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FlashFlash

– dzięki współpracy instytucji i organizacji 
pozarządowych oraz ofiarności i solidarności 
gdańszczanek i gdańszczan udaje się wspierać 
potrzebujące osoby jeszcze lepiej. dziękujemy za to 
serce i społeczne zaangażowanie – mówi małgorzata 
niemkiewicz, dyrektorka mopr w Gdańsku. 

koszyczek dla gdańskiego seniora

str. 6

ŚWIĄTECZNE AKCJE. WŁĄCZ SIĘ I TY!!!

 – wspólnie możemy sprawić, że ponad 70 sędziwych podopiecznych miejskiego ośrodka 
pomocy rodzinie w Gdańsku będzie miało wyjątkowe, wiosenne święta. wystarczy włą-
czyć się w drugą edycję akcji „koszyczek dla seniora” i ofiarować potrzebującym słody-
cze, kawę, bakalie albo też inne pełnowartościowe produkty spożywcze – mówi sylwia 
ressel, rzecznik prasowy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku.
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Ważne telefony

• numer alarmowy      112

• policja        997

• pogotowie ratunkowe     999

• straż pożarna      998 

• straż miejska      986

• pogotowie gazowe      992

• pogotowie wodociagowo-kanalizacyjne   994

• pogotowie ciepłownicze     993

• pogotowie energetyczne     991

• Urząd miejski w Gdańsku     (58) 323 60 00

• Urząd marszałkowski województwa pomorskiego  (58) 32 68 555

• Urząd wojewódzki      (58) 307 76 44

• Urząd miasta sopot      (58) 521 37 50

• zakład Ubezpieczeń społecznych Gdańsk   (58) 307 83 01

• pomorski Urząd skarbowy     (58) 690 59 38

• wojewódzki Urząd pracy     (58) 326 18 00

• komenda miejska policji sopot    (58) 521 62 22

• komenda miejska policji Gdańsk    (58) 321 62 22

• informacja pkp Gdańsk/sopot    197 57

• informacja pks      (58) 302 15 32

• polskie centrum informacji medycznej   (58) 301 02 22

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

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

• Gdański telefon zaufania     (58) 301 00 00

• zastrzeganie kart płatniczych    95 84

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

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

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

• Uniwersyteckie centrum kliniczne    (58) 727 05 05

• szpital marynarki wojennej     (58) 552 63 26

• wojewódzki szpital specjalistyczny    (58) 302 30 31

NumERY ALARmOWE

uRZĘDY I INSTYTuCJE

TELEfONY INfORmACYJNE

ZDROWIE

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
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co dalej. W  listopadzie 2019 
roku ponowna, ciężka operacja. 
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doczekała się wnuków. Wciąż 
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  do października ma potrwać przebudowa ul. piastowskiej

żYCiE Miasta/rEkLaMa

RuSZA PRZEBuDOWA PIASTOWSKIEJ

lada dzień rozpocznie się przebudowa fragmentu ulicy piastowskiej. 
drogowcy działać będą na odcinku pomiędzy ul. subisława – rejon 
przystanku autobusowego „droszyńskiego” a ul. chłopskiej. przy 
okazji przebudowana będzie także sieć wodociągowa. w związku 
z pracami na pewno wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu drogowym.

 – Oprócz wymiany nawierzch-
ni na odcinku liczącym ok. 950 
metrów, przebudowane zostaną 
chodniki, a  także sieć wodocią-
gowa. Koszt prac wyniesie ponad 
3,3 miliona złotych, a roboty mają 
potrwać 7 miesięcy i zakończą się 
w październiku – informuje Aneta 
Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska. – Plac budowy 

został już przekazany. Przed roz-
poczęciem robót drogowych, wy-
konawca musi opracować i uzgod-
nić projekt tymczasowej organiza-
cji ruchu. Rozpoczęcie prac plano-
wane jest w kwietniu. 
Dodajmy, że zadanie realizowane 
jest w  ramach programu moder-
nizacji nawierzchni dróg, który 
w 2020 roku objął 3 ulice na łączną 

kwotę  5,6 mln. zł. 
 – W ramach programu przebudo-
wana została ul. Hallera na odcin-
ku od ul. Okrzei do ul. Kościuszki 
oraz fragment al. Grunwaldzkiej 
i ul. Chłopska na odcinku od Pia-
stowskiej do Obrońców Wybrzeża 
– dodaje Aneta Niezgoda.

(GR)

drogowcy w akcji 

Niedawno ogłoszono prze-
targ dotyczący budowy 
przejścia dla pieszych na 
wysokości Bramy Wyżynnej 
wraz z  dodatkowym prze-
jazdem rowerowym przez 
ul. Wały Jagiellońskie. Pra-
ce prawdopodobnie ruszą za 
2–3 miesiące.
 – Przejście naziemne nie 
tylko zwiększy bezpieczeń-
stwo i  komfort mieszkań-
ców, ale jest także częścią 
sukcesywnie realizowanej 
polityki miasta, mającej na 
celu przywrócenie Śródmie-
ścia pieszym. Dotychczas 
powstało już m.in. skrzyżo-
wanie na Podwalu Przed-
miejskim na wysokości ulicy 
Łąkowej i  kolejne na ulicy 
Chmielnej – tłumaczy Ane-
ta Niezgoda z Dyrekcji Roz-
budowy Miasta Gdańska. 
– Nowe przejście sterowane 
będzie sygnalizacją świet-
ną. Aby ułatwić dostęp do 
przejścia, przebudowane zo-
staną także przystanki tram-
wajowe, kosztem zawęże-
nia jezdni w  bezpośrednim 
ich sąsiedztwie. Wykonane 
zostaną również chodniki 
w  okolicy przejścia, a  także 
przebudowana będzie zatoka 

autobusowa od strony Forum 
Gdańsk.
W  ramach przebudowy pla-
nowana jest także moderni-
zacja nawierzchni jezdni w ul. 
Wały Jagiellońskie (od ul. 
Okopowej, stanowiącej kon-
tynuację zakresu prac reali-
zowanych w  ramach budowy 
Wiaduktu Biskupia Górka, do 
okolic skrzyżowania z ul. Hu-
cisko). Natomiast na jezdni 

ŚRÓDmIEŚCIE WRACA DO PIESZYCH

Coraz bliżej przejścia przy Bramie Wyżynnej 

w  kierunku Gdyni przebu-
dowany zostanie umożliwia-
jący „zawrotkę” pas do skrętu 
w lewo, znajdujący się na wy-
sokości gmachu Narodowego 
Banku Polskiego. 
 – Decyzja o tym, czy oprócz 
budowy przejścia dla pieszych 
wyremontowany zostanie 
także fragment Wałów Jagiel-
lońskich, jest uzależniona od 
wysokości złożonych ofert. 

Jeśli procedury przetargo-
we przebiegać będą zgodnie 
z  zakładanym harmonogra-
mem, to prace drogowe ru-
szą w drugim kwartale i po-
trwają 7 miesięcy od daty 
podpisania umowy – dodaje 
Aneta Niezgoda.

(GR)

NaJtańsZa rEkLaMa W MiEśCiE!

ZadZWoń: 790 486 988

Flash
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również wnioski 
papierowe
Od 1 kwietnia będzie moż-
na składać wnioski o  świad-
czenie wychowawcze także 
w  formie papierowej. Na-
dal można składać wnioski 
drogą elektroniczną. Aby 
zachować ciągłość wypłat, 
warto złożyć wniosek do 30 
kwietnia. 
 – Oczywiście nadal można 
składać wnioski przez In-
ternet i  do takiej formy za-
chęcamy – mówi Andrzej 
Czekaj, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Sopocie. – Szczególnie 
teraz, w  czasie pandemii, to 
bezpieczny i wygodny sposób 
złożenia wniosku. W  razie 
niepowodzenia lub niejasno-
ści nasi pracownicy podpo-
wiedzą, jak złożyć wniosek 
elektronicznie. Osoby, które 
mają utrudniony dostęp do 
internetu lub mają trudności 
z  wysłaniem elektroniczne-
go wniosku, będą mogły od 
1 kwietnia złożyć wniosek 
w  sposób tradycyjny – pa-
pierowo, osobiście lub za po-
średnictwem poczty.
Z  uwagi na pandemię, aby 
zapewnić mieszkańcom bez-
pieczne warunki do spotka-
nia z pracownikiem, sopocki 
MOPS prowadzi rejestrację 
telefoniczną. Dzwoniąc pod 
numer 58 551 61 63 można 
umówić konkretny termin 
osobistej wizyty w Ośrodku.  
Punkt Obsługi Klienta wy-
posażony jest w odpowiednie 

środki ochrony (płyn do 
dezynfekcji, maseczki, rę-
kawiczki, osłony z  plexi). 
W  celu zapewnienia bezpie-
czeństwa, w  Punkcie obsłu-
giwana jest jednocześnie tyl-
ko jedna osoba. 
Wnioski o  przyznanie 
świadczenia wychowawcze-
go można również złożyć 
w  specjalnej skrzynce po-
dawczej w Dziale Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Ali-
mentacyjnego. A także  dro-
gą elektroniczną za pośred-
nictwem portalu Emp@tia, 
Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS lub bankowo-
ści elektronicznej.
Zgodnie z  obowiązującym 
harmonogramem wypłat, 
jeśli złożymy wnioski do 30 
kwietnia 2021 r., będziemy 
mieli zapewnioną ciągłość 
otrzymywania świadczenia. 
Osoby, które złożą wnioski 
do 30 czerwca, otrzyma-
ją wyrównanie za okres od 
maja 2021 r. – kiedy nastę-
puje koniec obecnego okresu 
świadczeniowego. 
Obsługą programu „Rodzi-
na 500 +” dla mieszkańców 
Sopotu zajmuje się Dział 
Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego 
MOPS Sopot, al. Niepodle-
głości 876, tel. 58 551 61 63. 

(AN)

ROZmOWA ZE SPECJALISTĄ

pozwoli oswoić lęki i uspokoić emocje
Jeśli przeżywasz trudne chwile, 
konflikty wewnętrzne lub z bli-
skimi osobami, czujesz się za-
gubiony i bezradny, nie możesz 
sobie poradzić z trudnymi emo-
cjami, izolacją, osamotnieniem, 
skorzystaj z bezpłatnego wspar-
cia psychologicznego. Oferta 
skierowana jest przede wszyst-
kim do mieszkańców Sopotu. 
Możesz się do nas zwrócić 
z każdym problemem, w każdej 
sprawie, która Ciebie martwi 
i powoduje Twój niepokój. 
- Może trudno Ci się odnaleźć 
w obecnej sytuacji, straciłeś kogo 
bliskiego, pracę, nie widzisz sen-
su życia? 
- Może przeżywacie trudno-
ści w  relacjach rodzinnych, nie 
potraficie już ze sobą rozma-
wiać, pojawiła się obojętność 
i niezrozumienie?
- Może doświadczasz przemo-
cy ze strony bliskich lub innych 
osób i wydaje Ci się, że nie masz 
szansy na zmianę tę sytuacji?
- Może są jakieś wstydliwe spra-
wy, które od dawna męczą Cie-
bie od środka, o których nikomu 

nie mówiłeś, bo uważasz, że ni-
kogo nie obchodzą a mogą nawet 
wydać się śmieszne? 
 – Nie czekaj, aż problem sam się 
rozwiąże, skorzystaj ze wsparcia 
specjalistów naszego Ośrodka. To 
osoby, które posiadają wieloletnie 
doświadczenie w  udzielaniu po-
mocy w  różnych trudnych spra-
wach – podkreśla Andrzej Czekaj, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Sopocie.
 – Psycholog zapewni dyskrecję 
i  wysłucha. Nie oceni, a  przyj-
rzy się wspólnie z Tobą trudnym 
sprawom. Już sama rozmowa, 
możliwość podzielenia się swoimi 
problemami, tym co nas uwiera 
i niepokoi, przynosi ulgę – mówi 
Wojmir Strzałkowski, psycholog 
z sopockiego MOPS. – W zależ-
ności od indywidualnej sytuacji 
i skali problemu, jeśli będzie taka 
potrzeba, psycholog pokieruje do 
odpowiednich miejsc i  instytucji, 
gdzie możesz otrzymać dodatko-
we wsparcie.
W  sopockim MOPS, oprócz 
konsultacji, można również sko-
rzystać z bezpłatnej terapii, którą 

mOŻESZ DOSTAĆ CAŁKOWITE DOfINANSOWANIE

sopockie kopciuchy do likwidacji 

Katarzyna Alesionek z  Biura 
Promocji i  Komunikacji Spo-
łecznej Urzędu Miasta Sopo-
tu przypomina, że trójmiejski 
kurort jest liderem w  kwestii 
jakości powietrza w Polsce. 
 – Jest to nie tylko związane 
z korzystnym położeniem geo-
graficznym, ale przede wszyst-
kim z  konsekwentną polityką 
miasta. Mieszkańcy posiadają-
cy mieszkania z piecem węglo-
wym mogą uzyskać znaczne 
dofinansowanie do wymiany 
ogrzewania sięgające nawet 
100 proc. Do niedawna wiele 
„kopciuchów” znajdowało się 
również w  lokalach komunal-
nych bądź socjalnych należą-
cych do gminy. Poza wymie-
nionymi 231 piecami w  tym 
roku na wymianę czeka już 
kolejnych 55 pieców. Miasto 
stara się docierać z informacją 
do wszystkich najemców lokali 
gminnych, którzy mają ogrze-
wanie na paliwo stałe i  na-
mawia ich do złożenia wnio-
sku o wymianę pieca na koszt 
miasta.  
Najemcy lokali gminnych, 
którzy posiadają ogrzewa-
nie na węgiel, koks lub drew-
no proszeni są o  zgłaszanie 
się do Wydziału Lokalowego 

wojciech.boduszynsk i@um.
sopot.pl. Dzwoniąc na numer 
58 521 38 76, uzyskają infor-
mację, jak wymienić piec.  
Mieszkańcy, którzy chcie-
liby skorzystać z  dotacji na 
wymianę pieców w  miesz-
kaniach prywatnych. jeszcze 
tylko w  tym roku mogą sko-
rzystać ze 100-procentowego 
dofinansowania. Przykłado-
wo, wymieniając piece węglo-
we na piec gazowy o mocy 24 
kW, dofinansowanie wyniesie 

19 200 zł. Więcej informacji 
można uzyskać w  Wydziale 
Inżynierii i  Ochrony Środo-
wiska UM w Sopocie inzynie-
ria@sopot.pl. 
 – Jesteśmy dumni z  tego, że 
Sopot jest jednym z  najbar-
dziej zielonych miast w Polsce. 
Wspólnym wysiłkiem dążymy 
do tego, aby wciąż był kuror-
tem o najczystszym powietrzu. 
Naszym celem jest wymia-
na wszystkich pieców węglo-
wych w Sopocie – mówi Jacek 

Karnowski, prezydent Sopotu. 
Zgodnie z  antysmogową 
uchwałą sejmiku województw 
pomorskiego, po 1 stycznia 
2024 w  Sopocie będzie obo-
wiązywał całkowity zakaz 
używania ogrzewania węglo-
wego. Po tej dacie właściciele 
lokali, domów, którzy nadal 
będą korzystali z  węgla, będą 
płacili kary finansowe nawet 
do 5 tys. zł.   

(GR)

sopocki ratusz podsumował ostatnie dwa lata, w czasie których likwidowano piece węglowe. 
według wyliczeń urzędników wymieniono 231 pieców węglowych na ogrzewanie gazowe, 
79 właścicieli wykonało modernizację ogrzewania, korzystając z programu dofinansowania 
sopockiego urzędu. w tym czasie na dotacje wydano 1,3 mln zł. 

prowadzą specjaliści z Punktu In-
terwencji Kryzysowej MOPS So-
pot. Terapia odbywa się w sposób 
stacjonarny w  specjalnie wydzie-
lonym pomieszczeniu, z  zacho-
waniem niezbędnych wymogów 
sanitarnych. Spotkania terapeu-
tyczne odbywają się również on
-line, za pośrednictwem różnych 
komunikatorów. 
Zapraszamy do kontaktu z Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Sopocie, aby umówić się 
na indywidualną rozmowę z  jed-
nym z psychologów.
- Zespół Poradnictwa Specjali-
stycznego MOPS Sopot, tel. 797 
478 798, od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 8.00–15.30 
- Punkt Interwencji Kryzysowej 
MOPS Sopot, tel. 58 551 14 14, 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00–20.00. 
- W sytuacjach kryzysowych, wy-
magających natychmiastowej re-
akcji, całodobowy telefon wspar-
cia MOPS Sopot, 58 551 17 10 
(24h/7).

(AN)
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spółdzielnie mieszkaniowe to nieodłączny element niemal każdego miasta, której historia sięga początku lat 90. lat. XiX wieku. to właśnie 
one zrzeszają miliony polaków, a mimo to często traktowane są jak prywatny podmiot, na czym tracą mieszkańcy.

Jedną z największych spółdziel-
ni w Trójmieście jest Powszech-
na Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przymorze”, w zasobach której 
znajduje się ponad 15 tysięcy 
mieszkań. To właśnie jej człon-
kowie zasygnalizowali nam, że 
miasto inaczej traktuje członków 
spółdzielni.
 – Do budżetu obywatelskiego 
nie możemy zgłaszać projektów, 
których realizacja ma odbywać 
się na terenach spółdzielczych. 
Moim zdaniem jest to krzyw-
dzące, ponieważ jesteśmy takimi 
samymi mieszkańcami Gdańska 
jak właściciele domków jednoro-
dzinnych czy członkowie wspól-
not mieszkaniowych – mówi 
nam Kacper Czapliński.
Warto w  tym miejscu zauwa-
żyć, że w  sąsiedniej Gdyni 
można już realizować projek-
ty budżetu obywatelskiego na 
terenach spółdzielczych. To 
zmieni się również w  naszym 
mieście. 
W  styczniu mieszkańcy pro-
szeni byli o wypełnianie ankiet 
ewaluacyjnych zamieszczo-
nych w  internecie. Odbyły się 
też dwa spotkania w  systemie 
zdalnym, w  trakcie których 
także mogli wyrazić swoje opi-
nie oraz ewentualnie zgłosić 
swoje pomysły. Dużym po-
parciem cieszy się możliwość 
zgłaszania projektów, których 

realizację zaplanowano na tere-
nach spółdzielni bądź wspólnot 
mieszkaniowych. To zmiana, 
którą przed kilku laty – także 
w  ramach ankiet ewaluacyj-
nych – proponowali miesz-
kańcy. Zmiana (jak też kilka 
innych) została przyjęta przez 
Radę Miasta Gdańska. Dodaj-
my w  tym w  miejscu, że wła-
dze spółdzielni muszą podpi-
sać oświadczenie, w  którym 
zgadzają się na użyczenie te-
renu pod inwestycję wskazaną 
w projekcie na czas nie krótszy 
niż okres amortyzacji planowa-
nych nakładów na tym terenie.
 – Myślę, że na tak dobrą wia-
domość czekali mieszkańcy nie 
tylko naszej spółdzielni – mówi 
„Panoramie” Władysław Wojt-
kiewicz, prezes PSM „Przy-
morze”. – Na naszych terenach 
mamy wiele miejsc zielonych, 
które można zagospodaro-
wać w bardzo ciekawy sposób. 
Wszystko teraz zależy od po-
mysłowości mieszkańców. 
Tereny przymorskiej spółdziel-
ni – podobnie jak wielu innych 
w naszym mieście – są integral-
ną częścią Gdańska, ponieważ 
nie są wygrodzone i mogą słu-
żyć każdemu gdańszczanino-
wi do spacerów, zabawy czy 
odpoczynku. 
 – Wielokrotnie nasi mieszkań-
cy chcieli zgłaszać do budżetu 

obywatelskiego projekty doty-
czące zagospodarowania tere-
nu, który był własnością spół-
dzielni. W  klubie „Piastuś” 
zorganizowaliśmy nawet punkt 
konsultacyjny. Teraz dano 
nam zielone światło. Myślę, że 
członkowie spółdzielni przy-
stąpią do działania i będą bar-
dzo aktywni – dodaje Włodzi-
mierz Byczkowski, kierownik 
Administracji Osiedla nr 2 
PSM „Przymorze”.
Na terenie Trójmiasta jest kil-
ka dużych spółdzielni, któ-
re z  powodzeniem mogłyby 
uchodzić za powiatowe miasta. 
Często w centrum takich osie-
dli znajdują się budynki uży-
teczności publicznej należące 
do samorządu. W  przypadku 
PSM „Przymorze” są to przede 
wszystkim placówki oświato-
we. Kilkanaście lat temu do 
żłobka albo przedszkola cho-
dziły dzieci z  najbliższego są-
siedztwa. Dziś, kiedy nie ma 
już rejonizacji, do takich pla-
cówek przyjmowane są dzieci 
z różnych części miasta.
 – Ulice, które stanowią do-
jazd do placówek oświatowych 
znajdujących się na terenie na-
szego osiedla, należą do spół-
dzielni i to my musimy zająć się 
chociażby ich utrzymaniem. Mi-
niona zima dała na się we zna-
ki, dlatego koszty odśnieżania 

były bardzo duże. Niemałe są też 
wydatki związane z  naprawami 
jezdni. Nie chcemy pozbywać się 
osiedlowych ulic, ale wdzięczni 
bylibyśmy, gdyby miasto party-
cypowało w  kosztach utrzyma-
nia należących do spółdzielni 
ulic dojazdowych do żłobków, 
przedszkoli czy też szkół – przy-
znaje Włodzimierz Byczkowski.
Z takim też pytaniem zwrócili-
śmy się do gdańskiego ratusza, 
by dowiedzieć się, czy istnieje 
jakakolwiek szansa na party-
cypację w kosztach utrzymania 
dróg osiedlowych. 
Odpowiedź na pewno nie ucie-
szy spółdzielców.

„W okresie komunalizacji, w 
latach 70. spółdzielnie miesz-
kaniowe otrzymały w wieczy-
ste użytkowanie (ograniczone 
prawo rzeczowe) ogromne te-
reny miejskie w celu budowy 
mieszkań oraz usług im to-
warzyszących. Dziś tereny te 
stanowią aktywa spółdzielni, 
ich majątek.
Gmina nie ma prawa finan-
sowania lub współfinanso-
wania z publicznych pienię-
dzy utrzymania ulic, które są 
własnością spółdzielni miesz-
kaniowych. Zarówno utrzy-
manie, jak i budowa, prze-
budowa, remont, ochrona i 

oznakowanie dróg wewnętrz-
nych oraz zarządzanie nimi 
należą do zarządcy terenu, 
na którym jest zlokalizowa-
na droga, a w przypadku jego 
braku – do właściciela tego te-
renu, w tym przypadku spół-
dzielni mieszkaniowych.
Gminy, tak jak i wszystkie 
organy administracji publicz-
nej, zobowiązane są, zgodnie 
z zasadą legalizmu, działać na 
podstawie i w granicach pra-
wa” – pisze Izabela Kozicka
-Prus z Referatu Prasowego 
gdańskiego ratusza.

Krzysztof Lubański 

WSZYSCY TWORZYmY JEDNO mIASTOmOŻESZ DOSTAĆ CAŁKOWITE DOfINANSOWANIE

projekty budżetu obywatelskiego 
mogą być realizowane na terenach spółdzielni 

sopockie kopciuchy do likwidacji 
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

żYCiE Miasta

W tym szczególnym, trudnym 

czasie życzę przede wszystkim zdrowych, 

ale mimo wszystko pogodnych i radosnych 

Świąt Wielkiej Nocy!

Niech myśl o najbliższych będzie otuchą i źródłem 

nadziei na szybki powrót do normalnego życia!

 – wspólnie możemy sprawić, że ponad 70 sędziwych podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku 
będzie miało wyjątkowe, wiosenne święta. wystarczy włączyć się w drugą edycję akcji „koszyczek dla seniora” 
i ofiarować potrzebującym słodycze, kawę, bakalie albo też inne pełnowartościowe produkty spożywcze – mówi sylwia 
ressel, rzecznik prasowy miejskiego ośrodka pomocy rodzinie w Gdańsku.

Na takie wsparcie czekają sa-
motne i  schorowane starsze 
osoby. Zbiórka żywności  od-
będzie się w poniedziałek 29 
marca w  godz. 15.00–18.00 
na Parkingu Społecznie Od-
powiedzialnym przy ul. La-
wendowej 9/3 w  Gdańsku. 
Przeprowadzi ją Regionalne 
Centrum Wolontariatu, z za-
chowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa oraz sanitar-
nych, obowiązujących w cza-
sie epidemicznym. Wolon-
tariusze będą ubrani w  ma-
seczki i  ochronne rękawicz-
ki oraz zaopatrzeni w  środki 
dezynfekujące. 
Jak mówi nam Sylwia Re-
sel, do seniorskiego koszyka 
można przekazać pełnowar-
tościowe, najlepiej herme-
tycznie zapakowane produk-
ty, np. makaron, cukier, ryż, 
olej, bakalie, miód, dżem, 

herbatę, kawę czy konserwy. 
Osoby starsze ucieszą się też 
ze słodyczy m.in. ciastek czy 
czekolad. Również kartka 
z  życzeniami dołączona do 
paczki z  pewnością sprawi 
radość samotnym ludziom. 
Dary zostaną posortowane. 
Przed świętami wolontariu-
sze akcji przekażą je, w  for-
mie wielkanocnych paczek, 
potrzebującym. Dystrybucja 
paczek do seniorek i seniorów 
odbędzie się z  zachowaniem 
obostrzeń epidemicznych.
 – Dzięki współpracy in-
stytucji i  organizacji poza-
rządowych oraz of iarności 
i  solidarności gdańszczanek 
i gdańszczan udaje się wspie-
rać potrzebujące osoby jesz-
cze lepiej. Dziękujemy za 
to serce i  społeczne zaanga-
żowanie – mówi Małgorza-
ta Niemkiewicz, dyrektorka 

MOPR w Gdańsku. 
Tegoroczną akcję „Koszyczek 
dla seniora” prowadzą part-
nersko: RCW w  Gdańsku, 
MOPR w  Gdańsku, Korpus 
Solidarności, wolontariusze 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku i  Fundacja Społecznie 
Bezpieczni. Dodajmy też, że 
podczas I  edycji przedsię-
wzięcia w  ub. roku udało się 
obdarować ponad 100 sędzi-
wych osób.
Dodajmy przy okazji, że nie 
jest to jedyna przedświątecz-
na akcja prowadzona przez 
gdański MOPR. Warto przy-
pomnieć również o  wspar-
ciu dla kobiet w  kryzysie 
bezdomności
 – Nasz ośrodek wspólnie 
z Towarzystwem Pomocy im. 
Św. Brata Alberta w  Gdań-
sku zachęca też do wsparcia 
świątecznej akcji na rzecz 

około 25 kobiet będących 
w  kryzysie bezdomności. 
Osoby, które mogą i  chcą, 
proszone są, by przekazać 
potrzebującym środki higie-
niczno-pielęgnacyjne, np. 
podpaski, tampony, dezo-
doranty, kremy czy artykuły 
opatrunkowe – dodaje Sylwia 
Ressel.
Osoby, które będą zaintere-
sowane taką pomocą, pro-
szone są o  kontakt z  Anną 
Dunajską z  Referatu Ani-
macji Lokalnej i Wolontaria-
tu MOPR (tel.797 909 119) 
w  godzinach pracy ośrodka. 
Zebrane dary, w  formie pa-
czek, przekażą paniom do-
świadczającym bezdomności 
pracownicy gdańskiego To-
warzystwa Pomocy.

(GR)

ŚWIĄTECZNE AKCJE. WŁĄCZ SIĘ I TY!!!

koszyczek dla gdańskiego seniora
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  wysokości rat za mieszkania w jednej z inwestycji pod wrocławiem

na palcach jednej ręki policzyć można gdańskie spółdzielnie mieszkaniowe, które realizują kolejne inwestycje. do tego 
grona dołącza właśnie spółdzielnia mieszkaniowa „zakoniczyn”. będzie to największa inwestycja realizowana przez 
polską spółdzielnię mieszkaniową. 

Mieszkania powstaną w  sys-
temie lokatorskim. Spółdziel-
nia otrzymała właśnie decyzję 
o  przyznaniu kredytu z  Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. 
Mieszkaniowy Dom Kredy-
towy, który zajął się przygoto-
waniem wszelkich formalności 
kredytowych, uzyskał bardzo 
niskie oprocentowanie, dzię-
ki czemu przyszli właściciele 
mieszkań nie będą mieli wyso-
kich rat.
 – Istotną sprawą jest też fakt, 
że mieszkając i  płacąc czynsz, 
lokator spłaca już swoje miesz-
kanie. Jeśli będzie chciał wyku-
pić je na własność np. po 5 la-
tach cena będzie odpowiednio 
niższa. Z  mieszkania można 
zrezygnować w  każdej chwi-
li, a  wpłacony kapitał będzie 
zwracany podobnie jak wkład 
własny. Atrakcyjna wydaje się 
również cena mieszkań, któ-
ra w  tej chwili kształtuje się 
na poziomie 6400 zł za m2 
i  na trójmiejskim rynku nie-
ruchomości jest ona niezwy-
kle konkurencyjna – podkreśla 
Monika Chełstowska, pełno-
mocnik zarządu Mieszkanio-
wego Domu Kredytowego 
w Gdańsku.
Inwestor uzyskał już pozwole-
nie na budowę, a  teraz trwają 
procedury związane z  wybra-
niem generalnego wykonawcy. 
Pierwsze mieszkania byłyby 
gotowe po ok. 20 miesiącach 
od rozpoczęcia budowy. Plan 
zakłada realizację 7 budyn-
ków, w  których znajdzie się 
319 mieszkań i  jeden budynek 
handlowo-usługowy. Dzięki tej 
inwestycji ilość członków Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Zako-
niczyn” wzrośnie o ponad 30%.
Warto w  tym miejscu powie-
dzieć, że takim systemem bu-
downictwa zainteresowanych 
jest coraz więcej spółdzielni 

mieszkaniowych i  to nie tylko 
z Trójmiasta. Inwestycja miesz-
kaniowa będzie realizowana 
na zasadach spółdzielczych. 
Nabywcy będą posiadać tytuł 
lokatorskiego spółdzielczego 
prawa do lokalu. Osoby, które 
chciałyby nabyć mieszkanie, 
nie musiałyby posiadać ban-
kowej zdolności kredytowej. 
Wystarczy minimalny wkład 
własny oraz podpisana umowa 
ze spółdzielnią, w  myśl której 
raty spłacane będą przez 30 
kolejnych lat. Dopiero po spła-
ceniu całego kredytu, nie wcze-
śniej niż po 5 latach, posiadacz 
takiego lokalu będzie miał 
prawo uwłaszczenia. Osoby 

zainteresowane mieszkaniami 
nie muszą posiadać zdolności 
kredytowej, ponieważ to spół-
dzielnia zaciąga kredyt, a  nie 
lokator. 
 – Jeszcze do niedawna spół-
dzielnie nie posiadały odpo-
wiednich narzędzi potrzeb-
nych do realizacji przedsię-
wzięć budowlanych. Nikt 
nie wyszedł do spółdzielni 
mieszkaniowych z  propozy-
cją pomocy zorganizowania 
całego przedsięwzięcia. Byli-
śmy pierwsi w kraju. Pomogli-
śmy też uzyskać finansowanie 
z  Banku Gospodarstwa Kra-
jowego, który jest gwarantem 
bezpieczeństwa prowadzonych 

przedsięwzięć. Z  racji naszego 
doświadczenia w  prowadzeniu 
takich projektów od począt-
ku do końca doskonale znamy 
wszelkie uwarunkowania i me-
chanizmy, dlatego już w  fazie 
początkowej jesteśmy w  stanie 
określić, czy konkretna spół-
dzielnia mieszkaniowa może 
liczyć na finansowanie. Ryzy-
ko niepowodzenia projektu jest 
praktycznie żadne– zauważa 
Monika Chełstowska. 
Nie wszystkie spółdzielnie 
mają jeszcze wolne grunty, 
gdzie można byłoby zrealizo-
wać inwestycję mieszkaniową. 
Ale i temu można zaradzić, po-
nieważ kredyt można uzyskać 

także na zakup działki prze-
znaczonej pod inwestycję. 
W  przypadku inwestycji 
SM „Zakoniczyn” wszystkie 
mieszkania zostały zarezerwo-
wane tuż po ogłoszeniu nabo-
ru- większość poprzez serwis 
www.mieszkanialokatorskie.
pl. Jest to jeden z  warunków, 
który musi być spełniony, aby 
inwestycja mogła w  ogóle 
wystartować. 
 – Niektórzy mogą zapytać, co 
się stanie w  przypadku upa-
dłości generalnego wykonaw-
cy, co w obecnych czasach nie 
jest niczym nowym. Należność 
wypłacana jest wykonawcy 
w  transzach po przerobionej 

części budowy. W  przypadku 
zaniechania prac logicznym 
wydaje się fakt, że wypłaty zo-
stają wstrzymane. W  między-
czasie poszukiwany jest nowy 
wykonawca, który dokańcza 
prace. Mam jednak nadzieję, 
że do takiej sytuacji nie dojdzie 
– mówi Monika Chełstowska.
Dodajmy przy okazji, że 
Mieszkaniowy Dom Kredyto-
wy w  ramach zadań inwesty-
cyjnych przygotowuje finan-
sowanie nawet do 30 lat dla 
spółdzielni mieszkaniowych, 
samorządów oraz spółek gmin-
nych, które planują budowę 
mieszkań w  systemie lokator-
skim lub na wynajem z  doj-
ściem do własności. O  wszel-
kich aktualnych inwestycjach 
lokatorskich w  kraju można 
dowiedzieć się więcej w serwi-
sie internetowym Mieszkania 
Lokatorskie. 

RENESANS BuDOWNICTWA SPÓŁDZIELCZEGO

Największa spółdzielcza inwestycja 
mieszkaniowa w kraju

Metraż mieszkania 30 m2 50 m2 60 m2

Cena 1 m2 3600 zł /m2 3600 zł/ m2 3600 zł/m2

wkład własny 25% 27 000 45 000 54 000

Rata miesięczna 300,00 500,00 600,00

  wizualizacja jednego z budynków w inwestycji sm “zakoniczyn” w Gdańsku



NasZE spraWY / rEkLaMaZADBAJ O SWOJĄ 
PRZYSZŁOŚĆ

Zespół Szkół Rolniczych  
Centrum Kształcenia 

Praktycznego 
im. Macieja Rataja  

w Rusocinie

Nasza szkoła powstała w 1971 roku, zatem rok 2021 to jubileusz 50-lecia. Na prze-
strzeni półwiecza szkołę opuściło wielu absolwentów, którzy uzyskali kwalifikację 
w różnych specjalizacjach i zawodach. Obecnie kształcimy uczniów w trzech ty-
pach szkół, a w roku szkolnym 2021/22 będziemy przyjmowali absolwentów szkól 
podstawowych w następujących kierunkach zawodowych:

1. Technikum:
• Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
• Technik mechatronik
• Technik hotelarstwa
• Technik żywienia i usług gastronomicznych

2. Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia:
• Kucharz
• Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
• Mechanik  pojazdów samochodowych
• Mechatronik

3. Szkoła Branżowa Specjalna Pierwszego 
Stopnia:
• Pracownik pomocniczy w gastronomii,
• Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 
• Pracownik pomocniczy ślusarza

Do Was kierujemy ofertę kontynuacji nauki po szkole 
podstawowej w naszej placówce.

Obowiązują wyniki egzaminu ósmoklasisty i wynik świadectwa. 
Proponujemy naukę w szkole, która zapewnia bardzo dobre 
warunki nauczania, rozwija pasje i zainteresowania oraz daje 
możliwość zdobycia interesującego zawodu.

Atutem i przewagą naszej szkoły jest posiadanie na 
wysokim poziomie:

• Centrum Kształcenia Zawodowego z ośrodkiem 
egzaminowania dla wszystkich oferowanych  szkół zawodowych 

• Doświadczona kadra pedagogiczna z odpowiednim 
przygotowaniem

• Zajęcia praktyczne na terenie szkoły w nowoczesnych 
pracowniach: pneumatyki, hydrauliki, elektroniki, 
programowania, obsługi konsumenta, technologii 
gastronomicznej, hotelarskiej, podstaw konstrukcji maszyn, 
diagnostyki pojazdów,  
napraw pojazdów, obróbki mechanicznej oraz  
nowoczesne maszyny i pojazdy rolnicze 

• Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca 
zainteresowania uczniów, w tym sala gimnastyczna z siłownią 
i kompleksem Orlik 

• Autodrom do nauki jazdy, to nieodpłatne prawo jazdy  
kat. B i T na kierunkach związanych z branżą rolniczą 
i samochodową

• Dodatkowe kursy z uprawnieniami

• Internat

• Umowy partnerskie na praktyki zawodowe u najlepszych 
pracodawców

• Naszym uczniom zapewniamy naukę w miłej i przyjaznej 
atmosferze z wykorzystaniem dziennika elektronicznego 
i systemów elektronicznych

• Absolwenci ZSR CKP z łatwością odnajdują się na rynku 
pracy, znajdując zatrudnienie lub prowadząc swoją działalność 
gospodarczą 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
DO WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ:

OD 17 MAJA DO 21 CZERWCA 2021 r. 
składanie elektroniczne wniosków o przyjęcie do szkół. 

Ze szczegółowymi zasadami rekrutacji  prosimy zapoznać 
na stronie internetowej: 

www.zsrckp.edu.pl, 
wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły 

tel. : 58 301-00-78, 58 301-00-61 
email: sekretariat@zsrckp.edu.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły 
od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00 – 15.00, 
na stronie internetowej 

www.zsrckp.edu.pl
spotkajmy się na: 

www.facebook.com/zsrckp.rusocin 
www.instagram.com/rusocin.zsrckp

Szanowni Rodzice i Drodzy 
Uczniowie!!!
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W imieniu Zarządu, Rady Nadzorczej 
oraz  Pracowników 

                                    Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” 
                                                    życzymy Państwu,  
 aby nadchodzące Święta Wielkanocne  

  napełniły Wasze serca radością i nadzieją, 
  a chwile spędzone w gronie najbliższych 

      dodawały otuchy i pozwalały przezwyciężyć 
          wszystkie trudności. 

PRACE NA KŁADCE DOPIERO ZA ROK

dalszy remont kurpińskiego 
ruszy w kwietniu

Remont Kurpińskiego trwa od 
października. W grudniu dro-
gowcy musieli przerwać swo-
ją pracę. Wiązało się to także 
z  tym, że kierowcy nie mieli 
gdzie zostawiać swoich aut. 
Dopiero po interwencji zarzą-
du Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 42 udostępni-
ła mieszkańcom parking, któ-
ry jeszcze do wiosny ubiegłego 
roku służył mieszkańcom osie-
dla, a teraz planuje się tam bu-
dowę balonu sportowego.  
 – W  kwietniu planowana 

jest kontynuacja prac związa-
nych z  remontem odcinka ul. 
Kurpińskiego. Ten etap prac 
przewiduje przebudowę zatok 
postojowych do parkowania 
prostopadłego. Zostaną one 
wykonane z prefabrykowanych 
elementów betonowych z  za-
chowaniem dotychczasowej 
ilości miejsc. Po zakończeniu 
remontu zatok postojowych na 
miesiące letnie zaplanowane 
są dalsze prace związane z na-
prawą nawierzchni tej ulicy 
– mówi „Panoramie” Magda-
lena Kiljan, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni. 
Mieszkańców Suchanina nur-
tuje nie tylko przedłużający się 
remont ulicy Kurpińskiego. 
 – Od wielu lat mieszkam 
na Suchaninie i  nie pamię-
tam, kiedy remontowana była 
ostatnio kładka dla pieszych 
nad ulicą Powstańców War-
szawskich. Moim zdaniem 
przejście wymaga naprawy, 
a przede wszystkim oczyszcze-
nia. W tej chwili na pewno nie 

jest to wizytówka naszego osie-
dla – mówi nasz „Czytelnik”. 
Kładka zarządzana jest przez 
Gdański Zarząd Dróg i Ziele-
ni i to właśnie do niego należy 
utrzymanie tego obiektu, a nie 
do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
 – Gdański Zarząd Dróg i Zie-
leni monitoruje stan technicz-
ny kładki dla pieszych nad ul. 
Powstańców Warszawskich. 
Wykonywane są na niej doraź-
ne naprawy i prace wynikające 
z  przeglądów budowlanych. 
Planujemy, że do końca 2022 
roku wykonany będzie remont 
tego obiektu, a zakres prac ma 
przekroczyć roboty związa-
ne z  bieżącym utrzymaniem. 
Niemniej jednak, szczegóło-
wy zakres remontu uzależnio-
ny będzie, w  dużej mierze, od 
środków finansowych, zabez-
pieczonych w  planie na utrzy-
manie obiektów inżynierskich 
– informuje Magdalena Kiljan. 

(lubek)

niespotykana – jak na ostatnie lata – zima spowodowała, że 
przedłuża się remont ulicy kurpińskiego na gdańskim suchaninie. 
w związku z tym przedłuża się też – i tak już duży – kłopot 
z parkowaniem. 

W OCZEKIWANIu NA DECYZJĘ W SPRAWIE ZABuDOWY

Największa niewiadoma 
ostatnich lat 
Zagospodarowanie placu przy 
ulicy Kurpińskiego, który na 
czas remontu ulicy służy kie-
rowcom jako parking, wciąż 
stanowi wielką niewiadomą. 
Spółdzielcy nie do końca wie-
rzą w  to, że stanie tam balon 
sportowy. 
Mija prawie rok od momentu, 
kiedy miasto wypowiedzia-
ło Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” 17-letnią umowę 
dzierżawy terenu, na którym 
zlokalizowany był spółdziel-
czy parking. Od kilku tygodni 
można tam dalej zostawiać sa-
mochody, ale tylko do końca 
remontu ulicy Kurpińskiego. 
Potem na działce ma stanąć ba-
lon sportowy.
 – Na naszym osiedlu krąży 
wiele plotek i tak naprawdę nie 
wiadomo, którym słowom wie-
rzyć. Niektórzy wybiegają da-
leko w przeszłość i sugerują, że 
balon sportowy to tylko przy-
krywka, a  tak naprawdę teren 
już dawno upatrzył sobie jeden 
z  trójmiejskich deweloperów, 
który zbije na tym dobry interes 
– mówi Kazimierz Cieszyński.
Takie głosy dochodziły rów-
nież do naszej redakcji. Fak-
tem jest, że SM „Suchanino” 
również była zainteresowana 
budową mieszkań, ale w syste-
mie spółdzielczym, który jest 
znacznie tańszy od deweloper-
skiego. Poza tym spółdzielnia 
gwarantowała pomieszczenia 
na żłobek i klub seniora. 
W  związku z  tym o  wyja-
śnienie kilku niewiadomych 

zwróciliśmy się do gdańskiego 
ratusza. O żadnych konkretnych 
decyzjach nie można jednak 
mówić. 
Jak poinformował nas Patryk 
Rosiński z Biura Prasowego Pre-
zydenta Gdańska, Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 2 oczekuje 
na decyzję w sprawie warunków 
zabudowy. 
 – Jeżeli dokument będzie po-
zwalał na zbudowanie obiektu 
sportowego z zapleczem szatnio-
wym w  tej lokalizacji, to zosta-
ną podjęte działania zmierzające 
do przekazania nieruchomości 
inwestorowi na cele budowlane, 
zgodnie z  obowiązującym pra-
wem. Miasto nie deklaruje par-
tycypacji w kosztach inwestycji. 
Finansowanie obiektu pozosta-
nie w  gestii inwestora. Szkoła 
będzie miała zagwarantowa-
ne tzw. pasmo szkolne dla klas 
sportowych gimnastycznych. 
Pozostałe godziny pozostaną do 
dyspozycji właściciela obiektu – 
mówi Patryk Rosiński.
Gdańskich urzędników zapy-
taliśmy przy okazji o  kwestię 

uregulowania stanu prawne-
go terenu (należącego do SM 
„Suchanino”), na którym jest 
parking, z  którego korzystają 
pracownicy szkoły.
 – Opracowywany przez Biuro 
Rozwoju Gdańska plan zago-
spodarowania obejmuje swo-
im zasięgiem również działkę 
przyszkolną, z której korzystają 
pracownicy szkoły, ale przede 
wszystkim poza godzinami 
pracy szkoły mieszkańcy osie-
dla, czyli członkowie spół-
dzielni, która pozostaje w wie-
czystym użytkowaniu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Su-
chanino”. W  związku z  tym 
należy poczekać na propozycje 
planistyczne urbanistów Biura 
Rozwoju Gdańska w  zakresie 
jej funkcji – wyjaśnia Patryk 
Rosiński.
Do tematu zagospodarowania 
obu działek na pewno wrócimy 
w  jednym z  kolejnych wydań 
naszej gazety.

(GR)
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JuŻ OD mARCA

Emeryci i renciści mogą więcej dorobić 
Główny Urząd Statystyczny 
podał niedawno aktualne dane 
o  przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu. Jest ono wyż-
sze niż ostatnio, co oznacza, że 
od marca renciści i  wcześniejsi 
emeryci mogą więcej dorobić do 
swoich świadczeń. 
Emeryci i  renciści, którzy po-
stanowili sobie dorobić, powin-
ni kontrolować czy ich zarobki 
nie spowodują zmniejszenia lub 
zawieszenia świadczeń. Limity 
są uzależnione od średniej płacy 
krajowej, która zmienia się co 
kwartał.  Zmniejszenie bądź za-
wieszenie świadczenia zależy od 
przychodów z  umowy o  pracę, 
zlecenia, agencyjnej, od których 
obowiązkowo są odprowadzane 
składki na ubezpieczenia spo-
łeczne, a także przychodu, który 
jest podstawą wymiaru składek 
przy działalności gospodarczej.
Od 1 marca świadczeniobior-
cy, którzy pobierają emerytury, 
ale nie osiągnęli powszechnego 

wieku emerytalnego oraz renciści 
będą mogli dorobić bez żadnych 
konsekwencji do 3820,60 zł. Jeśli 
osiągną przychód przekraczający 
70 proc., ale nie wyższy niż 130 
proc. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, czyli 7095,40 zł, 
to świadczenie zostanie zmniej-
szone o wartość przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o  kwotę mak-
symalnego zmniejszenia. Jeżeli 
dodatkowe przychody przekroczą 
kwotę 7095,40 zł, to świadczenie 
zostanie zawieszone. 
Nieco inaczej wyglądają potrą-
cenia przy rentach socjalnych. 
Tu już przekroczenie przychodu 
o 3820,60 zł spowoduje zawiesze-
nie świadczenia. Kwoty te będą 
obowiązywać do 31 maja 2021 r. 
Emeryci, którzy ukończyli po-
wszechny wiek emerytalny, mogą 
co do zasady dorabiać do swojej 
emerytury bez ograniczeń i  nie 
muszą martwić się o  rozliczenia 
z  ZUS. Wyjątek stanowią oso-
by, które pobierają emeryturę 

w  zbiegu z  rentą z  tytułu nie-
zdolności do pracy z ubezpiecze-
nia wypadkowego. W tym wy-
padku jakakolwiek kwota dodat-
kowego przychodu będzie skut-
kowała zawieszeniem jednego 
ze świadczeń. Natomiast jeżeli 
przychód z tytułu pracy emery-
tów, którym ZUS podwyższył 
emeryturę do kwoty świadczenia 
minimalnego, czyli do 1250,88 
zł, przekroczył wysokość kwo-
ty podwyższenia, to emerytu-
ra będzie wypłacana w  niższej 
kwocie, bez dopłaty. Ograni-
czenia nie dotyczą niektórych 
rencistów. Chodzi o osoby, któ-
re pobierają renty dla inwalidów 
wojennych, inwalidów wojsko-
wych, których niezdolność do 
pracy związana jest  ze służbą 
wojskową oraz renty rodzinne 
przysługujące po uprawnionych 
do tych świadczeń.

(KC)

INWESTYCJA PRZY REJA

Wybudują boisko 
w Nowym porcie
W przyszłym roku uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 55, 
która mieści się przy ul. Wol-
ności w Nowym Porcie, będą 
cieszyć się z  nowego boiska, 
które będzie miało charakter 
wielofunkcyjny. 
Przy ul. Wolności oprócz 
boiska wielofunkcyjnego 
z  nawierzchnią poliuretano-
wą wykonane zostanie tak-
że trawiaste boisko do gry 
w  piłkę nożną oraz bieżnia 
i  skocznia do skoku w  dal. 
Tuż obok wybudowane zo-
staną niewielkie trybuny. Po-
wstaną również ścieżki dla 
pieszych. Zadanie przewiduje 
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zagospodarowanie terenów 
zielonych. Prace mają potrwać 
14 miesięcy od daty podpisa-
nia umowy, a  lada dzień po-
winno nastąpić otwarcie ofert 
przetargowych. 
W drugim kwartale tego roku 
zakończą się prace przy budo-
wie boiska wielofunkcyjne-
go na terenie Zespołu Szkół 
Energetycznych przy ul. Reja 
we Wrzeszczu. Tu z kolei za-
planowano także budowę si-
łowni zewnętrznej, instalację 
oświetlenia i montaż elemen-
tów małej architektury. Prze-
budowane zostanie również 
dojście do boiska. 

(GR)

 nowe boisko powstanie przy szkole w nowym porcie

fLYBALL TO SPORT DLA WSZYSTKICH

przygotowywali się do mistrzostw świata

Gdański klub, który pierwszy raz 
w swojej historii zakwalifikował się 
do mistrzostw świata, już od dwóch 
lat ćwiczy w trójmiejskiej hali.
Flyball to wywodzący się z  Ka-
nady psi sport drużynowy. Jeden 
team składa się z czterech psów, 
ich przewodników, tzw. handle-
rów i dwóch psów rezerwowych. 
Zadanie każdego psa polega na 
przebiegnięciu przez cztery płot-
ki do skrzyni, czyli tzw. boxu, 
w  którym załadowana jest piłka 
tenisowa. Pies przy nawrocie na-
ciska łapami na skrzynię, z której 
wyrzucana jest piłka, następnie 
łapie ją w  locie (stąd nazwa: fly-
ball) i wraca z piłką do właściciela 
w  jak najkrótszym czasie. Wra-
cając do przewodnika, musi mi-
nąć kolejnego, biegnącego z peł-
ną prędkością psa. Tor ma 15,5 
metra długości, a najszybsze psy 
potrafią pokonać całość nawet 
w  3,5 sekundy. Obecny rekord 
Polski należy do drużyny Fractal 
Flyball Team i wynosi 15,85 sek. 
Ten wynik pozwala plasować się 
trójmiejskiemu klubowi w elitar-
nej grupie europejskich drużyn, 
które złamały barierę 16 sekund 
w  pokonaniu toru flyballowego 
na zawodach. Na świecie, głów-
nie w USA, biega się w nieco in-
nej formule i tam najszybsze dru-
żyny osiągają wyniki w granicach 
14,5 sek.
Związek Sportu Flyball działa 
w Polsce od 7 lat i zrzesza 19 klu-
bów z całego kraju. 

w ergo arenie do mistrzostw Świata w wyścigach równoległych psich sztafet 
przygotowywała się ekipa gdańskiego Fractal Flyball team zrzeszona w związku 
sportu Flyball.

TESTuJĄ W 75 POJAZDACH

dezynfekcja rąk w komunikacji 
Spółka Gdańskie Autobusy 
i  Tramwaje rozpoczęła mon-
taż automatycznych bezdo-
tykowych dozowników do 
dezynfekcji rąk dla pasaże-
rów.  Pierwsze wyposażone 
w  nowe urządzenia autobusy 
i  tramwaje wyjechały już na 
ulice Gdańska. Do końca ty-
godnia urządzenia pojawią się 
w łącznie 75 pojazdach miej-
skiej spółki.
 – Nasze testy nieprzypad-
kowo rozpoczynamy wiosną, 
ponieważ jest to czas zdecy-
dowanie bardziej miarodaj-
ny niż zima, kiedy większość 
z nas nosi rękawiczki. Trudno 
byłoby tym samym stwierdzić 
obiektywnie, czy pasażerowie 
chętnie korzystają z  takiego 
urządzenia. Chcemy zoba-
czyć, czy urządzenie to się 
sprawdza, czy w praktyce nasi 
pasażerowie dostrzegają real-
ną potrzebę takich urządzeń 
w  pojazdach komunikacji 
miejskiej, czy z  nich korzy-
stają – mówi Maciej Lisicki, 
prezes Gdańskich Autobusów 
i Tramwajów. 
Spółka zakupiła testowo 100 
automatycznych bezdotyko-
wych urządzeń do dezynfek-
cji rąk. Do końca tygodnia 

pojawią się one w  łącznie 75 
pojazdach. W tramwajach i au-
tobusach przegubowych mon-
towane są po dwa urządzenia, 
w mniejszych pojazdach – jed-
no urządzenie.  
Pojemność bezdotykowych 

dozowników wystarcza na 
kilka tysięcy aplikacji. Testy 
nowych urządzeń potrwają 
do końca czerwca.

(GR)

 – W ramach naszej ligi odbywają 
się zawody krajowe. Pięciokrot-
nie uczestniczyliśmy w Mistrzo-
stwach Europy, w  2017 sięgnę-
liśmy w  Belgii po złoty medal, 
a rok później – podczas imprezy 
u  siebie, na sopockim Hipodro-
mie – musieliśmy uznać wyższość 
Belgów – wspomina Monika, 
weteranka gdańskiego flyballa, 
która na treningi do Ergo Areny 
przychodziła ze swoim pupilem 

Atomem.
 – Zawody odbywają się w kilku 
dywizjach ustalanych na pod-
stawie czasów, jakie uzyskują 
drużyny, aby szanse były równe, 
a wyścigi bardziej emocjonujące. 
Wysokość przeszkody dla całej 
drużyny ustala się pod najmniej-
szego psa, dlatego tak ważne jest 
posiadanie w  drużynie tzw. he-
ight doga. Im niższe płotki, tym 
szybciej psy będą je pokonywać 

podczas ścigania – tłumaczy tre-
ner ekipy Jan Dolański.
Flyball mogą trenować wszyst-
kie psy – rasowe i  mieszańca. 
Kluczowe jest samopoczucie psa. 
Skakanie i  aportowanie można 
wyćwiczyć, ale potrzeba współ-
pracy z  człowiekiem, energiczne 
usposobienie psa i chęć interakcji 
z innymi muszą być naturalne. 

(GR)
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ponad 2,2 mln zł wyda w tym roku robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa „budowlani” na wszystkie prace remontowe. 
część przetargów została już rozstrzygnięta, a prace ruszą niebawem.

Odpis na fundusz remonto-
wy, który pozostaje taki sam 
jak w  zeszłym roku, nie jest 
jednolity dla całej spółdzielni. 
Mieszkańcy budynków wy-
sokich płacą o  20 groszy wię-
cej od osób zamieszkujących 
w  budynkach niskich. Różni-
ca spowodowana jest kosztami 
utrzymania wind w  wieżow-
cach. Niemała część środków 
przeznaczonych na remonty 
zostanie wydana na moderni-
zację wind.
 – Na tzw. funduszu dźwi-
gowym mamy w  tej chwi-
li blisko 230 tysięcy złotych. 
Pieniądze zostaną przezna-
czone na modernizację wind, 
a  dokładniej rzecz ujmując na 
montaż falowników. Dzięki 
tym pracom obniży się zuży-
cie energii elektrycznej, a  tym 
samym również koszt utrzy-
mania wind. Falowniki dają 
też gwarancję cichszej pracy 
dźwigów osobowych – tłu-
maczy Krzysztof Mackiewicz, 

zastępca prezesa Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.
Cześć środków, które uwzględ-
niono w  tegorocznym planie, 
przeznaczona będzie na uregu-
lowanie kosztów związanych 
z  likwidacją piecyków gazo-
wych w trzech wieżowcach na 
dolnym osiedlu (informowa-
liśmy o  tym w  jednym z  po-
przednich wydań gazety).
 – W tym roku nie zaplanowa-
liśmy kolejnych działań zwią-
zanych z  likwidacją piecyków 
gazowych służących do pod-
grzewania wody. W  tym roku 
chcemy przygotować doku-
mentacje projektową na prace 
w dwóch budynkach przy ulicy 
Mściwoja 61–63 i Beniowskie-
go 66. Poza tym mieszkańcy 
muszą zgromadzić odpowied-
nie środki finansowe, abyśmy 
mogli rozpocząć roboty. Na 
nieco późniejszy termin mu-
simy odłożyć likwidację pie-
cyków gazowych w  pięciu 

budynkach niskich na dolnym 
osiedlu. Jak już wspominaliśmy 
wcześniej, prace te muszą być 
przeprowadzone we wszyst-
kich budynkach jednocześnie. 
Taki warunek postawił nam 
GPEC – wyjaśnia Krzysztof 
Mackiewicz.
Rozstrzygnięto przetarg na 
roboty związane z  naprawą 
dachów. Na najbliższe mie-
siące przewidziano prace na 4 
budynkach (Bitwy Oliwskiej 
14 i 16 oraz Pawła Gdańca 10 
i  Tatrzańska 11). Znamy też 
firmę, która zajmie się robota-
mi drogowymi przy ulicy Paw-
ła Gdańca 6.
 – W  tym miejscu powstanie 
ciąg pieszo jezdny. W  ramach 
zadania wylany zostanie nowa 
nawierzchnia asfaltowa, wy-
mienione będzie oświetlenie. 
Dzięki tym pracom uda się po-
większyć powierzchnię parkin-
gu, z czego powinni być zado-
woleni kierowcy, bo przybędzie 
około 10 miejsc postojowych 

– dodaje zastępca prezesa.
Mieszkańcy mają coraz wię-
cej urządzeń, które muszą być 
podłączone do prądu. Coraz 
popularniejsze stają się też 
płyty indukcyjne. W  związ-
ku z  tym sieci elektryczne są 
przeciążone i  często dochodzi 
do awarii. W  związku z  tym 
na ten rok w  budynkach przy 
Grunwaldzkiej 607 i  609 za-
planowano częściową instalacji 
elektrycznej. W następnych la-
tach prace te będą sukcesywnie 

prowadzone. W miarę potrzeb 
naprawiane będą również bal-
kony – oczywiście jeśli miesz-
kańcy zezwolą wykonawcom 
na wejście do mieszkań.
Od wielu lat w  spółdzielni or-
ganizowano jesienią spotkania, 
podczas których mieszkań-
cy dzieli się z  zarządem RSM 
swoimi uwagi na temat plano-
wanych remontów. Tym razem 
– ze względu na pandemię ko-
ronawirusa – takich spotkań 
nie organizowano.

 – Moim zdaniem warto roz-
mawiać z  mieszkańcami i  słu-
chać ich pomysłów związanych 
z  remontami. Przecież to wła-
śnie oni są współgospodarzami 
domów, w  których mieszkają 
i  doskonale wiedzą, co trzeba 
zrobić. Spotkania z  mieszkań-
cami dużo wnoszą i  mam na-
dzieję, że tej jesieni będziemy 
mogli je zorganizować – dodaje 
Krzysztof Mackiewicz.

(lubek)

CZĘŚĆ PRZETARGÓW JuŻ ROZSTRZYGNIĘTA 

Warto słuchać głosu mieszkańców 

 mamy też dobrą wiadomość dla młodych mieszkańców osiedla dolne. na ten rok zaplanowano powiększenie 
placu zabaw oraz modernizację placu do gry w koszykówkę lub siatkówkę przy ulicy bitwy oliwskiej

WYdarZENia
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uWAGA NA ZmIANY RuCHY

Naprawiają jezdnię na estakadzie 

Ruszyły właśnie roboty zwią-
zane z  naprawą nawierzchni 
estakady w  ciągu ul. Elblą-
skiej przy Bramie Żuławskiej. 
Z kolei w nocy z 1 na 2 kwiet-
nia drogowcy pracować będą 
na wiadukcie przy Galerii 
Bałtyckiej.
 – Prace naprawcze będą wy-
magały zmiany organizacji 
ruchu na najbliższe dwa tygo-
dnie. W tym czasie naprawia-
na będzie warstwa ścieralna 
nawierzchni asfaltobetonowej 
oraz miejscowo także izola-
cja z papy termozgrzewalnej. 
W związku z pracami ruch na 
estakadzie zostanie zawężony 

do jednego pasa. W  pierw-
szym etapie robót odbywać się 
one będą w lewym pasie, który 
zostanie całkowicie wyłączo-
ny z  ruchu, a  dla kierowców 
pozostanie prawy pas jezd-
ni. W  drugim etapie napraw 
przeniesiemy się na prawy pas, 
a  lewy zostanie udostępniony 
dla ruchu – informuje Mag-
dalena Kiljan, rzecznik praso-
wy Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni.
Drugim obiektem, na którym 
będą prowadzone prace, jest 
wiadukt w  ciągu al. Żołnierzy 
Wyklętych przy Galerii Bał-
tyckiej, a  konkretnie fragment 

lewego pasa na jezdni w kie-
runku al. Legionów. Na 
szczęście roboty potrwają 
krótko, bo zaledwie jedną noc 
z  1 na 2 kwietnia (w  godz. 
22:00–3:00). W  czasie prac 
fragment lewego pasa zosta-
nie zamknięty, a  ruch będzie 
odbywał się tylko na prawym 
pasie. 
W trakcie robót na estakadzie 
w ciągu ul. Elbląskiej oraz na 
wiadukcie w ciągu al. Żołnie-
rzy Wyklętych obowiązywać 
będzie ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h. 

(GR)

  z 1 na 2 kwietnia naprawiana ma być jezdnia na estakadzie przy Galerii bałtyckiej
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PODZIEL SIĘ SWOImI ZBIORAmI

Muzeum szuka ciekawych zdjęć Zaspy i przymorza

– Historie Gdańskich Dziel-
nic to długofalowa inicjatywa 
Muzeum Gdańska realizo-
wana przy współpracy z  ra-
dami dzielnic oraz Biurem 
Rozwoju Gdańska. W  ra-
mach projektu przybliżamy 
mieszkańcom historię dziel-
nic, w których zachodzą naj-
większe zmiany urbanistycz-
ne i krajobrazu kulturowego. 
Projekt od początku reali-
zujemy wspólnie z  miesz-
kańcami, których prosimy 
o  pamiątki, zazwyczaj zdję-
cia z  okresu powojenne-
go. Przyjmujemy je głównie 
z myślą o wykorzystaniu wy-
łącznie na potrzeby wystaw 
i  publikacji, ale w  tym roku 
zachęcamy do przekazania 
fotograf ii z  rodzinnych ar-
chiwów bądź pamiątek bez-
pośrednio do zbiorów. Każ-
dy, kto zdecyduje się na taki 
krok, zostanie Darczyńcą 
Muzeum Gdańska – mówi 
Waldemar Ossowski, dyrek-
tor Muzeum Gdańska.
Historie Gdańskich Dzielnic 

opowiadają o  losach dzielnic 
poprzez charakterystyczne 
zabytkowe obiekty, najcie-
kawsze budynki oraz opo-
wieści o  życiu codziennym 
ich dawnych mieszkańców.
 – Pierwsze wzmianki o osa-
dach leżących w obrębie dzi-
siejszych dzielnic pochodzą 
z okresu XII/XIII wieku. We 
współpracy z  mieszkańca-
mi nie sięgamy tak głęboko. 
Zwłaszcza dziś, w okresie re-
gionalnego lockdownu, war-
to poświęcić czas na przej-
rzenie archiwum rodzinnych 
fotograf ii i przesłanie do nas 
propozycji dokumentujących 
życie codzienne do lat 90. 
XX w. Z  radością przyjmie-
my zdjęcia ukazujące budo-
wę blokowisk. Marzy nam 
się zdjęcie z  1952 roku, gdy 
przez Zaspę po raz pierw-
szy przejechała Szybka Ko-
lej Miejska. Być może ktoś 
ma jeszcze w  domu kask, 
przyrządy, którymi budował 
bloki bądź dokumenty zwią-
zane z  przydziałem swojego 

wymarzonego M2? – pyta 
Katarzyna Kurkowska z Mu-
zeum Gdańska, koordynator-
ka projektu.
Zbiórka pamiątek ukazują-
cych domy, podwórka, skle-
py, spacery, zabawy, życie 
szkolne i  religijne będzie 
prowadzona drogą elektro-
niczną do 30 kwietnia. Zdję-
cia, bądź skany zdjęć i przed-
miotów można przesyłać na 
adres k.kurkowska@mu-
zeumgdansk.pl.
W  ramach projektu można 
również przekazać pamiąt-
ki bezpośrednio do zbiorów 
Muzeum Gdańska. Mogą 
one również zostać wyko-
rzystane w  projekcie Histo-
rie Gdańskich Dzielnic, ale 
zmienią właściciela i miejsce 
przechowywania. Za wkład 
w rozwój swojej kolekcji mu-
zeum oferuje udział w  pro-
gramie Darczyńca Muzeum 
Gdańska. W  jego ramach 
osoba przekazująca przed-
miot otrzymuje prawo do 
nielimitowanego wstępu do 

oddziałów muzeum do końca 
2022 roku, a osoby towarzy-
szące – prawo do biletu ulgo-
wego. Darczyńcy otrzymują 
również upust na wszelkie 
publikacje, w  których użyto 

wizerunku podarowanej pa-
miątki. Pamiątki przekazy-
wane są nieodpłatnie.
Wystawa plenerowa Histo-
rie Gdańskich Dzielnic zo-
stanie udostępniona latem 

w  wybranych miejscach na 
Zaspie i Przymorzu.

(GR)

muzeum Gdańska we współpracy z radami dzielnic zaspy oraz przymorza rozpoczyna poszukiwania zdjęć i pamiątek, które pomogą 
przygotować letnie wystawy plenerowe w ramach piątej odsłony projektu Historie Gdańskich dzielnic. w przyszłości ukaże się książka 
o ich historii. w obu wykorzystane zostaną najciekawsze zdjęcia nadesłane przez mieszkańców miasta.

roZMaitośCi
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Całoroczne Hale piłkarskie

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

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

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

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

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

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

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79

ZmIANY W RADZIE mIASTA

Bagiński pokieruje radami w sopocie
Po niemal 30 latach z  funkcji 
przewodniczącego Rady Mia-
sta zrezygnował Wieczesław 
Augustyniak, który Radnym 
Miasta Sopotu jest od 1990 r. 
Z krótką przerwą pełnił funk-
cję przewodniczącego sopoc-
kiej Rady Miasta od 1998 r. 
 – Obejmując funkcję prze-
wodniczącego, przedstawiłem 
koleżankom i  kolegom z  ko-
alicji moje plany na obecną 
kadencję. Zamierzałem w po-
łowie kadencji zrezygnować 
z  funkcji przewodniczącego 
rady miasta i być tylko dorad-
cą nowego przewodniczące-
go – skomentował ustępujący 
przewodniczący.
Wieczesław Augustyniak zo-
stał odznaczony m.in. Brą-
zowym Krzyżem Zasługi, 
Srebrnym Medalem Opieku-
na Miejsc Pamięci Narodo-
wej, Medalem Pro Memoria, 
Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. 
Funkcję przewodniczącego 
objął Piotr Bagiński, dotych-
czasowy wiceprzewodniczący 
rady. To jego siódma kaden-
cja w sopockiej radzie miasta. 
Jest nauczycielem, pedago-
giem i  trenerem z  30-letnim 
stażem. Założył i przez wiele 

lat był prezesem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego 7 Sopot.   
 – Od roku mierzymy się z ne-
gatywnymi skutkami covid-19. 
We wszystkich obszarach życia 
czekają nas decyzje, które mają 
na celu poprawę komfortu na-
szego życia w zakresie zdrowia, 
edukacji, kultury, sportu, in-
westycji. W  tej szczególnej sy-
tuacji musimy pamiętać o  tych 

najsłabszych – osobach z nie-
pełnosprawnościami, samot-
nych, tych co utracili pracę, 
rodzinach z  różnymi proble-
mami, opiekunach osób prze-
wlekle chorych. To nie tylko 
powinność, to obowiązek – 
mówi Piotr Bagiński

(GR)

  piotr bagiński został nowym przewodniczącym 
rady miasta sopotu

PAmIĘTAJ O WAŻNYCH RZECZACH

ZUs wznawia wyjazdy na 
rehabilitację 
Od 15 marca Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wznowił 
wyjazdy do ośrodków rehabi-
litacyjnych w systemie stacjo-
narnym. Osoby, które będą 
z  nich korzystać, muszą jed-
nak pamiętać o kilku ważnych 
rzeczach.
Jak przypomina Krzysztof 
Cieszyński, regionalny rzecz-
nik prasowy ZUS wojewódz-
twa pomorskiego osoba skie-
rowana na rehabilitację leczni-
czą w  systemie stacjonarnym 
otrzyma z  zakładu stosowne 
zawiadomienie o  skierowaniu 
wraz z  ulotką informacyjną. 
Takie zawiadomienia dostaną 
również ci, którzy otrzymali 
je wcześniej, a ze względu na 
wstrzymanie wyjazdów nie 
mogli z nich skorzystać.
 – Po otrzymaniu zawiado-
mienia należy przekazać swój 
numer telefonu do oddzia-
łu ZUS, który skierował na 
rehabilitację lub do ośrodka 
rehabilitacyjnego, do które-
go zostało wystawione skie-
rowanie. Warunkiem rozpo-
częcia rehabilitacji leczniczej 
w  systemie stacjonarnym jest 
negatywny wynik testu w kie-
runku SARS-CoV-2. Dlatego 
przed wyjazdem do ośrodka 

konieczne jest wykonanie te-
stu. O  zleceniu wykonania 
testu poinformuje ośrodek 
rehabilitacyjny – informuje 
Krzysztof Cieszyński.
Dodajmy, że wykonanie testu 
jest bezpłatne, ale aby go wy-
konać, należy zgłosić się do 
punktu pobrań nie wcześniej 
niż cztery dni przed terminem 
rozpoczęciem turnusu rehabi-
litacyjnego. Na badanie trzeba 
zabrać dokument tożsamości 
ze zdjęciem oraz zawiadomie-
nie o skierowaniu na rehabili-
tację leczniczą. O wyniku te-
stu poinformuje telefonicznie 
ośrodek rehabilitacyjny.
 – Co ważne, nie należy pla-
nować wyjazdu zanim ośrodek 
nie poinformuje o  negatyw-
nym wyniku testu. Osoby, 
które przebywają na kwaran-
tannie albo w  izolacji, muszą 
pozostać w  domu. Ci, którzy 
nie mogą jechać na rehabili-
tację, również powinni poin-
formować o tym ZUS.  Istotne 
jest również, aby poinformo-
wać ośrodek rehabilitacyjny 
o ewentualnej zmianie nume-
ru telefonu – dodaje rzecznik.

(GR)
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100. urodziny pani Heleny

Zacna jubilatka – jak sama 
stwierdziła – jest bardzo za-
dziwiona, że się tak dobrze 
trzyma. 
 – Zawsze pracowałam, byłam 
posłuszna, nigdy się nie kłóci-
łam. Wszędzie było mi dobrze. 
Modliłam się do Pana Boga – 
mówi Pani Helena, która wła-
śnie w modlitwie koiła wszyst-
kie troski i odnajdywała radość. 
Seniorka podejrzewa, że picie 
naparu z  mielonego lnu i  spo-
żywanie naturalnego miodu 
zapewniło jej długowiecz-
ność. Pani Helena urodziła 
się w 1921 roku w Niemczech, 
skąd została przewieziona do 
Gniezna i  trafiła  do przytuł-
ku dla dzieci, z  którego zosta-
ła adoptowana. Prawdopodob-
nie została oddana przez swoją 
mamę ze względu na biedę, po-
nieważ miała jeszcze piątkę ro-
dzeństwa. Jako dziecko bardzo 
ciężko chorowała. Trafiła do 
szpitala, gdzie lekarze bezrad-
nie rozkładali ręce. Życie ura-
towała jej kobieta, która wzięła 
ją pod opiekę i ciągle się nad nią 

modliła. Szybko stała się samo-
dzielna, pracowała na gospo-
darstwie, zajmowała się domem 
i zwierzętami swoich gospoda-
rzy. Męża poznała przypadko-
wo w sąsiedztwie. Miał na imię 
Jan, ale mówili na niego Tejo. 
Gdy była w  ciąży, wpadła do 
wody – uratował ją przypadko-
wy mężczyzna.
Pani Helena wychowała córkę, 
doczekała się dwóch wnuczek 

i  dziewięciorga prawnucząt. 
Cała rodzina mieszka za gra-
nicą i nie mogła się nią zaopie-
kować, gdy Pani Helena tego 
potrzebowała. Stąd decyzja, 
że zamieszka w domu opieki. 
Personel, który na co dzień 
opiekuje się jubilatką, mówi 
o  niej jako o  mądrej, ciepłej, 
wrażliwej, towarzyskiej i  roz-
mownej kobiecie. Nigdy się 
nie skarży na swój los. Jest 

wdzięczna za to, co ma i za to, 
że żyje.
 – Czego można mi życzyć 
z  okazji 100. urodzin? Tylko 
zdrowia i  błogosławieństwa 
Bożego. Niczego więcej nie 
potrzebuję – mówi jubilatka.
Do wszystkich życzeń i  ser-
deczności dołącza się również 
nasza redakcja.

(GR)

seniorzy, którzy ukończyli co najmniej 100 lat, stanowią niezwykły wyjątek. w tym 
skromnym gronie znajduje się pani Helena, mieszkanka centrum opieki serenus dps 
w Gdańsku, która obchodziła niedawno 100. urodziny.



Rządowy projekt Umowy Partnerstwa między Polską a Unią Europejską na lata 2021–2027 
zakłada, że województwo pomorskie otrzyma o 736 mln euro (3 mld zł) mniej na program 

regionalny. To prawie 40 proc. mniej niż w poprzedniej perspektywie. Taki podział środków 
wpłynie negatywnie na rozwój naszego województwa.

Biorąc pod uwagę zaproponowany podział, województwo pomorskie jest jednym z tych, które 
dostaną najmniej funduszy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza – tylko 482 

euro, w porównaniu z 810 euro w latach 2014–2020. To prawie trzy razy mniej niż w innych 
województwach. Wygląda na to, że przez dobór kryteriów podziału środków jesteśmy dziś karani.

Tempo rozwoju naszego regionu jest zróżnicowane. Ciągle jest wiele wyzwań i obszarów 
wymagających szczególnego wsparcia, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę, transport, ekologię, 
jak i przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu. Środki europejskie to główne 
źródło finansowania inwestycji rozwojowych w naszym województwie. Utrata prawie 40 proc. 

dotychczasowej puli środków utrudni, a wręcz może zahamować, działania rozwojowe.

Ograniczy to na przykład inwestycje w rozwój komunikacji publicznej, infrastruktury 
transportowej oraz infrastruktury społecznej, tak istotnych z punktu widzenia potrzeb 

mieszkańców naszego województwa. Nie będzie możliwe utrzymanie dotychczasowego poziomu 
dofinansowania licznych inicjatyw społecznych, w tym podmiotów ekonomii społecznej, które 

świadczą usługi na rzecz osób wykluczonych.

Dlatego, w trosce o rozwój i przyszłość naszego regionu, apelujemy do rządu o zwiększenie 
funduszy unijnych dla województwa pomorskiego, co najmniej o kwotę, o którą pomniejszone 

zostały środki planowane przez rząd na perspektywę 2021–2027.

PETYCJA MIESZKAŃCÓW DO RZĄDU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

O ZWIĘKSZENIE FUNDUSZY UNIJNYCH 
DLA POMORZA
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DOBRA WIADOmOŚĆ DLA ŻEGLARZY

port w Górkach Zachodnich będzie rozbudowany
Ogłoszono właśnie przetarg 
na budowę rozbudowy portu 
jachtowego w  dzielnicy Górki 
Zachodnie. Prace przy pierw-
szym etapie inwestycji mają po-
trwać dokładnie rok od daty 
podpisania umowy.
 – Po zakończeniu prac pierw-
szego etapu inwestycji, na terenie 
portu będzie mogło cumować 
ponad 180 jednostek pływają-
cych – informuje Włodzimierz 
Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska. – 
W  ramach projektu powstanie 
niezbędna infrastruktura portu 
jachtowego, na którą składają 
się żelbetowe pomosty, nabrzeża 
oraz falochron pływający. Prze-
budowane zostaną także sieci 
wodociągowe, kanalizacyjne, 
deszczowe.
W zakresie zadania znalazło się 
także m.in. przebudowanie na-
brzeży, natomiast pomosty zo-
staną wyposażone w  pachoły 

cumownicze, drabinki wyłazo-
we, odbojnice, stojaki na koło ra-
tunkowe i postumenty oświetle-
niowe. Otwarcie ofert jest plano-
wane na drugą połowę kwietnia. 
Inwestycja otrzymała dofinaso-
wanie unijne. Dodajmy, że trwa 
też budowa przystani żaglowej 
przy ul. Nadwiślańskiej na Wy-
spie Sobieszewskiej. Inwestycja 

przewiduje wykonanie 3 pomo-
stów pływających, tworzących 
zamknięty port. Projekt zakłada 
również budowę budynku han-
garowego przeznaczonego do 
trzymania sprzętu żeglarskie-
go oraz budynku użytkowego 
przystani z  bosmanatem, toale-
tami, zapleczem socjalnym, po-
mieszczeniami technicznymi. 

Powstanie także infrastruktura 
towarzysząca, m.in. wiata grillo-
wa oraz sala szkoleniowa. Koszt 
inwestycji wyniesie niecałe 6,5 
mln złotych. Prace zakończą się 
latem.

(GR)
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PROfESJONALNY SPORT NIE mOŻE OBEJŚĆ SIĘ BEZ TRENERA mENTALNEGO

Z pozytywnych emocji tworzy się 
motywacja wewnętrzna

Sport w  życiu Marka Graczy-
ka zawsze był bardzo ważny. 
W szkole podstawowej, przy któ-
rej funkcjonowała warszawska 
„Spójnia”, uprawiał kajakarstwo, 
kolarstwo trenował w  „Mary-
moncie”, a  „charakter” ćwiczył 
na Bielanach, gdzie jego sąsia-
dem był Paweł Nastula, mistrz 
olimpijski w judo. Splot przypad-
kowych (lub nie?) okoliczności 
sprawił, że swoją naukę rozpo-
czął na kierunku psychologicz-
nym Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 
 – Nie spełniłem oczekiwań taty, 
który chciał, abym zajmował się 
konstruowaniem samolotów. Za-
miast Politechniki Rzeszowskiej 
wybrałem Lublin, gdzie ukoń-
czyłem psychologię. W  między-
czasie w  Lublinie powstawało 
i rozwijało się bardzo dynamicz-
nie polskie taekwondo olimpij-
skie. Włączyłem się aktywnie 
w  jego promocję będąc zarówno 
zawodnikiem, medalistą Mi-
strzostw Polski, jak i działaczem, 
przez co znowu zacząłem funk-
cjonować w sporcie. Po powrocie 
do stolicy podjąłem pracę w  In-
stytucie Sportu, a pierwszą kadrą 
narodowa, nad którym objąłem 
opiekę, było żeńskie judo, gdzie 
wprowadziłem szereg nowator-
skich na owe czasy technologii do 
treningów psychomotorycznych 
i  psychofizjologicznych. Dzięki 
temu mogłem dołożyć cegiełkę 
do tych pierwszych międzynaro-
dowych sukcesów, które zawod-
niczki zaczęły odnosić. Historia 
zatoczyła koło i teraz, kiedy zbli-
żam się do wieku emerytalnego, 
ponownie współpracuję z  judo-
kami. Mam nadzieję, że wspól-
nie odbudujemy naszą dawną 
pozycję w tej dyscyplinie sporto-
wej – mówi „Panoramie” Marek 
Graczyk.
Później swoją przygodę z psycho-
logią sportu w latach osiemdzie-
siątych ubiegłego stulecia, dr Ma-
rek Graczyk kontynuował w sto-
łecznym CWKS Legia. W mię-
dzyczasie bogate doświadczenie 
nabywał na Antypodach. Po po-
wrocie do kraju na warszawskiej 
AWF obronił pracę doktorską na 
temat psychologicznych efektów 
uprawiania pięściarstwa, a wspól-
nie z  Andrzejem Gmitrukiem 
przygotowywał polską kadrę do 
Igrzysk Olimpijskich w  Seulu, 
gdzie Andrzej Gołota, Jan Dy-
dak, Henryk Petrich i  Janusz 
Zarankiewicz wywalczyli brązo-
we medale. Potem współpraco-
wał z  wieloma związkami spor-
towymi, których reprezentanci 

w dzisiejszym sporcie sukces osiąga się poprzez ścisłą współpracę całego   zespołu szkoleniowego. niezwykle istotną rolę w całym 
procesie przygotowawczym odgrywa również psycholog sportu pełniący rolę trenera mentalnego. bez wątpienia najwybitniejszym z nich  
jest w naszym kraju marek Graczyk, który nie tylko współpracuje ze środowiskiem sportowym, ale także działa na akademii wychowania 
Fizycznego i sportu w Gdańsku.

zdobywali liczne medale olimpij-
skie, również te złote a także i te 
pierwsze w historii. Takim przy-
kładem może być szesnastoletnia 
współpraca z Polskim Związkiem 
Towarzystw Wioślarskich (1996-
2012). Od kilkunastu lat mieszka 
w Gdańsku, a karierę zawodową 
kontynuuje na Akademii Wy-
chowania Fizycznego i  Sportu 
oraz w Polskim Komitecie Olim-
pijskim. To właśnie Marek Gra-
czyk stworzył program SIOKO 
(„Silna i  Odporna Kadra Olim-
pijska”), który finansowany był ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, a kosztował ok. 
1,5 mln euro. 
 – Przez trzy lata współpracowa-
liśmy z ponad 500 zawodnikami 
z 26 olimpijskich związków spor-
towych oraz ponad 60 trenerami 
i 40 fizjoterapeutami i lekarzami. 
Przez pewien czas nie do końca 
zdecydowany był Polski Związek 
Tenisowy, ale dzięki zaangażo-
waniu rodziców Jerzego Janowi-
cza i  ten związek przyłączył się 
do naszego programu, a  Jerzyk 
zaczął osiągać życiowe sukcesy. 
Kiedy 3-letni program został za-
kończony, skończyły się też jego 
sukcesy. Niestety kolejni mini-
strowie odpowiedzialni za sport 
nie widzieli sensu dofinansowa-
nia naszego działania, choć wie-
lu trenerów zapytuje mnie, kiedy 
będzie SIOKO2, do dzisiejsze-
go dnia. Dodam, że w tym cza-
sie udało się wyszkolić około 30 
specjalistów z psychologii sportu 
i treningu mentalnego. Mam jed-
nak nadzieję, że nadejdą lepsze 
czasy i ponownie będziemy mogli 
realizować nasz projekt – dodaje 
Marek Graczyk.
Osoba, która chce zająć się profe-
sjonalnym uprawieniem sportu, 
już od wieku juniorskiego po-
winna współpracować z  psycho-
logiem lub odpowiednio prze-
szkolonym trenerem mentalnym. 
Wiadomo bowiem, że pewne 
nawyki trudno kształtować, kie-
dy jest się już seniorem. Dziecko 
jest bardziej podatne na kształto-
wanie postawy niż dorosły więc 
łatwiej jest budować odpowiednie 
nastawienie i motywacje do spor-
tu u dzieci.
 – Każdy sportowiec powinien 
regularnie kształtować swój cha-
rakter, rozwijać pewność siebie, 
ale też kontrolować emocje i swo-
je zachowanie. Opracowałem 
model IPOGS czyli integralnej 
postawy optymalnej gotowości 
startowej. Integralnej, ponieważ 
myśli muszą być spójne z emocja-
mi i tym, co czuje ciało – tłumaczy 

psycholog.
Wielokrotnie zastanawiamy się, 
co stało się z  polskimi sportow-
cami, którzy w wieku juniora od-
nosili sukcesy, a potem ich kariery 
raptownie wyhamowały. Zda-
niem dr. Graczyka problem leży 
w odpowiednim szkoleniu.
 – Tak potężny naród jak Chiny 
może sobie pozwolić na dzielenie 
sportowców i  przygotowywanie 
jednych do sukcesów juniorskich, 
a  innych do seniorskich. W  na-
szych warunkach od samego 
początku poprzez poszczegól-
ne kategorie wiekowe trzeba być 
mistrzem, aby znaleźć się w ka-
drze narodowej. Niektórzy nie 
są odpowiednio przygotowani, 
nie wytrzymują i  swoją karierę 
kończą przedwcześnie – zauważa 
psycholog. 
Szkolenie początkowe ma olbrzy-
mie znaczenie w rozwoju kariery 
sportowej. Trener w tym okresie 
musi być tak naprawdę mądrym 
motywatorem, gdyż kiedy „źle 
zapniemy pierwszy guzik, na-
stępnych nie uda się zapiąć pra-
widłowo”. Uprawianie sportu 
w tym okresie zabawowym, musi 
być atrakcyjne i sprawiać dziecku 
przede wszystkim radość. Z po-
zytywnych emocji tworzy się 
motywacja wewnętrzna, która 
z czasem przechodzi w potrzebę 
samorealizacji i  dążenie do mi-
strzostwa sportowego. Wtedy 

rodzi się chęć rywalizacji i  dą-
żenie do sukcesu.  Ale mimo to 
uprawianie sportu będzie nadal 
zabawą. Dlatego wielu sportow-
ców – tak jak nieodżałowany 
Ryszard Szurkowski – nawet po 
zakończeniu kariery dalej upra-
wia sport – dodaje Marek Gra-
czyk. Nieprawidłowości w  szko-
leniu sportowym w tym okresie, 
ukształtują trwałą tendencję do 
działania, wynikającą z  obawy 
i lęku przed porażką.
Warto w tym miejscu zauważyć, 
że jedyną uczelnią w Polsce, która 
daje możliwość uzyskania dyplo-
mu ze specjalizacji na instruktora 
treningu mentalnego w  sporcie, 

jest Akademia Wychowania Fi-
zycznego i  Sportu w  Gdańsku. 
Jego uzyskaniem może się po-
chwalić pierwszych 22 absolwen-
tów gdańskiej uczelni. To właśnie 
gdańska uczelnia jako pierwsza 
przeciera szlak w  tej dziedzinie 
i  szkoli instruktorów oraz trene-
rów mentalnych w  sporcie, we 
współpracy partnerskiej z  Pol-
skim Towarzystwem Treningu 
Mentalnego i realizacji Programu 
Ustawicznego Kształcenia Trene-
rów Mentalnych w Sporcie. 
Co ciekawe, przy gdańskiej 
AWFiS funkcjonuje Laborato-
rium Psychologii Sportu i  Tre-
ningu Mentalnego – Centrum 

Szkoleniowe, które należy do 
najnowocześniejszych tego typu 
miejsc w  kraju. Uczelniane la-
boratorium, kierowane przez dr. 
Marka Graczyka, stwarza odpo-
wiednie warunki do prowadzenia 
zajęć z: psychologii stresu, psycho-
regulacji oraz treningu mentalne-
go. Jeszcze przed pandemią odby-
wały się ćwiczenia oraz warsztaty 
dla ponad 250 studentów z  kie-
runków: Wychowania Fizyczne-
go, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
oraz Fizjoterapii, w  warunkach 
spełniających najwyższe światowe 
standardy, jakich nie posiada żad-
na wyższa uczelnia w kraju.   

Krzysztof Lubański

sport




