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FlashFlash

Już nie tylko balon sportowy …...
Jeszcze do niedawna na terenie byłego parkingu 
przy ulicy Kurpińskiego 7, z którego mogli korzystać 
mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchani-
no”, miał być wybudowany sam balon sportowy.

Łatwiej i bezpieczniej 
Wyremontowano przejście podziemne pod Aleją Nie-
podległości w Sopocie. To kolejna inwestycja, która przy-
czyni się do poprawy dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami, rodziców z małymi dziećmi i wózkami. 

Trzy tygodnie Jarmarku św. Dominika 
Do końca maja zostanie uruchomiony system 
rejestracji zgłoszeń do uczestnictwa w Jarmarku 
Św. Dominika, który w tym roku odbędzie się w 
dniach 24 lipca–15 sierpnia.

Nagrody czekają dla zwiedzających
Trzy gdańskie zbiorniki wodne czekają od 28 maja 
na turystów. Na wizyty można zapisywać się przez 
stronę internetową, a na zwiedzających czekają 
niespodzianki.
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120. urodziny trójmiejskiego kurortu
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BĘDZIEMY ŚWIĘTOWAĆ CAŁY ROK

8 października 1901 roku dekretem cesarskim sopotowi przyznano prawa miejskie. 
rocznica stała się pretekstem do całorocznego świętowania urodzin miasta.
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NAJSTARSZA I NAJPOPULARNIEJSZA IMPREZA

 – trudno wyobrazić sobie lato bez jarmarku Świętego dominika. niezmiennie w wakacje, niezmiennie 
przez 3 tygodnie, w samym sercu ponad tysiącletniego miasta odbędzie się jedna z najpopularniejszych 
i najstarszych imprez plenerowych o charakterze handlowo-rozrywkowym – mówi bartosz tobieński, 
rzecznik prasowy międzynarodowych targów Gdańskich, które są organizatorem imprezy. 

– Bezpieczeństwo gości Jar-
marku Św. Dominika jest 
sprawą nadrzędną. Jako orga-
nizator imprezy gwarantuje-
my, podobnie jak w roku ubie-
głym, wdrożenie wszystkich 
niezbędnych procedur związa-
nych z  tego typu wydarzenia-
mi w plenerze.
Do końca maja zostanie uru-
chomiony system rejestra-
cji zgłoszeń do uczestnictwa 
w  Jarmarku Św. Dominika, 
który w tym roku odbędzie się 
w dniach 24 lipca–15 sierpnia. 
Dla wielu wystawców i działa-
jących w Gdańsku podmiotów 
jarmark jest szansą na powrót 
do normalności, ale też ma 
wpływ na wzrost gospodarczy 
i poziom zatrudnienia w regio-
nie, co bezpośrednio przekłada 
się  na poprawę jakości życia 
mieszkańców.
W  tym sezonie będą obowią-
zywały zasady organizacji wy-
darzeń podobne jak w  ubie-
głym roku. W związku z  tym 
wydarzenia kulturalne, w tym 

koncerty będą miały charakter 
kameralny.  
 – To wydarzenie dla wszyst-
kich – małych i  dużych, któ-
rzy lubią spokojny, familijny 
czy aktywny sposób spędzenia 
czasu. Kolory życia obrazują 

różnorodność i odcienie atrak-
cji, które zaproponuje jarmark. 
Nowa kolorystyka w  logoty-
pie Jarmarku Świętego Do-
minika symbolizuje odcienie 
bałtyckiego bursztynu, któ-
rego bogactwo będzie można 

podziwiać w  nowo otwartym 
Muzeum Bursztynu w  Wiel-
kim Młynie – dodaje Bartosz 
Tobieński.

(GR)

trzy tygodnie Jarmarku św. dominika 
REWITALIZACJA KOSZAR NAPOLEOńSKICh 
Ogłoszono przetarg na rewitalizację koszar napo-
leońskich Twierdzy Wisłoujście. Planowane przez 
Muzeum Gdańska prace dotyczą zabytkowego 
obiektu położonego na Szańcu Wschodnim. Rewita-
lizacji poddanych zostanie także ponad 2200 metrów 
kwadratowych powierzchni wokół koszar, których 
otwarcie zaplanowano w  2022 r. Całkowity koszt 
projektu, który zostanie dof inansowany ze środków 
unijnych, oszacowano na ponad 2 mln euro.

POLSAT PLUS ARENA GDAńSK 
Stadion w  Gdańsku ma nowego sponsora tytular-
nego. Obiekt w Letnicy czeka nowe życie – kolejne 
wydarzenia sportowe i  widowiska artystyczne. Pol-
sat Plus Arena Gdańsk – tak od 21 maja nazywa się 
stadion w  Gdańsku. Umowa będzie obowiązywała 
przez 6 lat. Wartość kontraktu to blisko 17 mln zł.
Znów otwarte centrum dla seniorów
Dojrzali mieszkańcy Gdańska znów będą mogli ko-
rzystać z  profesjonalnego wsparcia w  poszukiwaniu 
zatrudnienia, a  także w  jednym miejscu zapoznać 
się z  najciekawszymi propozycjami adresowanymi 
do nich przez kluby seniora, uniwersytety trzeciego 
wieku czy różnego rodzaju stowarzyszenia działające 
na rzecz osób starszych. Do aktywności po przerwie 
spowodowanej covid-19 wraca Centrum Pracy Se-
niorek i Seniorów Gdańskiego Urzędu Pracy. Punkt, 
który mieści się we Wrzeszczu przy al. Grunwaldz-
kiej 30/32, otworzy się we wtorek, 1 czerwca.
Przebudują skrzyżowanie 
Na początku czerwca powinniśmy poznać f irmę, 
która zajmie się przebudową skrzyżowania ulic Lilii 
Wendy i Chrobrego we Wrzeszczu. 
 – Skrzyżowanie to zostanie „wyniesione”, aby zwięk-
szyć bezpieczeństwo w tym miejscu. Oprócz „wynie-
sienia” tarczy skrzyżowania, zostaną przebudowane 
chodniki, wybudowane zostaną przyłącza wpustów 
deszczowych i uporządkowana zostanie zieleń w po-
bliżu skrzyżowania. Prace mają potrwać 5 miesięcy 
od daty podpisania umowy – informuje Aneta Nie-
zgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

PERŁY SAMORZąDU DLA GDAńSKA
Już po raz piąty odbył się ranking Perły Samorzą-
du. Nasze miasto zostało docenione we wszystkich 
trzech kategoriach. Gdańsk zajął drugie miejsce 
w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, 
tak samo oceniono Aleksandrę Dulkiewicz w  kate-
gorii „włodarz”, a Izabela Kuś zajęła trzecie miejsce 
w kategorii „skarbnik”. Nasze miasto otrzymało rów-
nież wyróżnienie dla miast turystycznych za prowa-
dzone rozwiązania f inansowo-zarządcze umożliwia-
jące funkcjonowanie i rozwój sektora turystycznego.

ŁANY KWIATóW 
Latem morze kwiatów zakwitnie nie w 7, a już w 14 
lokalizacjach. Gdańsk podwaja liczbę kwietnych łąk 
z siewu. Pomalują one na nowo krajobraz na przeszło 
10 tysiącach metrów kwadratowych miasta. W  tym 
roku łąki kwietne z siewu powstaną w następujących 
lokalizacjach przy: ul. Matejki, ul. Focha, ul . Pla-
tynowej, ul. Goplańskiej, ul. Jaśkowa Dolina, parku 
Uphagena i ul. Słowackiego.

PIT W GDAńSKU SIĘ OPŁACIŁ 
Wyłoniono laureatów gdańskiej loterii PIT. Nagro-
da główna, hybrydowy samochód Suzuki Swift FL 
Elegance, traf i w tym roku do Pana Tomasza. W 5. 
edycji zabawy wzięło udział 16 308 osób. W  2020 
roku swój PIT rozliczyło w Gdańsku ponad 350 tys. 
podatników. Od lat ta liczba stale wzrasta.
Szkoły czekają na dyrektorów
Wraz z końcem roku szkolnego 2020/21, w 40 gdań-
skich szkołach i placówkach oświatowych zakończy 
się kadencja obecnych dyrektorów. W związku z tym 
organizowane są konkursy, które wyłonią odpo-
wiednie osoby na te stanowiska na kolejnych 5 lat. 
W  Gdańsku opiekę nad uczniami sprawuje łącznie 
164 dyrektorów. 

W skrÓCiE
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120. urodziny trójmiejskiego kurortu
8 października 1901 roku de-
kretem cesarskim Sopotowi 
przyznano prawa miejskie. 
Rocznica stała się pretekstem 
do całorocznego świętowania 
urodzin miasta
Od maja tego roku do czerwca 
2022 roku odbędzie się seria za-
planowanych wydarzeń. Wśród 
głównych atrakcji znalazło się 
wiele projektów artystycznych, 
„zielonych", sportowych i zwią-
zanych z uzdrowiskowym cha-
rakterem jubilata. 
Urodziny miasta to także ju-
bileusze miejskich instytucji. 
Wśród nich 20-lecie Muzeum 

Sopotu, które zaplanowało na ten 
czas wystawy pokazujące Sopot 
nieoczywisty. Pierwszą jest wy-
stawa zdjęć Johna Faltina, który 
na przełomie XIX i XX w doku-
mentował zachodzące w mieście 
zmiany. Połączone jubileusze to 
także wykłady, spacery, koncerty 
w  ogrodzie, pikniki dla miesz-
kańców oraz otwarcie tzw. mu-
zeów miejsc, które powstają, by 
przedstawić historię wartościo-
wych dla miasta obiektów i ota-
czających je terenów. Również 
Biblioteka Sopocka zaplanowała 
wiele spotkań i  aktywności dla 
mieszkańców, w tym opracowane 

wspólnie z  muzeum spacery po 
Sopocie. 
Rok 2021 to także jubileuszowa, 
10. edycja festiwalu Literacki So-
pot, podczas którego odbędą się 
spotkania autorskie, debaty, targi 
książki, czytania performatywne, 
pokazy filmowe, gry miejskie czy 
warsztaty. Tematem wiodącym 
będzie literatura i kultura Włoch. 
Jednym z najciekawszych przed-
sięwzięć obchodów będą koncer-
ty w wykonaniu Polskiej Filhar-
monii Kameralnej Sopot. Pod-
czas koncertu dla Mieszkańców 
(4 września) przywołane zostaną 
najciekawsze historie dotyczące 

początków miasta. 5 września 
Robert Sochacki zaprezentuje 
performatywną instalację au-
diowizualną „Sopocki pejzaż 
przywoływany". 
Wśród zaplanowanych wido-
wisk jednym z najciekawszych 
przedsięwzięć będzie paź-
dziernikowy Koncert Galowy, 
podczas którego odbędzie się 
premiera utworu napisanego 
specjalnie dla Sopotu przez 
kompozytora, laureata Oscara 
Jana A.P. Kaczmarka. 
W  ramach obchodów jubile-
uszu przygotowane są przed-
sięwzięcia, które wpiszą się 
w  krajobraz Sopotu na lata. 
Projektem Państwowej Ga-
lerii Sztuki jest zewnętrzna 
Galeria Miejska, która ubarwi 
sztuką sopockie plenery. 
 „Zielonym" akcentem ob-
chodów będzie posadzenie 
120 drzew oraz stworzenie 
alei sportu przy drodze pro-
wadzącej od plaży do Ergo 
Areny. Ponadto sopocka mło-
dzież będzie mogła uczestni-
czyć w zainicjowanym w tym 
roku projekcie 120 patentów 
żeglarskich i 120 kart pływac-
kich na 120-lecie.
Informacje o  wydarzeniach 
jubileuszowych znaleźć moż-
na na stronach: www.sopot.pl 
i www.kalendarz.sopot.pl.

(GR)
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w zeszłym tygodniu, na sejmowej komisji został odrzucony projekt posłów pis, który mógł w konsekwencji doprowadzić do prywatyzacji lasów. 
szczęśliwie, głosami opozycji, a także części posłów zjednoczonej prawicy udało się ten szkodliwy projekt odrzucić.

Oprócz tego tematu, chcia-
łam przekazać Państwu moje 
ostatnie działania związane 
z ochroną naszych lasów przed 
nadmierną wycinką drzew.
Od kilku lat Polacy obserwu-
ją wzmożoną wycinkę drzew. 
Wielu z  Państwa zwraca się 
do mnie z  tym problemem. 
Szczególnie mocno widzimy to 
w  Trójmiejskim Parku Krajo-
brazowym, który przez lata był 
w dużo mniejszy sposób wyko-
rzystywany jako las gospodar-
czy niż dzieje się to obecnie.
W związku z Państwa prośba-
mi podjęłam interwencje w  tej 
sprawie. Po pierwsze zwróci-
łam się do Nadleśnictw w wo-
jewództwie pomorskim. Z od-
powiedzi na moje interwencje 
wynika, że wzrost wycinki 
gospodarczej drzew w  latach 
2015 - 2020 zwiększył się na-
wet o  25% w  stosunku do lat 
2007 - 2015. To straszne, ile 
więcej drzew jest wycinanych! 
Szczególnie niebezpieczne jest 
to, że tak naprawdę tylko drze-
wa mogą równoważyć nega-
tywny wpływ samochodów czy 
przemysłu na środowisko.

Oprócz interwencji w  nad-
leśnictwach, przygotowałam 
projekt ustawy, który ma spo-
wodować większą ochronę la-
sów, szczególnie Parków Kra-
jobrazowych i  lasów ochron-
nych aglomeracji miejskich.
Projekt ustawy powstał ze 
względu na potrzebę ochro-
ny lasów w  obrębie aglomera-
cji miejskich, w  szczególności 
terenów parków krajobrazo-
wych przed wycinką, a  tak-
że wprowadza decentralizację 
sporządzania Planu urządze-
nia lasu (planu wycinki drzew) 
wprowadzając samorząd wo-
jewództwa jako organ go 
zatwierdzający.
Do tej pory Plan urządzania 
lasu (plan np. wycinek) sporzą-
dzany jest przez leśników, dla 
leśników i  zatwierdzany przez 
Ministra Środowiska. Nie ma 
nawet możliwości zaskarżenia 
tego planu!
Na ten problem zwróciła Pol-
sce Komisja Europejska. Nie-
stety Rząd PiS nie przygoto-
wał nowelizacji prawa w  tym 
zakresie i  Komisja Europejska 
zapowiedziała skierowanie 

przeciwko Polsce skargi do 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej.
Jeżeli Polska nie wprowadzi 
możliwości zaskarżania planu 
urządzenia lasu (planu wycin-
ki), to Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej może 

ukarać Polskę wielomiliono-
wymi karami.
Zwróciłam się w  tej sprawie 
w  trybie interwencji poselskiej 
do Premiera M. Morawiec-
kiego, Ministra Środowiska 
i  Ministra ds. Unii Europej-
skiej. Niestety odpowiedź jaką 

otrzymałam jest mocno niepre-
cyzyjna. Odpowiedziano mi, że 
trwają rozmowy, aby rozwiązać 
konflikt.
W  związku z  tym postanowi-
łam, żeby w  projekcie ustawy, 
którą przygotowałam zapi-
sać przekazanie samorządowi 

wojewódzkiemu kompetencje 
do zatwierdzania planu urzą-
dzenia lasu. Bez zgody Sejmi-
ku województwa Minister nie 
będzie mógł zatwierdzić planu 
wycinki drzew.
Przygotowany projekt usta-
wy niedługo zostanie złożony 
u Marszałek Sejmu. Następnie 
będziemy czekać na skierowa-
nie go do prac w Parlamencie. 
W  obecnej sytuacji politycz-
nej nie spodziewam się szyb-
kiej pracy nad projektem tej 
ustawy, ale może pomoże po-
parcie społeczne dla większej 
ochrony lasów? Szczęśliwie co-
raz więcej Polaków dostrzega 
problem nadmiernej wycinki 
drzew w naszych lasach i zwra-
ca się np. do posłów z apelami 
o  zmiany w  prawie. Wspólnie 
możemy osiągnąć naprawdę 
dużo więcej.
O dalszych losach ustawy będę 
Państwa informowała.

z poważaniem 
Małgorzata Chmiel, poseł na 

Sejm RP

Brońmy naszych lasów
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rozmowa z mieczysławem strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

Jak ocenia pan zamieszanie 
związane z przyjęciem kra-
jowego plany odbudowy?
Nie ma prostej odpowiedz na to 
pytanie. Z  jednej strony oczy-
wistym jest, że pieniądze prze-
widziane dla Polski w europej-
skim mechanizmie jakim jest 
Next Generation EU, czyli tzw. 
Funduszu Odbudowy, który 
jest odpowiedzią Unii Euro-
pejskiej na kryzys wywołany 
pandemią, są Polsce niezwy-
kle potrzebne. Polska stała się 
niechlubnym liderem zarówno 
w  liczbie nadmiarowych zgo-
nów w  Unii Europejskiej, ale 
również wzrostu inflacji. Po-
trzeba uruchomienia funduszu 
nie ulega wątpliwości tym bar-
dziej, że to właśnie Polska ma 
stać się jednym z największych 
beneficjentem tych środków. 

a więc powinniśmy się cie-
szyć z kpo?
Problem polega na tym, że 
przygotowany przez rząd Kra-
jowy Plan Odbudowy ma wiele 
wad, na które wskazywały za-
równo samorządy jak i  strona 
społeczna. Wady te polegają 
chociażby na tym, że usuwa się 
de facto rolę samorządów woje-
wództw przy podziale środków, 
cały proces centralizując. Nie-
zwykle niesprawiedliwy jest 
też podział środków, w  któ-
rym niemal 50% proc. dotacji 
przypadnie stronie rządowej, 
a  jedynie 20 proc. stronie sa-
morządowej. Dla samorządów 
rząd PiS przewidział przede 
wszystkim pożyczki, a  wiado-
mo, że po osłabieniu docho-
dów w  wyniku licznych decy-
zji wprowadzanych przez rząd 
PiS, wiele samorządów nie się-
gnie w ogóle po środki z KPO. 
Uderzy to przede wszystkim 
w  te najmniejsze i  najuboższe 
samorządy, które odpowiadają 
za politykę społeczną, eduka-
cyjną, czy szpitale i  transport 
zbiorowy.  

skoro zapisy kpo mają 
wiele wad, to co wywalczyła 
Lewica?
W mojej opinii niewiele, a wła-
ściwie nic, biorąc pod uwagę 
fakt, że pierwszy raz opozy-
cja dostała do ręki niezwykły 
atut, który pozwalał na posta-
wienie rządowi twardych wa-
runków w  negocjacjach. Dziś 
Lewica chwali się chociażby 
wywalczeniem w  KPO 850 
mln euro na szpitale powia-
towe. Niestety nie widzi, albo 
nie chce widzieć, że w  tym 
samym dokumencie, za któ-
rym Lewica zagłosowała, jest 

postulat centralizacji służby 
zdrowia. Tak więc Lewica od-
dała szpitale powiatowe w ręce 
PiS. Dziwi mnie również brak 
mocnego zaakcentowania po-
wszechnie podnoszonej przez 
samorządy kwestii transpor-
tu zbiorowego. Wykluczenie 
transportowe, dodatkowo spo-
tęgowane przez epidemię ko-
ronawirusa, to jeden z  głów-
nych problemów rozwojowych 
Polski, który można rozwiązać 
przede wszystkim wspierając 
rozwój publicznego transpor-
tu zbiorowego. W  tym sensie 
przeznaczenie w  KPO porów-
nywalnych kwot na transport 
autobusowy oraz prawdopo-
dobnie fabrykę wytwarzają-
cą samochody elektryczne na 
pewno z  lewicowego punktu 
widzenia jest niezrozumiałe.

No ale przecież przekazane 
polsce środki mają podlegać 
kontroli samorządów…
Kwestia nadzoru to również 
problem. Przewodniczący 
Włodzimierz Czarzasty chwa-
lił się, że wymógł to, aby wy-
datkowanie środków było kon-
trolowane przez stronę samo-
rządową. Gdyby jednak prze-
czytał projekt KPO, za którym 
zagłosował, to dowiedziałby 
się, że ta kontrola będzie ze-
rowa. A  kwestia uwzględnia-
nia samorządów i  w  kontroli 
i  w  samym procesie wydatko-
wania środków była niezwykle 

ważna, bowiem wiemy jak dzie-
lone są pieniądze przez stronę 
rządową chociażby w  ramach 
Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. Przypomnę, 
że 36 samorządów z  Pomorza 
w  II i  III rozdaniu nie otrzy-
mały ani złotówki, a wśród sa-
morządów województw 8 rzą-
dzonych przez parlamentarną 
opozycję dostało 11 proc. przy-
znanych środków, a  jak łatwo 
policzyć 89% przypadło tym 
rządzonym i  współrządzonym 
przez PiS. 

Zdaniem Lewicy to właśnie 
komisja Europejska będzie 
gwarantem prawidłowego 
wydatkowania środków. 
takie są przecież doświad-
czenia z perspektywy 2014-
2020…...
Prawidłowego tak, ale nieko-
niecznie zdecentralizowanego. 
Komisja Europejska nie inge-
ruje w kwestie relacji pomiędzy 
rządem a samorządami teryto-
rialnymi. Przypomnę tylko, że 
równolegle do KPO dyskutu-
jemy o  Umowie Partnerstwa, 
która zadecyduje o  wsparciu 
UE w okresie 2021-2027. Kwe-
stionujemy zarówno propono-
wany algorytm podziału aloka-
cji pomiędzy regiony, jak i wy-
łączenie 25 proc. puli przezna-
czonej dla województw, o któ-
rej będzie de facto decydował 
minister poprzez tzw. Kontrakt 
Programowy. To wszystko 

kroki w stronę wzmożonej cen-
tralizacji Polski. Nie liczmy 
na to, że Komisja Europejska 
ureguluje nasze wewnętrzne 
sprawy. Tę kwestię rozwiązać 
musimy sami – poprzez soli-
darność i  partnerską postawę. 
Z tym, jak widać, jest niestety 
coraz gorzej. 

Wspomniał pan o kontrakcie 
programowym – to nowe 
narzędzie programowania 
rozwoju.
Tak – niestety z punktu widze-
nia samorządu województwa 
oznacza to kolejne ogranicze-
nie swobody wydatkowania 
środków w  ramach programu 
regionalnego. W  efekcie Pro-
gram Fundusze Europejskie 
dla Pomorza 2021-2027 będzie 
musiał spełniać różnego ro-
dzaju ograniczenia narzucone 
przez Kontrakt. O ile uznajemy 
za uzasadnione limity finanso-
we wynikające z  rozporządzeń 
UE dotyczące konieczności 
przeznaczenia określonych 
kwot na innowacje, badania 
i  rozwój, przedsiębiorczość, 
klimat czy włączenie społecz-
ne, o  tyle trudno nam się po-
godzić z  zapowiedziami ich 
zaostrzenia w  programach re-
gionalnych i  jednocześnie ła-
godzenia w krajowych. 
Zupełnie niezrozumiałe są 
również zapisy dotyczące wy-
łącznie województwa pomor-
skiego, w  których ogranicza 

się swobodę interwencji w  in-
frastrukturę drogową. Tak 
bowiem należy postrzegać na-
kaz zarezerwowania połowy 
środków na inwestycje drogo-
we dla projektów realizowa-
nych w  formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Dys-
ponując mniejszym o  40 proc. 
w  porównaniu do poprzedniej 
perspektywy budżetem musi-
my mieć możliwość decydowa-
nia o ukierunkowaniu i formu-
le realizacji inwestycji, zgodnie 
ze zdiagnozowanymi regio-
nalnymi potrzebami. Dlatego 
też w  tym przypadku liczymy 
na elastyczne podejście strony 
rządowej.

Na realizację jakich inwesty-
cji liczy pomorski samorząd?
Kontrakt Programowy ma 
również zadecydować o  środ-
kach z tzw. rezerwy programo-
wej oraz być może wskazać nie-
które inwestycje finansowane 
z programów krajowych. Przy-
gotowaliśmy stanowisko nego-
cjacyjne z  przedsięwzięciami 
o różnej skali, które można by 
było w  ramach kontraktu zre-
alizować. Warto tu wspomnieć 
o  utworzeniu centrum usług 
wspólnych dla podmiotów lecz-
niczych, rozwijającego innowa-
cyjne terapie, w  tym związane 
ze szczepionkami. To również 
projekty z  obszaru energetyki, 
których celem jest stworze-
nie tzw. wysp energetycznych, 

wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. W  dziedzinie 
transportu, poza pomysłami 
dotyczącymi rozwoju infra-
struktury i  taboru kolejowego, 
zaproponowaliśmy sfinanso-
wanie zakupu autobusów, któ-
re poprawiłyby skomuniko-
wanie, najbardziej wykluczo-
nej transportowo, zachodniej 
części województwa. Z  kolei 
w wymiarze społecznym chcie-
libyśmy kontynuować kom-
pleksowe projekty dotyczące 
kształcenia zawodowego czy 
też rewitalizacji miast. Skalę 
dodatkowych potrzeb, na któ-
re moglibyśmy odpowiedzieć 
w  ramach programu regional-
nego dzięki rezerwie progra-
mowej, oszacowaliśmy na ok.  
700 mln euro.

Jest szansa że uda się to 
zrealizować?
Nie ukrywam, że w  sytuacji, 
gdy (porównując mijającą oraz 
nadchodzącą perspektywę fi-
nansową) Pomorskie zalicza 
się do regionów najbardziej do-
tkniętych spadkiem alokacji, 
bardzo liczymy na dodatkowe 
środki. Niestety do rozpoczy-
nających się właśnie rozmów 
o  kontrakcie programowym 
zostaliśmy zaproszeni jako jed-
no z  ostatnich województw. 
Mam nadzieję, że nie przełoży 
się to na wysokość dodatkowe-
go wsparcia, które uda nam się 
dla Pomorza zdobyć.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

podział środków jest niesprawiedliwy, 
bo krzywdzi samorządy
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Administracja Osiedla Nr 3 PSM "Przymorze"  

wynajmie:

1. Lokal użytkowy, usytuowany na parterze przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 8B w Gdańsku,  o pow. 14,00 m2.

       Lokal wyposażony jest w instalację wodną i elektry-
czną .

2.     Lokal użytkowy, usytuowany na parterze przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża 8C w Gdańsku,  o pow. 18,43 m2.

       Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanaliza-
cyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i elektryczną.

  nikola kozioł lat 13

BĘDZIEMY ŚWIĘTOWAĆ DZIEń DZIECKA

klub z kołobrzeskiej również odmrażany 
 – Kultura w Polsce systema-
tycznie się odmraża i  my na 
Przymorzu w  klubie „Bolek 
i  Lolek” powoli wracamy do 
normalności – mówi Joanna 
Boużyk, kierownik przymor-
skiego klubu.
Od początku maja grupa 
Sprawne Ręce realizuje pro-
jekt „Kuferek babuni”, na któ-
ry otrzymała dofinansowanie 
z  Gdańskiego Funduszu Se-
nioralnego. To nie jedyny pro-
jekt, który otrzymał wsparcie 
z tego funduszu. Już w czerw-
cu będzie realizowany projekt 
„Lato w obrazie”. Najmłodsza 
grupa sensoryczna również 
pozyskała fundusze na swoje 
działania z Gdańskiego Fun-
duszu Sąsiedzkiego.  
Na przełomie maja i czerwca 
odbędą się twórcze spotkania 
o  charakterze międzynaro-
dowym. Uczestnikami będą 
osoby z  Ukrainy, Białorusi 
i  Polski. Podczas zabawy ro-
dzice wraz z  dziećmi będą 
malować mega kartonowe 
domki,  a uczestnicy drugie-
go spotkania zajmować będą 
się malowaniem obrazów na 
płótnie.
Już teraz najmłodszych 
mieszkańców osiedla mo-
żemy zaprosić na wspólne 
świętowanie Dnia Dziecka. 

Przygotowaniem imprezy zaj-
muje się klub oraz Rada Dziel-
nicy Przymorze Wielkie. Ple-
nerowe święto zaplanowano 
na 7 czerwca (początek o godz. 
14.00) – oczywiście na terenach 
zielonych wokół klubu, który 
mieści się przy ul. Kołobrze-
skiej 57. 
 – W naszym mobilnym parku 
rozrywki zbudowanym spe-
cjalnie na tę okoliczność bę-
dzie można skorzystać z  wielu 
atrakcji. Na dzieci czekać bę-
dzie dmuchana zjeżdżalnia, 
dmuchany plac zabaw, piłka-
rzyki long, mega warcaby czy 

domino. Nie zabraknie anima-
cji i  konkursów. Uczestników 
zabaw prosimy o  zabranie ko-
szy piknikowych oraz koców 
– mówi Joanna Boużyk. – 21 
czerwca wraz z Radą Dzielnicy 
Przymorze Wielkie zaprasza-
my na dni sąsiadów, które po-
łączone będą ze świętowaniem 
Nocy Kupały. W  bajkowym 
zakamarku na terenach zielo-
nych przy klubie odbędzie się 
performatywny teatr. Powstaną 
też wielkie ilustracje do baśni 
wykonane przez dzieci lub cale 
rodziny.  Podczas zabaw będzie 
można wykonać ekologiczne 
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Informację udzielane są  od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7 – 15,  pod nr tel. 58 553-04-13 wew. 

41 lub  667-629-555.

dosłownie kilkadziesiąt godzin temu poznaliśmy laureatów Vii pomorskiego Festiwalu piosenki o złotą nutkę 
króla maciusia. tegoroczna odsłona cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem festiwalu miała nieco inną 
formułę. mimo to poziom wokalny uczestników muzycznego konkursu był wysoki.

Pomysł na organiza-
cję imprezy nie zrodził się 
z przypadku.
 – Z  taką propozycją wyszli 
członkowie Studia Piosenki, 
które już od 25 lat działa pod 
skrzydłami naszego klubu. 
Nasi mali artyści od wielu lat 
uczestniczą i  to z niemałymi 
sukcesami w  różnych impre-
zach muzycznych organizo-
wanych w  całym kraju. Do-
szli w  końcu do wniosku, 
że my również powinniśmy 
mieć swój festiwal i  tak też 
się stało – mówi „Panoramie” 
Urszula Lisowska, kierownik 
Osiedlowego Klubu „Maciuś 
I” na Przymorzu. – Naszym 
celem była też popularyzacja 
dziecięcych i młodzieżowych 
piosenek polskich kompo-
zytorów, ale także prezen-
tacja dorobku artystyczne-
go wokalistów oraz duetów. 
Przy ocenie zawsze bierze-
my pod uwagę, czy piosenka 
była dopasowana do wieku 
wykonawcy. 
Początkowo w  festiwalu 
uczestniczyli przede wszyst-
kim gdańscy wokaliści. 
Z  czasem impreza zyskała 
rangę, a  na Przymorzu po-
jawiali się wokaliści niemal 
z całego Pomorza.
 – W  roku ubiegłym nasze 
plany pokrzyżował covid-19. 
Tym razem nie odpuściliśmy, 

DZIECI SPRAGNIONE ZAJĘĆ W KLUBIE

Złota Nutka króla Maciusia dla Nikolipodział środków jest niesprawiedliwy, 
bo krzywdzi samorządy

ale festiwal musieliśmy zor-
ganizować w  formule multi-
medialnej. Uczestnicy przy-
słali do nas swoje nagrania, 
a  jury – każdy w  swoim do-
mowym zaciszu – oceniało 
wokalne umiejętności dzie-
ci. W  tegorocznej imprezie 
uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych oraz przed-
szkolaki – dodaje Urszula 
Lisowska. 
W tym roku bezkonkurencyj-
na okazała się Nikola Kozioł, 
zdobywają tytuł Grand Prix. 
Dodajmy na sam koniec, że 
wręczenie nagród – z zacho-
waniem reżimu sanitarnego – 
odbędzie się 11 czerwca. 
 – Zauważyłam, że nasi mali 
wokaliści zdecydowanie wolą 
występować na scenie przed 
żywo reagującą publiczno-
ścią. Śpiewanie przed kame-
rą, szczególnie na początku, 
przysparzało im problemów. 
W  ostatnim czasie wielu or-
ganizatorów festiwali i prze-
glądów działa online, dlatego 
musimy sprostać wyzwaniu 
i  wszystkie wykonania na-
grywać. Wierzę, że nieba-
wem obostrzenia będą jesz-
cze bardziej poluzowane 
i  nasi młodzi artyści będą 
mogli występować przed pu-
blicznością – dodaje Urszula 
Lisowska.
Dodajmy przy okazji, że po 

długiej przerwie klub z Opol-
skiej wznowił swoje działania 
stacjonarne. Szczególnie du-
żym zainteresowaniem cie-
szą się zajęcia plastyczne dla 
dzieci. Dla maluszków pro-
wadzone są zajęcia „Rozwój 
przez sztukę”. Swoją działal-
ność wznowiło Studio Pio-
senki, sekcja gry na pianinie 
i  gitarze. Tak duże zaintere-
sowanie zajęciami pokazu-
je, że dzieci i  młodzież byli 
złaknieni aktywnego działa-
nia poza domem. 
Klub planuje organizację 
skromnej imprezy z  okazji 
Dnia Dziecka, ale w momen-
cie zamykania tego wydania 
gazety nie znaliśmy jeszcze 
jej szczegółów, dlatego też 
zainteresowanych odsyłamy 
na stronę facebookową klubu 
„Maciuś I”.

(lubek)

lampiony ze słoików oraz pa-
pierowe wianki. Na naszych 
gości czekać też będzie kuli-
narna niespodzianka. 
Tradycyjnie już w okresie wa-
kacji (w  sierpniu) organizo-
wana ma być „Akcja lato”, de-
dykowana dzieciom w  wieku 
7–11 lat, a zajęcia mają odby-
wać się w poniedziałki, środy 
i  piątki w  godz.9.00–15.00. 
Ich dokładny plan przed-
stawiony zostanie za kilka 
tygodni. 

(GR)

LAUREACI

Dzieci do lat 6: 
1. miejsce Maria Hebel, 
2. Natalia Jankowska, 
3. Kornelia Ługowska. 

Klasy I – II: 
1. Oliwier Ciecholewski, 
2. Patrycja Stryjewska, 

3. Hanna Basek. 
Klasy III – IV: 

1. Justyna Stefańska, 
2. Dagmara Kędzia, 

3. Maja Hebel

Klasy V – VI: 
1. Zofia Basek 

i Natalia Weber, 
2. Michalina Kubicka

Klasy VII – VIII: 
1. Rozalia Nierzwicka, 

2. Beata Franiak, 
3. Urszula Marszelewska.
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 widok ze zbiornika kazimierz 

 klimatyczny zabytkowy zbiornik wody stara orunia 

żYCiE Miasta

po długiej przerwie swoją działalność reaktywuje osiedlowy klub „ad-rem”, działający 
pod opiekuńczymi skrzydłami robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”. na 
inaugurację oliwski klub zorganizował cykl turniejów piłkarskich.

trzy gdańskie zbiorniki wodne czekają od 28 maja na turystów. na wizyty można zapisywać się przez stronę internetową, 
a na zwiedzających czekają niespodzianki.

Już od kilku dobrych lat zma-
gania piłkarskie organizowane 
są przy okazji dwóch rocznic: 
uchwalenia Konstytucji 3 maja 
i  przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej.
 – W turnieju finałowym, który 
rozegraliśmy na boisku szkoły 
„Fregata”, bezkonkurencyjna 
okazała się ekipa reprezentu-
jąca dzielnicę Strzyża. W zwy-
cięskiej drużynie grali: Ma-
riusz Chrzanowski, Marcin 
Machaliński, Mateusz Szko-
da, Filip Żmijewski, Kevin 
Olszewski, Filip Krewniak, 
Michał Kozieł. Na 2. miejscu  
sklasyfikowana została repre-
zentacja Rady Dzielnicy Oli-
wa, a  trzecim miejscem mu-
sieli zadowolić się zawodnicy 
z  DCS Gdańskiego Zespołu 
Schronisk i Sportu Szkolnego. 
Warto w  tym miejscu jeszcze 
dodać, że był to najmłodszy ze-
spół turnieju – relacjonuje Ry-
szard Riviera, kierownik klubu 
„Ad-Rem”.
Tytuł króla strzelców przypadł 
w  udziale Filipowi Krewnia-
kowi, który tylko w  samych 

finałach zgromadził na swoim 
koncie cztery gole. Za najlep-
szego bramkarza organizato-
rzy uznali Kevina Olszewskie-
go, natomiast tytuł fair play 
powędrował do rąk Jakuba 
Flicińskiego.
 – Zwycięskie zespoły i  wy-
różnieni zawodnicy otrzymali 
puchary i medale oraz  nagro-
dy ufundowane przez Radę 

Dzielnicy Oliwa, Robotniczą 
Spółdzielnię Mieszkaniową 
„Budowlaną”, Polski Związek 
Piłki Nożnej oraz biuro euro-
posłanki  Magdaleny Adamo-
wicz i Urząd Miejski w Gdań-
sku – informuje Ryszard Rivie-
ra. – Bardzo się cieszę, że mo-
gli powrócić na nasze sportowe 
obiekty. Myślę, że wszyscy byli 
stęsknieni zajęć rekreacyjnych 

i  sportowych. Mam nadzieję, 
że nasze turnieje już na stałe 
zawitają do kalendarza imprez 
organizowanych w  Oliwie. 
Korzystając z  okazji, serdecz-
nie dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji 
majowego turnieju.

(KL)

Agnieszka Klugmann  
z  Gdańskiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyj-
nej przypomina, że Gdański 
Szlak Wodociągowy łączy ze 
sobą elementy krajoznawczego 
spaceru, obserwacji przyrody 
z ciekawą wiedzą z zakresu in-
żynierii sanitarnej i historii.
 – Zwiedzanie dostępne jest 
w  sezonie letnim. Atrak-
cję tworzą dwa historyczne 
podziemne rezerwuary wody 
i  jedna nowoczesna wieża ci-
śnień z  wyjątkowym tarasem 

widokowym. Symbolem szla-
ku jest nietoperz – nieuchwyt-
ny, tajemniczy i  rzadko spoty-
kany ssak, który wybrał jeden 
z  jego obiektów – Zbiornik 
Wody Stara Orunia – na swo-
je siedlisko – mówi Agnieszka 
Klugmann. 
Zwiedzanie zbiorników odby-
wa się w małych, kameralnych 
grupach pod opieką przewod-
nika. Wizyty trwają około 60 
min. Obiekty szlaku są atrak-
cjami samymi w sobie. 
 – Klimatyczny zabytkowy 

Zbiornik Wody Stara Oru-
nia budzi skojarzenia sakralne 
ze względu na klasyczną kon-
strukcję, złożoną z naw i arkad, 
wymurowaną z  czerwonej ce-
gły. Dno zbiornika jest na stałe 
wypełnione wodą, a  zwiedza-
nie odbywa się po specjalnych 
pomostach. 110-letni Zbiornik 
Wody Stary Sobieski to pod-
ziemny amfiteatr z  unikalną 
w  skali Europy akustyką. Co 
ciekawe, dźwięk roznosi się 
na odległość do 200 metrów 
i powraca w formie echa przez 
nawet 7 sekund. Najmłodszy 
Zbiornik Wody Kazimierz, 
znajduje się w  pobliżu pięknej 
plaży na Wyspie Sobieszew-
skiej i  jest czynnym obiektem 
dbającym o  odpowiednie ci-
śnienie wody w  tej dzielnicy. 
Ta ciekawa architektonicznie 
wieża ciśnień ma 30 metrów 
wysokości. Na szczycie znaj-
duje się taras z  widokiem na 
Zatokę Gdańską i Żuławy Wi-
ślane – opowiada Agnieszka 
Klugmann. 
Architektura, niepowtarzal-
ne wnętrza i  ciekawe położe-
nie zbiorników zdecydowanie 

robią wrażenie. Organizatorzy 
starają się, aby turyści wracali 
na szlak, także poprzez ciągłą 
modyfikację wystaw znajdują-
cych się w  tych oryginalnych 
przestrzeniach. Interdyscypli-
narna wystawa o historii wodo-
ciągów znajdująca się w Zbior-
niku Sobieski zostanie wzbo-
gacona o rekonstrukcję łazien-
ki z początku XX wieku. W tej 
części ekspozycji znajdą się 
między innymi: żeliwna wan-
na na lwich łapach, spłuczka 
dzwonowa z porcelanową rącz-
ką i  mosiężnym łańcuszkiem, 
narożna porcelanowa umywal-
ka.  W zewnętrznym pierście-
niu zbiornika pojawi się nowa 
wystawa czasowa – autorstwa 
Eleny Vertikovej, student-
ki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku.
 – Ceglane ściany Zbiornika 
Wody Stara Orunia staną się 
w  tym roku tłem do projekcji 
zdjęć dotyczących historii oraz 
mieszkańców tego obiektu. Na 
parter Zbiornika Kazimierz, po 
prawie dwuletniej przerwie po-
wróci edukacyjna, mechatro-
niczna wystawa obrazująca 

znaczenie wieży ciśnień w sys-
temie wodociągowym – infor-
muje Agnieszka Klugmann. 
Za wystawy stałe, jak i wszyst-
kie dodatkowe atrakcje na szla-
ku turyści muszą zapłacić 18 zł 
(bilet do Sobieskiego i  Oruni 
kosztuje 9 zł, a  Zbiornik Ka-
zimierz udostępniany jest bez-
płatnie). Najlepszym gwaran-
tem wizyty w obiekcie jest re-
zerwacja oraz zakup biletu na 
www.szlak.gda.pl. W tym roku 
wizyty rezerwować można tak-
że przy pomocy Karty Turysty.
Organizatorzy zachęcają gości, 

aby pokonali cały szlak i  od-
wiedzili wszystkie trzy zbior-
niki. Dla tych, którym to się 
uda, przewidziano specjalną 
nagrodę. By wziąć udział w ak-
cji, wystarczy pobrać specjalną 
kartę podczas pierwszej wizy-
ty. Na każdym zbiorniku goście 
otrzymają specjalne naklejki 
z  symbolami. Komplet nakle-
jek gwarantuje nagrodę, któ-
rą odebrać można na ostatnim 
odwiedzanym obiekcie.

(GR)

MŁODZI ZNóW MOGą CIESZYĆ SIĘ PIŁKą  

GDAńSKI SZLAK WODOCIąGOWY 

W oliwie wrócili na boiska

Nagrody czekają dla zwiedzających

PRACA BLISKO NATURY

tropikalny ogród 
Na terenie Olivia Business Centre, 
największego centrum biznesowe-
go w  Polsce, powstał całoroczny 
ogród. To starannie zaprojekto-
wana przestrzeń o  powierzchni 
blisko 800 m2, wypełniona tysią-
cami tropikalnych roślin, repre-
zentujących ponad 150 różnych 
gatunków.
 – Olivia Garden jest efektem no-
watorskiego myślenia o charakte-
rze miejsca pracy, w  którym bli-
skość natury pozytywnie wpływa 
na samopoczucie i  efektywność. 
Projekt powstał w  odpowiedzi 
na zapotrzebowanie rezydentów 
centrum biznesowego oraz z my-
ślą o  mieszkańcach Trójmiasta, 
którym zaoferowane zostanie 
nowe miejsce na gastronomicz-
nej i eventowej mapie Trójmiasta. 
Olivia Business Centre jest naj-
większym centrum biznesowym 
w Polsce północnej, w którym od 
początku przyświeca nam hasło 
„więcej niż budynek” – mówi Mo-
nika Matysiak, dyrektor działu 
Resident Relations Olivii Business 
Centre. 
Olivia Garden zapewnia możli-
wość pracy oraz spędzania czasu 
wolnego w bezpośredniej bliskości 
z naturą, niezależnie od pory roku 
i  warunków pogodowych. Prze-
szklona bryła pawilonu ma kształt 
graniastosłupa z  charakterystycz-
nie pochyłym dachem, nawią-
zującym do architektury szczytu 
budynku Olivia Star i ikony archi-
tektury – Hali Olivia. Za projekt 

ogrodu odpowiadała pracownia 
Malinowski Design Urban & 
Landscape, a w realizację włączo-
na była również pracownia projek-
towa Design Anatomy. Prace nad 
końcową koncepcją trwały wiele 
miesięcy i  angażowały nie tylko 
architektów, ale także interdyscy-
plinarny zespół specjalistów, kon-
sultujący rozwiązania z Rezyden-
tami Olivia Business Centre.
 – Z  myślą o  różnych rodzajach 
aktywności Olivia Garden został 
podzielony na 4 strefy – mówi 
Marta Kłos z  Olivii Star Top. – 
Jedną z nich stanowi bar w  stylu 
Tiki, serwujący świeże koktajle 
i  lekkie dania kuchni orientalnej. 
Olivia Garden doskonale sprawdzi 
się jako przestrzeń do spotkań to-
warzyskich i biznesowych, samo-
dzielnej pracy i  odpoczynku oraz 
organizacji wykładów, warsztatów 
czy kameralnych koncertów.
W  ogrodzie znajduje się 30 du-
żych drzew, a  największe z  nich 
mają 11 m. wysokości. Jednym 
z największych jest Bucida Buce-
ras (czarna oliwka), która wyrasta 
spomiędzy podestów antreso-
li, tworząc wrażenie „domku na 
drzewie”. W  ogrodzie jest ponad 
150 gatunków roślin z  tak egzo-
tycznych krajów jak Indonezja, 
Australia, Nowa Gwinea, Mada-
gaskar, Malezja, Borneo, Kostary-
ka, Wenezuela czy tropikalne lasy 
Amazonii.

(GR)
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SPOTKANIE Z KLAUNEM

świętujemy dzień dziecka
Kolejny rok – w związku pan-
demią koronawirusa – nie 
odbędzie się rodzinny festyn 
na Suchaninie. Świętowanie 
Dnia Dziecka również będzie 
miało znacznie skromniejszy 
charakter. Jednak spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Suchani-
no” nie zapomniała o swoich 
najmłodszych mieszkańcach.
Wszystkie dzieci – w  imie-
niu organizatorów, a  więc 
spółdzielni na Suchaninie 
– zapraszamy na spotkanie 
z  KLAUNEM, które odbę-
dzie się 1 czerwca przy ul. 

Paderewskiego 11.
 – Od godziny 16.15 na mi-
lusińskich czekać będą liczne 
atrakcje – oczywiście z  za-
chowaniem wszelkich zasad 
sanitarnych. Gospodarzem 
naszej skromnej imprezy bę-
dzie KLAUNEM, a na dzie-
ci czekać będą słodka wata 
cukrowa, balony, bańki oraz 
zabawy z chustą – mówi nam 
Ewelina Wojciechowska ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.

(KL)

REGULAMIN ZOSTAŁ PRZYJĘTY

sprawiedliwy dostęp do parkingu 
W  jednym z  poprzednich 
wydań „Panoramy” infor-
mowaliśmy o  udostepnieniu 
wszystkich miejsc postojo-
wych na Parkingu przy u. 
Paderewskiego 5 dla miesz-
kańców osiedla Suchanina. 
W  związku z  niesłabnącym 
zainteresowaniem miesz-
kańców wydzielonymi miej-
scami postojowymi został 
uchwalony przez Radę Nad-
zorczą w  miesiącu kwietniu 
nowy regulamin korzysta-
nia z  wydzielonych miejsc 
postojowych.
 – Regulamin dotyczy by-
łych parkingów społecznych. 
Musieliśmy dokonać zmiany 
nazewnictwa, ponieważ na-
zwa „parking społeczny” nie 
odpowiadała rzeczywistemu 
charakterowi parkingu, gdzie 
odpłatnie oddaje się miej-
sce postojowe do używania 
konkretnym osobom. Sfor-
mułowanie „społeczne” suge-
rowało zaś nieodpłatny cha-
rakter parkingu – tłumaczy 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Według regulaminu prowa-
dzony będzie nabór chętnych 
do użytkowania wolnych 
miejsc postojowych. Osoby 

zainteresowane składają  ofer-
tę w  formie pisemnej. Miejsce 
otrzyma ten, kto zaproponuje 
najkorzystniejszą cenę. Stawkę 
wywoławczą ustala z kolei Rada 
Nadzorcza SM „Suchanino”. 
Ale i  od tego obowiązuje wy-
jątek. Jeśli któryś z  mieszkań-
ców zaproponuje ofertę prze-
wyższającą kwotę wywoław-
czą i  potem zrezygnuje z  tego 
miejsca, to w nowej procedurze 
obowiązywać będzie nie cena 
wywoławcza, ale ta, którą miał 
zapłacić poprzednik.  
O dostępnym miejscu postojo-
wym – w  pierwszej kolejności 
– zostaną powiadomione oso-
by, których nazwiska znajdują 
się na liście oczekujących. Jeśli 
takowych nie będzie, to infor-
macja podana będzie na stronie 
internetowej spółdzielni lub na 
tablicach ogłoszeń minimum 
na 7 dni przed rozpatrzeniem 
ofert.
Umowa zostaje zawarta 
z  chwilą poinformowania ofe-
renta o wyborze jego propozy-
cji. Podobnie jak poprzednio, 
trzeba wpłacić kaucję za pilota 
i  uiścić wpisowe. Warto pa-
miętać o jeszcze jednej istotnej 
kwestii.
 – W  momencie utraty pra-
wa do lokalu rozwiązywana 

jest umowa na korzystanie 
z  miejsca postojowego. Tak 
więc w  momencie sprzedaży 
mieszkania miejsce postojowe 
nie przechodzi z  automatu na 
kolejnego właściciela lokalu. 
Nowy właściciel może wziąć 
udział w  procedurze i  ją wy-
grać, aby mieć prawo do korzy-
stania z miejsca parkingowego 
– wyjaśnia Leonard Wieczorek.
Mieszkańcy, z którymi rozma-
wialiśmy, w pełni popierają ta-
kie działania.
 – Miejsca parkingowe należą 

do wszystkich mieszkańców, 
dlatego każdy powinien mieć 
równe prawa do otrzymania 
miejsca postojowego, a  nie 
tylko grupa wybrańców. For-
ma pozyskania takiego miej-
sca jest moim zdaniem bar-
dzo uczciwa. Jest jeszcze dru-
gi plus takiego rozwiązania. 
Zwiększą się pożytki, z  któ-
rych wszyscy korzystamy – 
podkreśla Stanisław Czajka.

(GR)

jeszcze do niedawna na terenie byłego parkingu przy ulicy kurpińskiego 7, z którego mogli korzystać mieszkańcy 
spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”, miał być wybudowany sam balon sportowy. dziś plan zagospodarowania tego 
terenu jest znacznie bogatszy i związany z realizacją już dwóch projektów w ramach budżetu obywatelskiego. 

Kwestia zagospodarowania 
działki po byłym parkingu przy 
ulicy Kurpińskiego dzieli miesz-
kańców Suchanina. Przypo-
mnijmy, że Spółdzielnia chciała 
i w dalszym ciągu zgłasza akces 
budowy mieszkań z dwupozio-
mową halą garażową oraz po-
mieszczeniami na żłobek i klub 
seniora. Miasto w dalszym ciągu 
obstawia przy swoim, informu-
jąc niezmiennie, że w tym miej-
scu stanąć ma balon sportowy - 
przy poparciu części mieszkań-
ców ul. Kurpińskiego, którzy 
byli przeciwni planowanej inwe-
stycji przez Spółdzielnię.
W ostatnim czasie na Suchani-
nie pojawiła się plotka, głoszą-
ca o  zmianie planów. Zamiast 
balonu wybudowane ma być 
linarium.
 – Taka informacja jest dla mnie 
wielkim zaskoczeniem. Od 
początku argumentowano, że 
działka ma być przeznaczona na 
potrzeby szkoły i budowę balonu 
sportowego. Z czasem pojawia-
ją się inne pomysły. W dalszym 
ciągu nie rozumiem, jakimi ar-
gumentami kierują się władze 
Gdańska. Każdego tygodnia 
otrzymujemy telefony od miesz-
kańców, którzy chcieliby kupić 
mieszkania z  windą. Niestety 
nasze działania blokują władze 
miasta. W naszym mieście cią-
gle przyklaskuje się działaniom 
deweloperów, a  spółdzielnie 
traktuje się jako zło konieczne. 
Szkoda, że władze miasta nie 
pamiętają, że to właśnie spół-
dzielnie mieszkaniowe wyrę-
czają miejskie spółki w  sprawie 
m.in. rozliczeń za wodę, ście-
ki czy ciepło – mówi Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Informację sprawdziliśmy jed-
nak w gdańskim ratuszu, gdzie 

CO DALEJ Z DZIAŁKą PRZY KURPIńSKIEGO?

Już nie tylko balon sportowy...

Izabela Kozicka-Prus z  referatu 
prasowego poinformowała nas, 
że powstanie balonu sportowego 
na Suchaninie jest jak najbardziej 
aktualne. 
 – W tej kwestii nic się nie zmie-
nia – ucina wszelkie plotki. – Jak 
już wcześniej informowałam, 
powstanie też Kwietny Park 
Muzyczny w  ramach budżetu 
obywatelskiego. Przygotowu-
jemy się do ogłoszenia postę-
powania na roboty budowlane, 
które planujemy ogłosić do koń-
ca drugiego kwartału tego roku. 
Roboty budowlane odbyłyby się 
w drugiej połowie roku.
Natomiast w  ramach tegorocz-
nego budżetu obywatelskie-
go, głosami mieszkańców zo-
stał wybrany do realizacji pro-
jekt pod nazwą „Linarium na 
Suchaninie”.
 – Zgodnie z nazwą, planowany 
jest montaż linarium – oczywi-
ście, z  nawierzchnią bezpieczną 
– na terenie powyżej wspomnia-
nego Kwietnego Parku, bliżej 
ulicy Kurpińskiego. W  żaden 
sposób nie koliduje on z  bu-
dową balonu – dodaje Izabela 
Kozicka-Prus.
Zaistniała sytuacją zdziwio-
ny jest m.in. Piotr Gierszewski, 
radny miasta Gdańska.
 – Tylko wtajemniczony mógł 
wiedzieć, że przy planowanym 
balonie sportowym znajdzie się 
jeszcze wolny teren, na którym 
można byłoby zamontować lina-
rium. Cały czas mam wrażenie, 
że sprawa działki na Suchaninie 
szyta jest grubymi nićmi. W dal-
szym ciągu nie zmieniam zdania 
i  twierdzę, że miasto powin-
no przekazać teren spółdzielni 
mieszkaniowej, która mogłaby 
znacznie taniej od dewelopera 
wybudować mieszkania – mówi 
„Panoramie” Piotr Gierszewski. 

Niektórzy mieszkańcy zdziwieni 
są, że do tej pory działka nie zo-
stała jeszcze zagospodarowana.
 – Dokładnie rok temu mia-
sto wypowiedziało Spółdziel-
ni umowę dzierżawy terenu, 
na którym mogliśmy parkować 
swoje samochody. Przez 12 mie-
sięcy nie zadziało się kompletnie 
nic. Ciągle – tylko za pośrednic-
twem gazety – dowiadujemy się, 
że trwają przygotowania do roz-
poczęcia inwestycji. Tak długo? 
Balon sportowy to nie kanaliza-
cja sanitarna, której budowa wy-
maga faktycznie wielu uzgod-
nień i decyzji. Mnie zastanawia 
jeszcze jedno, czy na tym tere-
nie przewidziane jest tworze-
nie miejsc sportowo-rekreacyj-
nych? – zastanawia się Andrzej 
Rudnicki.
Do tematu zapewne jeszcze 
wrócimy w  jednym z  kolejnych 
wydań naszego miesięcznika. 

(GR)
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Koło PZW nr 4 GdańsK – PortoWa
ZaPrasZa W dniu 29.05.2021

iii dZiecięce ZaWody WędKarsKie – suchanino 2021 
z nagrodami dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

zawody organizowane będą na zbiorniku retencyjnym przy 
ulicy wileńskiej. Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00, 

zakończenie 
o godz. 12.00. zbiórka wszystkich chętnych na miejscu 

do godz. 9.30. każdy z uczestników musi posiadać własny 
sprzęt i zanętę oraz swojego opiekuna. wszystkich chętnych 
prosimy o zapisy pod nr tel. 517-372-266 do dnia 26.05.2021. 

liczba miejsc ograniczona. 

informujemy również, że w siedzibie naszego koła 
przeprowadzamy egzaminy na kartę wędkarską, która jest 

obowiązkowa do rozpoczęcia prawdziwej przygody wędkarskiej 
w kontakcie z naturą oraz zdrowym trybem życia.

koło nasze na bazie 69 letniego doświadczenia proponuje 
współpracę z rodzicami i dziećmi, oraz młodzieżą w organizacji 
pikniku wędkarskiego wraz z zawodami na różnych zbiornikach 

retencyjnych.

WYREMONTOWANE PRZEJŚCIE 

łatwiej i bezpieczniej 

Możemy w  pełni korzystać 
z  wyremontowanego przej-
ścia podziemnego pod Aleją 
Niepodległości w  Sopocie, 
również z  wind. To kolejna 
inwestycja w  kurorcie, która 
przyczyni się do poprawy do-
stępności dla osób z  niepeł-
nosprawnościami, rodziców 
z małymi dziećmi i wózkami. 
 – Przejście prócz funkcji 
użytkowej zyskało również 
estetycznie. Miejsce szpecą-
cego graffiti zajęły eleganckie, 

białe, szkliwione i  mrozood-
porne płytki gresowe. By po-
prawić bezpieczeństwo osób 
korzystających, zamontowa-
liśmy kamery monitoringu. 
Mamy nadzieję, że odstraszy to 
chuliganów, którzy niszczą ele-
wacje, tunele czy obiekty bo-
homazami. W  tunelu zamon-
towaliśmy również czternaście 
ledowych punktów świetlnych 
– informuje nas Anna Dyksiń-
ska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg i Zieleni w Sopocie.  

Inwestycja zamknęła się 
w kwocie 2,1 mln zł. 
 – Przebudowa przejścia pod-
ziemnego poprawiła bezpie-
czeństwo ruchu, ale pozwoli 
też na swobodne korzystanie 
z nich przez osoby poruszają-
ce się na wózku inwalidzkim, 
przewiezienie wózka dziecię-
cego czy roweru – komentuje 
Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu.

(GR)

na suchaninie działa założone zaledwie przez kilka osób stowarzyszenie sprzeciwiające się dwóm inwestycjom, które 
mają być realizowane na terenie byłego parkingu przy ulicy kurpińskiego 7 oraz przy ulicy paderewskiego 5. wydaje się 
jednak, że tak naprawdę jest to początek brudnej kampanii wyborczej, ponieważ niebawem minie kadencja obecnej rady 
nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej „suchanino” i przeprowadzone będą wybory.

O  działalności organizacji pew-
nie nikt nie wiedziałby, gdyby nie 
anonimowe ulotki, które pojawiły 
się na osiedlu.
 – Poważne osoby podpisują się 
pod takimi ulotkami. Trudno 
powiedzieć, kto jest ich autorem 
i czy faktycznie chce – tak jak jest 
tam napisane – dobra mieszkań-
ców Suchanina. Moim zdaniem 
tak nie jest. Jestem zaniepokojo-
ny tym faktem, bo mieszkańcy 
powinni działać w interesie spół-
dzielni i jej mieszkańców, a moim 
zdaniem jest to propagowanie 
kłamliwych informacji, które 
niepotrzebnie wprowadzają nie-
pokój na naszym osiedlu – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Autorzy ulotki sprzeciwiają się 
dwóm inwestycjom na Sucha-
ninie. Nie wiadomo dokładnie, 
o które chodzi. Jedynymi pewny-
mi zadaniami, które mają być re-
alizowane w  najbliższym czasie, 
są budowa Lidla przy ulicy Pa-
derewskiego i balonu sportowego 

oraz Linarium przy Kurpińskiego 
(o  tej drugiej inwestycji piszemy 
obszerniej na str. 6). Czy prze-
ciwko tym dwom inwestycjom 
protestują członkowie stowa-
rzyszenia? Trudno powiedzieć. 
Na adres mailowy organizacji 
wysłaliśmy pytania w  tej spra-
wie, ale nie otrzymaliśmy żadnej 
odpowiedzi. 
Mieszkańcy pytają, co dalej z bu-
dową dyskontu spożywczego.
 – Słyszałem właśnie, że budowa 
Lidla stoi pod dużym znakiem 
zapytania, a wiem, że wielu mo-
ich sąsiadów z  niecierpliwością 
czeka na ten sklep. W tej chwi-
li pawilon po Biedronce jedynie 
straszy swoim wyglądem – mówi 
nam Wiesław Wróbel, mieszka-
niec osiedla.
Pawilon straszy, ponieważ inwe-
stor nie uzyskał jeszcze niezbęd-
nych dokumentów potrzebnych 
do rozpoczęcia inwestycji. Wia-
domo jednak, że na pewno nie 
ucierpią z  tego powodu finanse 
spółdzielni, ponieważ firma, któ-
ra dzierżawi ten teren, regularnie 

płaci czynsz. Z uzyskanych przez 
nas informacji wynika, że opóź-
nienia w  pracach spowodowane 
są protestami mieszkańców, które 
wpłynęły do gdańskiego ratusza 
– być może właśnie od członków 
wspomnianego wcześniej stowa-
rzyszenia. Wydaje się jednak, że 
nie będą miały one większego 
znaczenia, jeśli chodzi o realiza-
cję przedsięwzięcia. Na pewno 
opóźni się początek prac budow-
lanych. Wiadomo, że dzierżawca 
terenu ma już stosowną umową 
z siecią Lidl, dlatego tylko kwe-
stią czasu pozostaje fakt, kiedy 
popularny dyskont zostanie uru-
chomiony na Suchaninie. 
 – Faktem jest niestety, że obec-
ny stan budynku, w którym mie-
ściła się Biedronka na pewno nie 
poprawia wizerunku naszego 
osiedla. Mam nadzieję, że nie-
zwłaocznie zakończą się wszyst-
kie procedury urzędnicze i szyb-
ko ruszy  budowa Lida– dodaje 
Ewelina Wojciechowska.
W  ulotce zawarto także po-
mówienia, jakoby zarząd 

i  Przewodnicząca rady nadzor-
czej „podsuwała” członkiem rady 
uchwały, które nie służą intere-
som mieszkańców osiedla.
 – Sformułowania zawarte w ulot-
ce godzą w  dobre imię i  dobra 
osobiste członków rady nadzor-
czej, jak również stanowią bez-
podstawne pomówienia o działa-
nia, które nie miały miejsca. Rada 
Nadzorcza podejmuje decyzje 

w  interesie członków spółdziel-
ni, a  jej przewodnicząca nigdy 
nie „podsuwała” radzie żadnej 
uchwały, gdyż nie jest rolą jej 
członków formułowanie i przed-
kładanie uchwał ani też pro-
jektów. Stanowczo zaprzeczam 
tym kłamstwom. Przekazywane 
przez stowarzyszenie informacje 
nie są poparte żadnymi dowoda-
mi, a manipulowanie informacją 

i  wprowadzanie członków spół-
dzielni w  błąd ma na celu jedy-
nie załatwianie partykularnych 
interesów autorów ulotki, pod 
przykrywką działania na rzecz 
dobra wspólnego – komentuje 
Agnieszka Serba-Chrzanowska, 
przewodnicząca Rady Nadzor-
czej SM „Suchanino”.

(GR)

POCZąTEK BRUDNEJ KAMPANII WYBORCZEJ?

stowarzyszenie wprowadza w błąd mieszkańców suchanina 


