywistości 
swoją działalność musiał 
dostosować również trze-
ci z  klubów działający pod 
skrzydłami Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przymorze” – „Bolek 
i Lolek”.
 – Nowy rok rozpoczęli-
śmy od przygotowania pro-
jektów do Rady Dzielnicy 
Przymorze Wielkie. Stara-
my się o  pozyskanie dof i-
nansowania, dzięki które-
mu będziemy mogli prze-
prowadzić wspólne dzia-
łania. Już wiosną chcieli-
byśmy zorganizować dla 
seniorów warsztaty wiel-
kanocne, w  czasie których 
zajęlibyśmy się wykony-
waniem kwiatów z  bibuły. 
Z kolei dla młodzieży i do-
rosłych planujemy zorgani-
zować plenerowe warszta-
ty graf iczne i  malarskie – 
mówi „Panoramie” Joanna 

Boużyk, kierownik klubu 
„Bolek i Lolek”.
To nie jedyne przedsięwzię-
cia zaplanowane ten rok. 
Wspólnie z  radą dzielnicy 
ma być zorganizowana im-
preza z  okazji Dnia Dziec-
ka, a  podczas Dni Sąsiadów  
i  Nocy Świętojańskiej mają 
być przeprowadzone ple-
nerowe warsztaty z  książką 
tzw. „Bajkowy zakątek”.
 – W  czasie wakacji – w  ra-
mach organizowanych od lat 
„wypraw z  Bolkiem i  Lo-
kiem” – chcielibyśmy wy-
brać się m.in. do Sławuto-
wa. Dla najmłodszych i  ich 
rodziców będziemy starać 
się organizować plenerowe 
zabawy sensoryczne, warsz-
taty robienia świec oraz 
f lorystyczne. Natomiast 
w  grudniu wspólnie z  radą 
dzielnicy chcielibyśmy zor-
ganizować Mikołajki – kon-
tynuuje Joanna Boużyk. 

– Chcielibyśmy również jak 
najszybciej rozwinąć dzia-
łania naszego najmłodszego 
koła zainteresowań dla ma-
łych i dużych artystów, któ-
rzy będą chcieli posmakować 
przygód z  rysunkiem arty-
stycznym i  graf iką. Chętne 
osoby mogą już zapisywać 
się drogą mailową, poprzez 
Facebooka lub telefonicznie. 
Zajęcia poprowadzi Jacek 
Ilecki.
Dodajmy przy okazji, że 
w przestrzeni wirtualnej po-
jawi się niedługo wystawa 
fotograf iczna „Zimowe kra-
jobrazy” Anny Wesołowskiej
-Owczarskiej. Z kolei Grupa 
Sprawne Ręce w  domowych 
pieleszach przygotowała już 
małe papierowe torciki z nie-
spodzianką w środku. Warto 
w  tym miejscu zaznaczyć, 
że jej uczestnicy obchodzili 
niedawno ósme urodziny, ale 
z niecierpliwością czekają na 

– od marca 2020 roku w związku z pandemią zawieszona została 
możliwość organizowania imprez dla mieszkańców w budynku 
naszego klubu. od tego czasu imprezy i wydarzenia organizowaliśmy 
poprzez stronę na Facebooku i w plenerze – mówi ewa abramowska, 
kierownik osiedlowego klubu „piastuś”.

CIEKAWE POMYSŁY W CZASIE PANDEMII 

podwórkowe akcje 
„piastusia”

W  ostatnim czasie klub z  Pia-
stowskiej zorganizował happe-
ning „Ptasia Gospoda”, w czasie 
którego na klubowych drze-
wach „przysiadły” kolorowe 
ptaki wykonane przez członki-
nie z  koła kreatywnego. Udało 
się również zorganizować po-
dwórkowe mikołajki, podczas 
których Mikołaj, chodząc po 
osiedlu, rozdawał upominki na-
potkanym dzieciom. Z kolei tuż 
przed świętami klub zorganizo-
wał akcję „Przytul Anioła”.
 – Na sosnach rosnących 
w ogrodzie przy klubie powiesi-
liśmy wykonane przez nas anio-
ły. Mieszkańcy chętnie „przytu-
lili” je, biorąc je do swoich do-
mów. Okazało się, że mieszkań-
cy osiedla bardzo chętnie chcieli 
skorzystać z  naszej propozycji, 
ponieważ nie dla wszystkich 
wystarczyło aniołów. Cieszymy 
się, że w  tak skromny sposób 
mogliśmy sprawić odrobinę ra-
dości gdańszczanom. Z  przy-
jemnością będziemy kontynu-
ować anielską akcję również 
przed tegorocznymi świętami 
– zapewnia Ewa Abramowska. 
To oczywiście nie jedyne przed-
sięwzięcia podjęte przez klub 
„Piastuś”. Za nami  Interneto-
wy Konkurs Piosenki Świątecz-
nej, którym zachęcano miesz-
kańców do podzielenia się ze 
wszystkimi własną interpretacją 
kolęd i  świątecznych piosenek. 
Konkurs został rozstrzygnię-
ty w  styczniu, a  jury wyłoniło 
zwycięzców w  trzech katego-
riach. W  grupie najmłodszej 
bezkonkurencyjna okazała się 
Ania Klunder („Hen gdzieś 
nad Betlejem”). Drugie miejsce 
przyznano zaś Marysi Gołuń-
skiej („Cicha noc”). W  kate-
gorii dzieci lat 12–15 przyzna-
no ex aequo pierwsze miejsca. 
Otrzymali je:  Ola Brylowska 
(„Zaśnieżone miasta”) i  Pa-
trycji Markowskiej („Kolęda 
Maryi”). Jury przyznało też 
dwa drugie miejsca, które za-
jęły: Kasia Starosta („Mario, 
czy już wiesz”) i  Hania Sapała 
(„Mario, czy już wiesz”). Trze-
cie miejsce trafiło do Wiktorii 
Sobczyk („Maleńka Miłość”), 
zaś wyróżnienie do Hanny Żol 
(„Mizerna cicha”). W kategorii 
rodziny muzykujące jury także 
miało trudny orzech do zgry-
zienia, dlatego tu również przy-
znano dwa równorzędne pierw-
sze miejsca. Wygrały rodziny 

Gołuńskich – Kasia, Mary-
sia, Zuzia i  kuzynka Marysia 
(„Dzisiaj w Betlejem” oraz An-
tonina Hola z mamą („Mizerna 
cicha”). Drugie miejsce zajęli 
Marzenka i  Marek Wyrowiń-
scy z  mamą („Świeć gwiaz-
deczko”), a  wyróżnienie otrzy-
mali siostry Bianka i  Gabrysia 
Turek („Świeć gwiazdeczko”). 
Postanowiło przyznać nagrodę 
specjalną, która trafi do Mary-
si Kierejszy za wyróżniający się 
akompaniament na kontrabasie. 
 – Nasze akcje podwórkowe 
rozpoczęliśmy Dniem Babci 
i Dziadka. Ponieważ nie mogli-
śmy gościć seniorów w  klubie, 

zrobiliśmy im małą niespo-
dziankę w ogrodzie, zachęcając 
do częstowania się upominka-
mi. Ponieważ akcje podwórko-
we cieszą się sporym zaintereso-
waniem naszych mieszkańców, 
planujemy w  najbliższych mie-
siącach następne. Już w  lutym 
zorganizujemy Walentynki, 
a  w  marcu Dzień Kobiet. Nie 
brakuje nam pomysłów na orga-
nizowanie akcji zewnętrznych, 
dlatego będą one organizowa-
ne dość często – dodaje Ewa 
Abramowska.

(GR)

możliwość wspólnego świę-
towania tego skromnego 
jubileuszu. 
 – Z utęsknieniem czekamy na 
stacjonarne spotkania grupy 
sensorycznej dla maluszków, 
zajęcia plastyczne czy artete-
rapię. Nasze poczynania pod-
czas pandemii można śledzić 

na naszej facebookowej stro-
nie. Nie możemy doczekać 
się powrotu do normalnego 
funkcjonowania w  zacisz-
nych murach klubu „Bolek 
i Lolek” – przyznaje Joanna 
Boużyk.

(GR)

„Rozwój przez sztukę” to nowe 
warsztaty  przeznaczone dla 
maluszków(od 2,5 do 3,5 lat) 
i  ich opiekunów polegające na 
zabawach plastycznych wspo-
magających rozwój dziecka. 
Dzieci w  wieku od 6 do 10 
lat mogą skorzystać z  zajęć 
plastycznych. 
 – Dla miłośników muzyki 
w  każdym wieku proponuje-
my naukę gry na pianinie oraz 
zajęcia w  „Studiu piosenki”. 
Z kolei dla dorosłych oraz mło-
dzieży przeznaczone są spo-
tkania w sekcji brydżowej oraz 
w  sekcji tenisa stołowego. Na 
wznowienie zajęć będą mu-
sieli poczekać jeszcze seniorzy 
z koła seniora „Pogodna jesień”. 

Comiesięczne zabawy inte-
gracyjne dla dzieci również 
muszą poczekać na lepsze 
czasy – podkreśla kierownik 
„Walentynki dla chłopczyka 
i  dziewczynki” oraz „Witaj 
wiosno!” to hasła konkursów 
plastycznych, które dedyko-
wane są dzieciom w  wieku 
6–10 lat. Odbędą się one 8 lu-
tego i 15 marca. Ich początek 
przewidziano na godz.16.30.  
Warunkiem udziału w  kon-
kursie jest wcześniejsze zgło-
szenie dziecka. Przyjmowane 
są one telefonicznie (tel.58 
556 41 51).

(GR)
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SOPOT STAWIA NA EKOLOGIĘ

więcej trolejbusów 
Na Sopockich ulicach pojawi 
się więcej trolejbusów. Zastą-
pią one tradycyjne autobusy 
z  silnikami spalinowymi. Już 
od lutego w  dni powszednie 
linia 181 będzie obsługiwana 
w  większości przez trolejbu-
sy, a  w weekendy wszystkie 
pojazdy obsługujące tę linię 
będą elektryczne. 
 – Sukcesywne zastępowanie 
autobusów pojazdami w  peł-
ni elektrycznymi jest dla nas 
ważne szczególnie z perspek-
tywy Sopotu jako uzdrowi-
ska. Pamiętajmy, że wymiana 
taboru nie dzieje się z  dnia 
na dzień, jest ona wynikiem 

długofalowych starań o  naj-
czystsze powietrze w  Polsce 
– mówi Marcin Skwierawski, 
wiceprezydent Sopotu. 
Zastąpienie autobusów tro-
lejbusami na tej trasie było 
możliwe dzięki zakupieniu 
pojazdów, które w  sposób 
zautomatyzowany mogą się 
podpiąć i wypiąć z trakcji kil-
kukrotnie podczas przejazdu, 
nie angażując w  to kierowcy. 
Dodatkowo baterie pojazdu 
ładowane są podczas jazdy, 
wykorzystując do tego ener-
gię z trakcji. 

(GR)

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

JEDYNA TAKA KAWIARNIA NA POMORZU

Ciekawa działa i czeka na lepsze czasy
Gdańsk ma pierwszą ka-
wiarnię w  Ogólnopolskim 
Systemie Kaucyjnym Take!-
Cup. CieKawa Kawiarnia jest 
pierwszą w  Polsce północnej 
kawiarnią, gdzie można sko-
rzystać z takiego systemu.
CieKAWA, mieszcząca się 
przy ulicy Świętojańskiej 68 
w sercu Gdańska, to nietypo-
we miejsce. Działająca od 1,5 
roku kawiarnia tworzona jest 
wspólnie z  osobami z  niepeł-
nosprawnością intelektualną. 
CieKAWA jest częścią Cie-
kawej Spółdzielni Socjalnej, 
którą utworzyły gdańskie koło 
PSONI i Fundacja Teneo.
 – W czasie pandemii cały czas 
pracujemy na wynos. Każ-
dy, kto odwiedzi nasz lokal, 
może kupić nasze wypieki 
oraz ulubiony napój na wynos. 
W ten sposób można wesprzeć 
nas w  tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie. Nie zamy-
kaliśmy się całkowicie jak wio-
sną, gdyż dla naszych pracow-
ników praca to także pewnego 
rodzaju rehabilitacja i  bar-
dzo potrzebują tego, by wyjść 
z  domu, spotkać się z  dru-
gim człowiekiem. Praca im 
to umożliwia, choć wiadomo, 
że w okrojony sposób. dlatego 
pracujemy i zapraszamy do nas 
7 dni w  tygodniu w godz. od 

10:00 do 18:00 – mówi Panora-
mie Krzysztof Skrzypski, szef 
kawiarni CieKawa. 
Mimo że pandemia przynio-
sła sporo kłopotów Ciekawej, 
to wprowadzono system Ta-
ke!Cup. Co to jest? Pierwszy 
w Polsce system kaucyjny, któ-
ry stwarza możliwość zastąpie-
nia jednorazowych kubków do 
kawy. 
 – Zamawiając napój, można 
skorzystać z  kubka Take!Cup. 
W zamian za kaucję w wysoko-
ści 5 złotych, sprzedawca poda 
ulubiony napój w kubku Take!-
Cup. Można go potem zwrócić 
u dowolnego Partnera Take!Cup 

w  całej Polsce, a  sprzedawca 
zwróci wpłaconą kaucję – tłu-
maczy Krzysztof Skrzypski. 
– Jeden kubek Take!Cup zastę-
puje około 500 kubków papiero-
wych. Jest on wykonany z ma-
teriału PP, czyli polipropylenu. 
Ich obieg w systemie kaucyjnym 
jest bezpieczny. Poza tym kubki 
te są bardzo wytrzymałe. Nada-
ją się do mycia w zmywarce, nie 
tłuką się, są przeznaczone do 
kontaktu z żywnością. Co waż-
ne: nie przenoszą smaku, BPA
-Free. Pod wpływem wysokiej 
temperatury nie wytwarza się 
melamina.
Szef nietypowej gdańskiej 

  wspólna fotka części uczestników „wieczorku muzycznego ” zorganizowanego z okazji dnia kobiet

  od lutego na linii 181 pojedzie więcej trolejbusów
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wYdarZENia

mimo że miniony rok był nas wszystkich niezwykle wyjątkowy, to swoją działalność prowadził – oczywiście z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa – osiedlowy klub „ad-rem”, działający przy robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”.

– Nasze zajęcia musieliśmy 
oczywiście ograniczyć. Mimo 
to działały stałe sekcje „Ad-Re-
mu”, organizowane były spo-
tkania klubu seniora „Wrzos”. 
Przed wybuchem pandemii 
organizowaliśmy także zaję-
cia gimnastyczne dla seniorów, 
które finansowała nasza spół-
dzielnia. W tym samym czasie 
prowadzona była nauka tańca 
dla najmłodszych mieszkań-
ców osiedla, a  nowością były 
zajęcia zumba kids, które cie-
szyły się ogromnym zaintereso-
waniem naszych milusińskich. 
Prawie przez cały rok – dzięki 
środkom finansowym z  Unii 
Europejskiej – kontynuowa-
ne były bezpłatne  szkolenia 
komputerowe – relacjonuje Ry-
szard Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”.
W  siedzibie klubu przy uli-
cy Czyżewskiego swój „dom” 
mają również różnego ro-
dzaju organizacje, by wspo-
mnieć o  Kole Wędkarskim nr 
3 PSM czy Stowarzyszeniu 
NTM – „Uro Conti”. Tu także 
rozpoczęła swoją działalność 

grupa  artystów – „Malarki” 
oraz Oliwskie Koło Seniora. 
Dodajmy, że pod skrzydłami 
klubu działa także siłownia dla 
młodzieży, która jest zlokalizo-
wana przy ul. Pawła Gdańca.
 – Trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że nasza działalność 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 
współpraca z  Akademią Wy-
chowania Fizycznego i Sportu, 
Przedszkolem nr 12, Szkoła-
mi Podstawowymi nr 35 i  23, 
Szkołą Fregata czy Funda-
cją Gdańską, Domem Zarazy 
i  Radą Dzielnicy Oliwa, która 
regularnie pomaga nam finan-
sowo w organizacji imprez. Nie-
bagatelne wsparcie uzyskaliśmy 
także ze strony Gdańskiego Ze-
społu Schronisk i Sportu Szkol-
nego, firmy Trefl, PZPN oraz 
Biura Prezydenta Miasta Gdań-
ska ds. promocji. Staramy się 
organizować nie tylko imprezy 
sportowe. W  minionym roku 
aktywnie włączyliśmy się w 28. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy oraz w  akcje: 
Maratonu Pisania Listów Am-
nesty International i Czerwoną 

Kartkę Rasizmowi – dodaje Ry-
szard Riviera.
W  minionym roku „Ad-Rem” 
organizował kilka imprez kul-
turalnych, ale też konkursy 
i  quizy o  tematyce sportowej 
i społecznej. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszą się nieprze-
rwanie akcje lato i zima organi-
zowanie w czasie ferii i wakacji. 
 – Znamy sytuację materialną 
rodzin mieszkających w  Oli-
wie, dlatego staramy się orga-
nizować bezpłatne zajęcia. Nie 
otrzymujemy dofinansowania 
z  kuratorium, które rzekomo 
nie może wspierać finanso-
wano klubów należących do 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Jest to dla mnie niezrozumia-
łe. Moim zdaniem nie można 
dzielić ludzi na lepszych i gor-
szych. Sprawą zainteresowałem 
naszych radnych i  posłów, ale 
jak na razie bez odzewu – mówi 
kierownik Riviera.
Klub słynie z  organizacji tur-
niejów piłkarskich. W  minio-
nym roku największym zain-
teresowaniem cieszyły się trzy 
imprezy: II Turniej Piłkarski 

Pamięci Prezydenta Paw-
ła Adamowicza, Turniej Viva 
Oliwa i „Wakacje z piłką”
 – Korzystając z  okazji, dzię-
kuję tym członkom spółdziel-
ni, dzięki którym  działalność 
społeczno-wychowawcza bę-
dzie mogła się dalej rozwijać 
dla dobra szczególnie młodego 

pokolenia. Nie pozostawiajmy 
dzieci wychowaniu ulicy. Daj-
my im szansę lepszego spę-
dzenia wolnego czasu z  dala 
od wszelkich uzależnień oraz 
stwórzmy możliwość rekreacji 
dla młodzieży – apeluje Ry-
szard Riviera. – Zdaję sobie 
sprawę, że w  wielu rodzinach 

panuje niedostatek i wobec ta-
kiej sytuacji jesteśmy bezradni. 
Jednak z biedą moralną może-
my i powinniśmy walczyć wła-
śnie poprzez sport, rekreację 
i kulturę, organizując czas wol-
ny dzieci i młodzieży.

(lubek)

WYCHOWANIE POPRZEZ SPORT

Minął rok w klubie „ad-remie”

kawiarni jest bardzo dumny 
z faktu, że to właśnie CieKawa 
jest pionierami w ekorewolucji. 
 – Mając nadzieję na otwarcie 
się wiosną, doposażamy nasz 
lokal w  nowe profesjonalne 
sprzęty jak czekoladziarka 
czy witryna do lodów. Chcie-
libyśmy wiosną przywitać na-
szych klientów nowościami 
w  ofercie, by osłodzić sobie 
trudny czas. Dlatego nie skła-
damy broni i  dalej działamy, 
doposażamy się i  czekamy na 
nowy lepszy czas – dodaje szef 
kawiarni.

(lubek)
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CO DALEJ Z BALONEM?

parking tylko na czas remontu 
Od kilku miesięcy trwa par-
kingowa gehenna mieszkań-
ców osiedla przy ulicy Kur-
pińskiego. Problem z  parko-
waniem spowodował trwający 
remont ulicy. 
Od momentu rozpoczęcia 
prac przez drogowców wła-
dze Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino” starały 
się dojść do porozumienia 
w  sprawie udostępnienia dla 
mieszkańców nieczynnego 
od wiosny dawnego parkingu 
spółdzielczego przy warszta-
cie konserwatorów na ulicy 
Kurpińskiego. Można śmiało 
powiedzieć, że przez ponad 
dwa miesiące były to syzyfo-
we działania.
 – Po tym, jak odbijaliśmy się 
od urzędniczych drzwi, uda-
ło się dojść do porozumienia 
z  dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 42, który przejął 
w  zarząd ten teren. Parking 
dla mieszkańców będzie udo-
stępniony na czas trwania re-
montu ulicy Kurpińskiego lub 
do rozpoczęcia budowy balo-
nu sportowego. Po tym termi-
nie wszystkie auta będą mu-
siały być zabrane. Stosowne 
informacje na ten temat znaj-
dują się w  gablotach infor-
macyjnych na klatkach scho-
dowych naszych budynków 

– mówi „Panoramie” Marek 
Bugaj, zastępca prezesa Miesz-
kaniowej „Suchanino’.
Przypomnijmy, że według pla-
nów i wydanych warunków za-
budowy miał powstać w  tym 
miejscu  budynek mieszkalny 
z  dwoma poziomami hal ga-
rażowych  i  lokalem przezna-
czonym pod żłobek. Niestety 
wbrew wcześniej wydanym de-
cyzją, za zgodą Prezydent Mia-
sta Gdańska Aleksandry Dul-
kiewicz   ma   tutaj stanąć balon 
sportowy. Nieoficjalnie mówi 
się, że pierwsze prace mają ru-
szyć w  marcu. W  gdańskim 
ratuszu chcieliśmy dowiedzieć 
się czegoś więcej na temat pla-
nowanej inwestycji i do dzisiaj 
utrzymywanej w tajemnicy kto 
ma być jej inwestorem. Nie tyl-
ko nas, ale również mieszkań-
ców osiedla ciekawi, gdzie po-
wstanie i  jak duży będzie par-
king dla osób, które będą ko-
rzystać ze sportowego balonu? 
Jak utworzony zostanie dojazd 
do obiektu? Na jakich zasadach 
będzie on funkcjonował  i  kto 
będzie mógł z niego korzystać? 
Kto będzie inwestorem? Jakie 
będą koszty utrzymania obiek-
tu i kto i na jakich zasadach bę-
dzie  to będzie finansował.
W  odpowiedzi uzyskanej 
z  gdańskiego ratusza czytamy 

„W związku z okresem pande-
mii, przedłużeniu uległy wszel-
kie procedury administracyjne 
począwszy od wypowiedze-
nia umowy dzierżawy przez 
Gdańskie Nieruchomości, 
zwrotu nieruchomości przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Suchanino” oraz przekazania 
terenu na podstawie decyzji 
o  trwałym zarządzie z  zaso-
bu nieruchomości Gdańskich 
Nieruchomości na rzecz Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2. Obecnie toczą się czyn-
ności zmierzające do wydania 
decyzji określającej warunki 
zabudowy nieruchomości. Na 
tym etapie nie ma możliwości 

  niebawem rozpoczną się prace przy remoncie ulicy liszta

   przy okazji malowania elewacji postawiono także nowe wiatrołapy

  osoby starsze i niepełnosprawne będą miały łatwiejszy 
dostęp do biur spółdzielni
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spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia swojej działalności. prac remontowych jest sporo, ale 
w tym roku na plan pierwszy wysuwa się remont ulicy liszta. 

Przez wiele lat spółdzielnia 
przekazywała osiedlowe ulice 
w zarząd miasta. Liszta jest wy-
jątkiem. Tylko ona stanowi wła-
sność spółdzielni. Jest to droga 
wewnętrzna, dlatego spółdziel-
nia nie mogła przekazać jej mia-
stu. O jej remoncie mówi się od 
dawna. Nie jest to jednak krótka 
ulica, dlatego koszty remontu 
szacowane są na ok. 1,5 mln zł.
 – Na walnym zgromadzeniu 
jeszcze w 2019 roku obiecałem 
naszym członkom, że w ciągu 2 
lat rozpoczniemy remont ulicy 
Liszta. I  dotrzymaliśmy dane-
go słowa. Remont rozpoczyna-
my w bieżącym roku . Z uwagi 
na zakres niezbędnych prac do 
wykonania inwestycję musimy 
rozłożyć na trzy etapy. Pierwsze 
prace drogowe rozpoczną się już 
niebawem. Przetarg, który wy-
łonić ma wykonawcę robót, roz-
strzygnięty zostanie lada dzień 
– informuje nas Marek Bugaj, 
zastępca prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Pierwszy etap prowadzony bę-
dzie na odcinku od Liszta 1–4 

BĘDZIE WINDA DLA STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w tym roku rozpocznie się remont ulicy Liszta

odpowiedzi na pytania w za-
kresie dojazdu i  parkingu, 
gdyż są to parametry określa-
ne we wspomnianej decyzji.
Infrastruktura pod balo-
nem będzie służyć nieod-
płatnie wszystkim dzieciom 
z  klas sportowych i  gimna-
stycznych, a  popołudnio-
we godziny będą mogły być 
wykorzystywane na cele 
komercyjne i  inne zgodnie 
z  ofertą organizatora zajęć. 
Oczywiście obiekt prze-
widziany jest z  zapleczem 
sanitarno-szatniowym”

(lubek)

do szczytu budynku przy Liszta 
2. W  kolejnym rok wyremon-
towany odcinek przed Liszta 
2, a  na samym końcu pozosta-
ły fragment drogi – do ulicy 
Paderewskiego. 
 – Sytuacja związana z  pande-
mią jest trudna, ale nie możemy 
dłużej zwlekać z  rozpoczęciem 
prac drogowych na Liszta. Przy 
okazji powinniśmy wykonać 
remont parkingu przy Liszta 
2. Jednak koszty remontu dro-
gi są tak wysokie, że na więcej 
wydatków nie możemy sobie 
niestety pozwolić – zauważa za-
stępca prezesa.
Na ten rok zaplanowano rów-
nież rozbudowę budynku sie-
dziby spółdzielni przy ulicy 
Kurpińskiego. Dzięki zamon-
towanej windzie, obiekt będzie 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i  starszych. 
Przy okazji dobudowanych bę-
dzie kilka pomieszczeń biuro-
wych, dzięki czemu poprawi się 
komfort pracy.
 – W  tej chwili w  pomiesz-
czeniu, które liczy 12 metrów 

kwadratowych, pracują 3 osoby 
z  działu technicznego , które 
zajmują się różnymi sprawami. 
Musimy poprawić im warunki 
pracy, dlatego chcemy rozbudo-
wać ten budynek. Zgodę na re-
alizację przedsięwzięcia wydało 
już walne zgromadzenie. Mam 
nadzieję, że lada dzień uzyska-
my pozwolenie na budowę – do-
daje Marek Bugaj.
 – Przy okazji modernizacji bu-
dynku naszej siedziby chcemy 
wykorzystywać nowoczesne 
rozwiązania dotyczące źródeł 
odnawialnych. W tej chwili do 
podgrzania wody nie wyko-
rzystuje się ciepła sieciowego, 
a  podgrzewacze elektryczne 
– co jak wiadomo – nie jest ta-
nim rozwiązaniem. Na dachu 
budynku zainstalowane będą 
ogniwa fotowoltaiczne. Liczy-
my, że w  przyszłości przynio-
są nam one wymierne korzyści 
ekonomiczne. Podobnego roz-
wiązania nie możemy zapropo-
nować mieszkańcom, ponieważ 
nie ma odpowiednich uregu-
lowań prawnych dotyczących 
sprzedaży prądu. Być może za 

kilka lat pójdziemy krok da-
lej i  podobne rozwiązania za-
stosujemy na należących do 
naszej spółdzielni budynkach 
handlowo-usługowych – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Spółdzielnia na Suchani-
nie była pierwszą w  Trójmie-
ście, która zakończyła proces 

termomodernizacji budynków. 
Od tego momentu minęło sporo 
czasu, dlatego teraz prowadzo-
ne są prace malarskie elewacji, 
w  czasie których budowlańcy 
zajmują się – na szczęście tylko 
w niektórych przypadkach – na-
prawą niektórych ścian. 
 – Po kilkudziesięciu latach roz-
poczęliśmy kompleksowy pro-
ces wymiany instalacji gazowej. 

Pierwsze prace ruszyły 6 lat 
temu, ale będziemy kontynu-
ować je oczywiście również 
w  tym roku, aby w  2022 roku 
instalacje gazowe we wszyst-
kich naszych budynkach były 
już nowe, a co za tym idzie rów-
nież bezpieczne – dodaje Marek 
Bugaj.

(lubek)
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od lat województwo pomorskie jest polskim liderem kolejowych przewozów pasażerskich. liczba pasażerów rośnie z roku na rok. niestety 
w 2020 roku pandemia i lockdown spowodowały, że było ich mniej. mimo to pod koniec roku rozpoczęła się inwestycja związana z bajpasem 
kartuskim, trwają też przygotowania do elektryfikacji linii pomorskiej kolei metropolitalnej. 

Po pomorskich torach kursu-
je już 10 nowoczesnych, elek-
trycznych składów Impuls. 
Ich dostawy zakończyły się 
pół roku wcześniej niż pier-
wotnie zakładano, na począt-
ku 2020. Obsługują one po-
łączenia pomiędzy Słupskiem 
a  Trójmiastem i  Elblągiem. 
Po elektryfikacji linii Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej 
będą mogły pojechać także 
do Kartuz. Zakup Impulsów 
kosztował ponad 240 mln zł 
i  był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.  

POMORZANIE WYBIERAJĄ 
KOLEJ
Mieszkańcy województwa po-
morskiego najchętniej w  Pol-
sce jeżdżą pociągami. Zgod-
nie z  danymi Urzędu Trans-
portu Kolejowego wskaźnik 
wykorzystania kolei w naszym 
regionie wynosi 26,1. Ozna-
cza to, że Pomorzanie chęt-
niej korzystają z  kolei niż 

mieszkańcy innych regionów 
kraju, a nawet niektórych kra-
jów UE. Cieszy również fakt, 
że od kilku lat ten wskaźnik 
stale wzrasta. Łącznie w  2019 
r. z usług kolei w regionie sko-
rzystało 56,4 mln pasażerów.  

WIELOLETNIE WSPARCIE 
KOLEI
Na przełomie roku samorząd 
województwa podpisał z Szyb-
ką Koleją Miejską i  z Polregio 
wieloletnie umowy finanso-
we. To bardzo ważny funda-
ment dla rozwoju komunika-
cji kolejowej. Z  jednej strony 
pozwoli operatorom na za-
chowanie płynności finanso-
wej i  zakupy nowego taboru, 
a  z  drugiej  zapewni Pomo-
rzanom komunikację kolejo-
wą na najwyższym poziomie. 
Warto pamiętać, że w  Wielo-
letniej Prognozie Finansowej 
Województwa Pomorskiego 
zapisano, że w  ciągu najbliż-
szych 6 lat na kolej samorząd 

przeznaczy około miliarda zło-
tych z  budżetu województwa.  

BUDUJEMY BAJPAS
W  grudniu 2020 r. podpisana 
została umowa z  wykonaw-
cą tzw. bajpasa kartuskiego. 
Będzie to trasa objazdowa na 
czas modernizacji i  elektry-
fikacji linii kolejowej Gdynia 
– Kościerzyna. Przez ok. trzy 
lata ruch pociągów będzie tam 
wstrzymany, a  dzięki bajpaso-
wi pociągi z linii PKM pojadą 
przez Gdańsk Kokoszki, Starą 
Piłę, Żukowo Zachodnie do 
Kartuz. Co ważne, nie będzie 
to tylko tymczasowa trasa. Po 
zakończeniu inwestycji, którą 
prowadzić będzie spółka Po-
morska Kolej Metropolitalna,  
będzie ona dalej służyć miesz-
kańcom. Koszt tej inwestycji 
to ponad 43 mln zł. Warto też 
zaznaczyć bardzo dobrą współ-
pracę z  kolejarzami z  PLK. 
Dzięki koordynacji prac prze-
targi udało rozstrzygnąć się 

praktyczne w  tym samym cza-
sie. To oznacza, ze budowlań-
cy będą mogli równocześnie 
działać na obydwu odcinkach.  

PKM Z PRĄDEM
W 2021 r. rozpocznie się także 
druga oczekiwana inwestycja na 
linii PKM, mianowicie elektry-
fikacja trasy. Linia Pomorskiej 

Kolei Metropolitalnej od po-
czątku planowana była do elek-
tryfikacji. Jednak bez elektryfi-
kacji linii kolejowej z Gdyni do 
Kościerzyny inwestycja była by 
bez celowa, a  trakcja elektrycz-
na kończyłaby się ślepo w  Rę-
biechowie. Dzięki tej inwestycji 
już za kilka lat podróżni zy-
skają jeszcze większy komfort 

podróży, pociągi będą też bar-
dziej pojemne i  szybsze. Wraz 
z  elektryfikacją wybudowany 
zostanie również nowy przysta-
nek – Gdańsk Firoga. Będzie on 
służyć pracownikom licznych 
zakładów i  firm zlokalizowany 
w rejonie gdańskiego lotniska.  

(AO)

kolejowa rewolucja trwa. 
Co dzieje się na pomorskich torach?


