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FlashFlash

– nowe relacje, większe składy elektryczne 
czy dodatkowy przystanek Gdańsk Firoga – 
to tylko niektóre korzyści czekające nas po 
elektryfikacji linii pkm – mówi leszek bonna, 
wicemarszałek województwa pomorskiego

Wodne mgiełki na ochłodę 
W upalne dni każda okazja do odrobiny ochłody 
jest znakomita. W połowie czerwca Saur Neptun 
Gdańsk rozstawił 4 mobilne kurtyny wodne, które 
pomogą gdańszczanom i turystom przetrwać upały.

Mistrzynie cheerleaders z Suchanina 
„Emotion” to zespół cheerleaders trenujący w Szkole 
Podstawowej nr 43 na gdańskim Suchaninie. Działające 
od 10 lat grupa jest chyba jedyną na Pomorzu grupa, która 
rywalizuje w amerykańskiej odmianie cheerleaderingu.

Mieszańcy muszą płacić odsetki 
W Gdańsku posypały się kary za źle segregowane 
śmieci. Faktu nikt nie neguje, jednak spore wątpli-
wości budzą dwie kwestie: sposób i przede wszyst-
kim czas informowania o nałożonej karze.

Wiadukt zamknięty do listopada
Aż do 20 listopada zamknięty będzie wiadukt 
prowadzący z al. Armii Krajowej w ulicę Sikorskiego 
na gdańskim Chełmie i z całą pewnością należy 
spodziewać się utrudnień w ruchu.
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POCIĄGI BĘDĄ SZYBSZE I POJEMNIEJSZE

pomiędzy przystankami pkm Gdańsk brętowo i Gdańsk 
Jasień ruszyły prace elektryfikacja linii kolejo-
wych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga.  
Jest to część rewitalizacji kolei kokoszkowskiej. 
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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

Nasze kalendarium
•	9 lipca (piątek), Red Box, godz. 19.00, 
Amfiteatr przy Aquaparku w Sopocie, ul. 
Góra Zamkowa 3,

•	9 lipca (piątek), Grzegorz Turnau, godz. 
20.30, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,

•	14 lipca (środa), Voo Voo, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, ul. Moniuszki 12,

•	15 lipca–22 sierpnia, Open’er Park 
(Brodka, Daria Zawiałow, Dawid 
Podsiadło, Maria Peszek, Zalewski, Pezet, 
Artur Rojek, Kwiat Jabłoni), Park Kolibki 
w Gdyni,

•	16–18 lipca (piątek – niedziela), Finał 
Pucharu Polski w Beach Soccera, Lotos 
Stadion Letni w Brzeźnie – miedzy 
wejściami na plażę nr 53 i 54, 

•	17 lipca (sobota), kabaret 
Paranienormalni, godz. 17.00 i 20.00, 
Amfiteatr przy Aquaparku w Sopocie, ul. 
Góra Zamkowa 3,

•	23 lipca (piątek), Ania Rusowicz, godz. 
20.30, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,

•	23 lipca (piątek), Beata i Bajm, godz. 
19.00, ul. scena plenerowa w Gdańsku, ul. 
Wyposażeniowców, 

•	25 lipca (niedziela), Natalia Schroeder, 
godz. 20.00, Plac Zebrań Ludowych  
w Gdańsku,

•	30 lipca (piątek), Krzysztof Zalewski, 
godz. 20.30,  Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim,

•	30 lipca (piątek), Fisz Emade Tworzywo, 
godz. 20.00, Plac Zebrań Ludowych 
w Gdańsku,

•	31 lipca (sobota), Ewa Bem i goście, 
godz. 20.00, Teatr Muzyczny w Gdyni, pl. 
Grunwaldzki 1,

•	6 sierpnia (piątek), Muniek i przyjaciele, 
godz. 20.30, Faktoria w Pruszczu 
Gdańskim,

•	6 sierpnia (piątek), Kuba Badach, godz. 
20.00, Plac Zebrań Ludowych  
w Gdańsku,

•	6–9 sierpnia (piątek – poniedziałek), 
Enea Ironman Gdynia,

•	8 sierpnia (niedziela), Polska Noc 
Kabaretowa (K2, Kabaret Skeczów 
Męczących, Igor Kwiatkowski, Kabaret 
Smile, Kabaret Nowaki, Kabaret Młodych 
Panów), godz. 18.00, Opera Leśna 
w Sopocie,

•	13 sierpnia (piątek), Big Cyc, godz. 
20.30, Faktoria w Pruszczu Gdańskim,

•	21–22 (sobota – niedziela), Lotos 
Gdynia Aerobaltic Airshow,

•	27 sierpnia (piątek), kabareton 
(Zbigniew Zamachowski, Bartosz Gajda 
i Łukasz Rybarski), Faktoria Kultury 

•	28 sierpnia (sobota), Kortez, godz. 20.00, 
Opera Leśna w Sopocie, 

•	4 września (sobota), Natalia Przybysz, 
godz. 20.00, Klub B90 w Gdańsku, ul. 
Elektryków. 
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żYCiE Miasta

pomiędzy przystankami pkm Gdańsk brętowo i Gdańsk Jasień ruszyły prace elektryfikacja linii kolejowych nr 
248 i 253 wraz z budową przystanku Firoga. Jest to część rewitalizacji kolei kokoszkowskiej. 

Dzięki tej inwestycji na linii 
PKM będą mogły pojawić się 
bardziej pojemne i  szybsze po-
ciągi elektryczne, co zdecydo-
wanie poprawi komfort podró-
ży mieszkańców korzystających 
z  linii PKM. Powstanie także 
nowy przystanek PKM Gdańsk 
Firoga, zlokalizowany pomiędzy 
Matarnią, a Portem Lotniczym. 
Skorzystają z niego głównie pra-
cownicy licznych firm branży 
IT, których siedziby są zlokali-
zowane w  rejonie tzw. „Doliny 
Krzemowej” – stąd nawiązujący 
do branży IT symbol przystan-
ku: „6@”. 
 – Projektowana prawie 40-ki-
lometrowa sieć trakcyjna (2 tory 
po ok. 20 km) zostanie podwie-
szona do około 1500 elementów 
konstrukcji wsporczych. Przy 
realizacji projektu zastosowane 
zostaną technologie, które ni-
welują negatywny wpływ na ist-
niejącą infrastrukturę kolejową, 
środowisko, otoczenie oraz oko-
licznych mieszkańców – wyja-
śnia Grzegorz Mocarski, prezes 
PKM SA.
Za wszystkie prace związane 

POCIĄGI BĘDĄ SZYBSZE I POJEMNIEJSZE

rusza elektryfikacja linii pkM

z  elektryfikacją linii PKM od-
powiada spółka Torpol, która 
wygrała przetarg na realizację 
tej inwestycji, a  wcześniej zre-
alizowała m.in. projekt i budowę 
multimodalnego dworca Łódź 
Fabryczna, a  także nowoczesne 
trasy tramwajowe na terenie Po-
znania, Gdańska, Olsztyna oraz 
Bergen i Oslo w Norwegii. Koszt 
elektryfikacji linii PKM wraz 
z  budową dodatkowego przy-
stanku Gdańsk Firoga to 48,85 
mln zł.
 – Jako Samorząd Województwa 
Pomorskiego i organizator prze-
wozów kolejowych od lat konse-
kwentnie rozwijamy najbardziej 
przyszłościowy, ekologiczny 
transport, jakim jest kolej. Kil-
ka dni temu podpisaliśmy umo-
wę na dokumentację STEŚ dla 
PKM Południe, czyli drugiego 
etapu projektu PKM, a dziś roz-
poczynamy prace przy elektryfi-
kacji PKM, która wpłynie na po-
prawę komfortu i  czas podróży 
na tej linii – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego. – Obecna inwe-
stycja jest zwieńczeniem całości 

I  etapu projektu PKM, który 
od początku zakładał elektry-
fikację linii, jednak ze względu 
na brak trakcji na linii kolejowej 
201 z Gdyni do Kościerzyny pla-
ny elektryfikacji spółka musiała 
odłożyć w  czasie, do momentu 
kiedy nasi partnerzy z PKP PLK 
przygotują projekt swojej linii 

201. I to właśnie teraz się dzieje.
 – Nowe relacje, większe skła-
dy elektryczne czy dodatkowy 
przystanek Gdańsk Firoga – to 
tylko niektóre korzyści czeka-
jące nas po elektryfikacji linii 
PKM – mówi Leszek Bonna, 
wicemarszałek województwa 
pomorskiego odpowiedzialny za 

transport w regionie. – Realiza-
cja projektu znacząco wpłynie na 
komfort podróżowania pasaże-
rów. Dodatkowo nowy przysta-
nek Gdańsk Firoga, usytuowany 
będzie pomiędzy przystankami 
Matarnia oraz Port Lotniczy, 
w  rozwijającej się prężnie dziel-
nicy Gdańska. To tu mieści się 

i  powstaje wiele nowych firm. 
Ich pracownicy będą mieli więc 
łatwy dostęp do komunikacji. 
Dlatego liczymy na dalszy, dyna-
miczny przyrost osób korzystają-
cych z transportu kolejowego.

(MP)

POWStAJĄ OGRÓDKI W PRZEDSZKOLACH

pozytywny ogród Edukacyjny na kokoszkach 
– Jest to przestrzeń, której 
głównym celem jest codzien-
ne obcowanie dzieci i  mło-
dzieży z  naturą oraz przy-
bliżenie im podstawowych 
zagadnień przyrodniczych. 
Ogród został podzielony na 
kilka stref, a w każdej z nich 
znajdują się zróżnicowane 
gatunki roślin oraz elemen-
ty przestrzenne ukazujące 
aspekty życia w zgodzie z na-
turą oraz zasadami ekolo-
gii – mówi Patryk Rosiński 
z gdańskiego ratusza.
Głównymi elementami ogro-
du są: róża wiatrów, gdzie 
uczniowie mogą poznać kie-
runki świata i  zasady działa-
nia kompasu; ścieżki senso-
ryczne stanowiące doskona-
łą okazję do poznania, przy 
pomocy rąk lub bosych stóp, 
naturalnych tekstur występu-
jących w  lasach i na plażach; 
zewnętrzne instrumenty mu-
zyczne pobudzające zmy-
sły i  rozwijają talenty dzieci; 
domki dla owadów; zegar sło-
neczny; szklarnia z  warzyw-
nikiem; budki lęgowe i  kar-
mniki czy domek dla jeża.
Pozytywny Ogród Edukacyj-
ny to także trzy strefy zieleni:
 – rośliny rodzime – nale-
żą do nich gatunki dziko 

występujące na terenach Polski, 
czyli takie, które możemy spo-
tkać, spacerując po lasach czy 
łąkach. W tej strefie ogrodu za-
prezentowano gatunki charak-
terystyczne dla obszarów nad-
morskich oraz północnej części 
kraju,
– rośliny przyjazne ptakom – 
to przede wszystkim te gatun-
ki, które swoimi owocami wa-
bią zwierzęta, dostarczając im 
w ten sposób pokarm. Podczas 
swoich migracji w  trudnych 
warunkach miejskich ptaki po-
trzebują miejsc do odpoczynku, 
których brakuje na rozległych 
obszarach zurbanizowanych,
– rośliny miododajne – cha-
rakteryzują się pięknymi, 

  ruszyły prace przy elektryfikacji linii kolejowych nr 248 i 253

 marszałek województwa pomorskiego mieczysław struk, wicemarszałek leszek bonna, wice-
prezydent Gdańska piotr borawski, senator ryszard Świlski i prezes pkm sa Grzegorz mocarski oficjal-
nie zainaugurowali rozpoczęcie inwestycji, podpisując się na pierwszym z montowanych w torowisku 

fundamentów, a następnie dając symboliczny sygnał gwizdkiem kolejowym do rozpoczęcia pracy

barwnymi kwiatami o  inten-
sywnym zapachu, co sprawia, 
że są bardzo atrakcyjne dla 
pszczół. Większość roślin mio-
dodajnych kwitnie długo i ob-
ficie, dostarczając pszczołom 
podstawowy surowiec do pro-
dukcji miodu, jakim jest nektar.
 – W roku szkolnym 2018/2019 
rozpoczęła się realizacja 5-let-
niego programu, w  ramach 
którego przy gdańskich przed-
szkolach powstają ogródki, 
gdzie dzieci mogą spędzać czas 
w  kontakcie z  naturą, prowa-
dzić drobne uprawy czy obser-
wować procesy przyrodnicze. 
W  pilotażu udział wzięło 25 
przedszkoli, a  w  II edycji do 
programu dołączyło kolejnych 

19 miejsc – informuje Patryk 
Rosiński.
Placówki otrzymały pakie-
ty startowe (skrzynie na ra-
baty, ziemię, nasiona wa-
rzyw i roślin ozdobnych oraz 
mini narzędzia ogrodnicze). 
Przeszkolono 82 nauczy-
cieli z  zakresu zakładania 
ogrodu, uprawy roślin oraz 
projektowania ogrodu w  ra-
mach współpracy z Zespołem 
Szkół Architektury Krajobra-
zu i  Handlowo-Usługowych 
w Gdańsku, a także warsztaty 
„z ogrodu do kuchni – zdrowe 
żywienie”  dla 20 przedszkoli.

(PR)

Parking 
monitorowany
Stałe miejsce parkingowe.

Faktura VAT.

Szerokie miejsca.

LokaLizacja: 
na wysokości budynków 

Kołobrzeska 45/47.
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ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY

sopot żegna się ze sNG
Od 1 sierpnia miejska spół-
ka AQUA-Sopot przejmu-
je działalność prowadzoną 
w  trójmiejskim kurorcie przez 
Saur Neptun Gdańsk. AQU-
A-Sopot, będąca właścicie-
lem infrastruktury wodocią-
gowej i  kanalizacji sanitarnej 
w  mieście, dzierżawiła swój 
majątek gdańskiej spółce, a od 
sierpnia będzie nim zarządzać 
samodzielnie.
 – W  związku z  rozwojem 
AQUA-Sopot zdecydowano 
się na rozszerzenie działalności 
i wykonywanie usług własnymi 
siłami, przekształcając spół-
kę w  przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo-kanalizacyjne. Takie 
przedsiębiorstwa są uprawnio-
ne do pozyskiwania środków 
unijnych na rozwój infrastruk-
tury i wprowadzenie nowocze-
snych rozwiązań technologicz-
nych. Tymczasem obowiązu-
jąca do tej pory umowa z Saur 
Neptun Gdańsk nie dawała 
takich możliwości – tłumaczy 
Marek Niziołek z  sopockiego 
ratusza.
Zdaniem wiceprezydenta Mar-
cina Skwierawskiego przeję-
cie funkcji operatorskiej może 
ułatwić w  przyszłości pozy-
skiwanie środków unijnych na 
rozwój przedsiębiorstw, m. in. 
na budowę instalacji fotowol-
taicznych i  innych rozwiązań 
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do 31 sierpnia codziennie działać będzie całodobowy, a co najważniejsze bezpłatny eko 
parking na ponad 700 miejsc przy hali ergo arena. do końca wakacji będzie można także 
korzystać z transportu pojazdami elektrycznymi na sopocką plażę czy do centrum miasta – 
w tym także do opery leśnej.

– zbiorniki retencyjne, wpusty kanalizacyjne, sięgacze do posesji, retencja kanałowa – brzmi groźnie i trochę kosmicznie. 
pewnie dlatego, że mowa o części podziemnego miasta, którego nie widać. sieć kanalizacji deszczowej razem 
z infrastrukturą towarzyszącą pełnią kluczową rolę w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
są nie do przecenienia – podkreśla anna dyksińska, rzecznik prasowy zarządu dróg i zieleni w sopocie. 

Marcin Skwierawski, wicepre-
zydent Sopotu przypomina, 
że to piąty sezon, w  którym 
goście odwiedzający trójmiej-
ski kurort mogą zostawić auto 
na bezpłatnym parkingu i  na 
zwiedzanie bądź na plażę poje-
chać specjalną linią obsługiwa-
ną przez elektryczne pojazdy.
 – W Sopocie znalezienie miej-
sca parkingowego w  sezonie 
jest bardzo trudne, poza tym 
bilet za przejazd elektrycz-
nym pojazdem jest tańszy niż 
godzina parkowania. Dlatego 
gorąco zachęcam wszystkich 
do korzystania z  przygotowa-
nej przez miasto ekologicz-
nej alternatywy. Warto dodać, 
że z  Eko parkingu wygodną 
ścieżką można też dojść na so-
pocką plażę – zachęca Marcin 
Skwierawski.
Ekopojazdami pojechać moż-
na w  okolice plaży, a  następ-
nie do centrum Sopotu i z po-
wrotem na parking przy Ergo 
Arenie (ulicami: Łokietka, Po-
lną, Grunwaldzką, Chopina, 

Kościuszki i powrót do ERGO 
ARENY ulicami Kościuszki 
i Łokietka). Przystanki zlokali-
zowane są: przy hali, ul. Polnej, 
ul. Chopina, pl. Konstytucji 3 
Maja (ul. Bohaterów Monte 
Cassino).
 – Pojazdy, którymi podróżo-
wać może 12 osób, codzien-
nie kursować będą w  godz. 
10.00–20.00, z częstotliwością 
co 20 minut – z wyjątkiem dni 
powszednich w  godz. 16.00–
18.00, kiedy kursują co 30 mi-
nut. Bilet na jednorazowy prze-
jazd kosztuje 3 zł. Dla dzieci 
do ukończenia szkoły podsta-
wowej, na podstawie okazanej 
legitymacji szkolnej przejazdy 
są bezpłatne – informuje Anet-
ta Konopacka z Biura Promocji 
i  Komunikacji Społecznej so-
pockiego ratusza.
Pilotażowo uruchomiona zo-
stanie dodatkowa linia – z  pl. 
Konstytucji 3 Maja do Opery 
Leśnej (osobny pojazd kursują-
cy co 30 minut, bez przystan-
ków po drodze).

 – Parking z  dużą liczbą do-
stępnych miejsc jest także bar-
dzo dobrym rozwiązaniem 
dla turystów, którzy przyjadą 
do Sopotu na dłużej. Można 
samochodem podjechać pod 
miejsce zakwaterowania, wy-
pakować bagaże, a  następnie 
na czas pobytu odstawić auto 

na całodobowy bezpłatny par-
king przy Ergo Arenie – dodaje 
Anetta Konopacka.
Szczegółowe informacje oraz 
rozkład jazdy meleksów jest na 
stronie  www.sopot.pl/parking.

(GR)

Coraz częściej spotykamy się 
z  nagłymi załamaniami pogo-
dy, a tym samym z nawałnica-
mi, w czasie których zalewane 
i  podtapiane są miejskie pose-
sje. Coraz więcej terenów jest 
także zabetonowanych, a woda 
spływa w dolne partie Gdańska 
czy Sopotu, tworząc rwące po-
toki niszczące to, co spotka na 
swojej drodze. 
 – Ważne, by przygotować się 
do nich w  sposób optymalny. 
Nie unikniemy podtopień zu-
pełnie, ale możemy sprawić, 
by ich skutki były jak najmniej 
dotkliwe dla mieszkańców 
i  ich dobytku oraz by nieko-
rzystne efekty trwały jak naj-
krócej – mówi Anna Dyksiń-
ska. – W  tym celu, by popra-
wić bezpieczeństwo sopocian, 
przebudowujemy kanalizację 
deszczową w  ulicach: Abra-
hama, Andersa, Mickiewicza 
i Paderewskiego. 
Prace zakładają przebudowę 

kanalizacji deszczowej, stwo-
rzenie retencji kanałowej, nowe 
nasadzenia drzew i  uzupeł-
nienie szpalerów, wykonanie 
nowej nawierzchni asfaltowej 
jezdni oraz chodników. W  ra-
mach inwestycji powstanie 
oczko wodne w  okolicy ul. 
Abrahama 3.
 – Zostanie tam nasadzona ro-
ślinność bioretencyjna mają-
ca za zadanie zatrzymać część 
wód opadowych, podczyścić je 
i „oddać” do gruntu, co wpłynie 
pozytywnie na stan wód grun-
towych i  podziemnych – za-
znacza Wojciech Ogint, dyrek-
tor sopockiego Zarządu Dróg 
i Zieleni.
Część wód opadowych będzie 
także wykorzystywana do pod-
lewania miejskiej zieleni na 
skwerze u zbiegu ulic Abraha-
ma i Żeromskiego. 
 – Na ulicy Paderewskiego 
wbudowany został już pierwszy 
kanałowy zbiornik retencyjny 

– informuje Dagmara Kania – 
Płochacka, kierownik działu 
kanalizacji deszczowej ZDiZ.  
– Zbiornik ten, zamontowany 
na trasie kanału deszczowe-
go,  gromadzi wody deszczo-
we podczas opadów, opóź-
nia ich spływ do odbiornika, 
przez co „odciąża” kanalizację 
deszczową i  poprawia warun-
ki odpływu. Gdy napełnienie 
zbiornika sięga maksimum, 
zbiornik stopniowo opróżnia 

się, w  sposób kontrolowany, 
gdyż na odpływie ze zbiorni-
ka zamontowany będzie regu-
lator przepływu. Dzięki temu 
unika się przepełnienia sieci 
kanalizacyjnej oraz zmniej-
sza ryzyko wystąpienia lokal-
nych podtopień czy powodzi. 
Takich zbiorników docelowo 
wybudujemy 10. Położonych 
zostanie ok. 1260 mb rur ka-
nalizacyjnych w  pasie drogo-
wym i  ok. 164 mb drenaży, 

zlokalizowanych poza drogą 
– dodaje.  
Realizacja inwestycji zapla-
nowana jest do 31 marca 2022 
roku. Koszt prac powinien za-
mknąć się w kwocie ponad 13 
mln zł. Inwestycja będzie dofi-
nansowana z Programu Opera-
cyjnego Ochrona i Środowisko 
(5,6 mln zł) i Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych (2,3 mln zł).

(GR)

DLA tuRYStÓW I MEJSCOWYCH 

INWEStYCJE ZA 13 MILIONÓW 

Bezpłatny Eko parking przy Ergo arenie

Zapobiegając podtopieniom w sopocie

z zakresu nowych technologii, 
zmniejszając tym samym opła-
ty za energię elektryczną, któ-
re są jedną z głównych pozycji 
kosztowych.
 – Przejęcie przez miejską spół-
kę działalności operatorskiej 
umożliwi także pełną kontrolę 
władz miasta nad nowymi ta-
ryfami, co pozwoli dostarczać 
mieszkańcom Sopotu wodę 
najlepszej jakości w jak najniż-
szej cenie – dodaje wiceprezy-
dent Skwierawski.
Dodajmy, że można już podpi-
sywać nowe umowy na dostar-
czanie wody i  odbiór ścieków. 
Do ich zawarcia zobowiązani 
są wszyscy, którzy do tej pory 
mieli umowy podpisane z Saur 
Neptun Gdańsk, a  więc wła-
ściciele nieruchomości (np. do-
mów jednorodzinnych), a  tak-
że zarządy spółdzielni miesz-
kaniowych, zarządcy wspólnot 
i przedsiębiorcy. 
 – Ostatnią fakturę sopockim 
odbiorcom za lipiec wysta-
wi Saur Neptun Gdańsk S.A. 
W kolejnych miesiącach faktu-
rowanie przejmie AQUA-So-
pot – dodaje Marek Niziołek.
Dodatkowe informacje będą 
dostępne na stronie interneto-
wej spółki AQUA-Sopot i pod 
nr telefonu (58) 555 49 20.

(GR)

Zgłoś  
i zrealizuj 
Macie ciekawe pomysły, chcecie 
działać, wzmacniać więzi sąsiedz-
kie? Zgłoście się do Sopockiego 
Funduszu Sąsiedzkiego. Fun-
dusz to część budżetu Sopockich 
Domów Sąsiedzkich, o którym 
bezpośrednio mogą decydować 
mieszkańcy poprzez zgłaszanie lo-
kalnych inicjatyw.
Kwota, która w ramach Sopockie-
go Funduszu Sąsiedzkiego, wspie-
rać będzie pomysły mieszkańców, 
to 10 tys. zł. Aplikować można o 
środki w wysokości do 1000 zł na 
realizację jednej inicjatywy.
Sopocki Fundusz Sąsiedzki został 
ustanowiony w ramach zadania 
„Sopockie Domy Sąsiedzkie” w 
jubileusz 120-lecia Sopotu i jest 
finansowany ze środków Gminy 
Miasta Sopotu. 
Pomysły można konsultować w 
Sopockim Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu 
przy ul. Marynarzy 4 w Sopocie: 
biuro@scop.sopot.pl, tel. 518 838 
795. Operator przewiduje ciągły 
nabór inicjatyw, do 3 grudnia, aż 
do wyczerpania alokacji 10 tys. zł 
w roku 2021. Operator w ramach 
„Sopockiego Funduszu Sąsiedz-
kiego” przewiduje dofinansowanie 
co najmniej 10 inicjatyw. Projekty 
mogą być realizowane najdalej do 
25 grudnia.

(GR)

SOPOCKI fuNDuSZ 
SĄSIEDZKI 
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oGłosZENiE psM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie:

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

       Lokal wyposażony jest w instalację wodną 
i elektryczną .

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.

w Gdańsku posypały się kary za źle segregowane śmieci. Faktu nikt nie neguje, jednak spore wątpliwości budzą 
dwie kwestie: sposób i przede wszystkim czas informowania o nałożonej karze. wszystko to skutkuje odsetkami, 
które – w przypadku spółdzielni mieszkaniowych – liczone są nawet w tysiącach złotych. 

Od kilku lat mieszkańcy 
Gdańska są zobowiązani do se-
gregacji śmieci. W Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze” do tych zasad nie 
stosują się przede wszystkim 
osoby wynajmujące mieszka-
nia. Jednak to nie segregacja, 
ale samo nakładanie kar budzi 
wątpliwości.
 – Nie są ustalone reguły, we-
dług których naliczane są jed-
norazowe kary. Naszym zda-
niem czerwona kartka nie jest 
dla nas żadnym wiążącym do-
kumentem. Jak mam wyjaśnić 
mieszkańcom, że dowodem 
nałożenia kary jest czerwo-
na kartka? Spotkaliśmy się z 
przypadkami, że ktoś zdzierał 
naklejone kartki. O nałożeniu 
kary spółdzielnia dowiedziała 
się z decyzji wydanej po wie-
lu miesiącach od stwierdze-
nia nieprawidłowości, a od-
setki rosły przez 12 miesięcy. 
W jednym przypadku nasza 
Administracja o nałożonych 
sankcjach dowiedziała się do-
piero po roku, a w drugim po 
6 miesiącach. Nie byłoby w 
tym nic krzywdzącego, gdyby 
nie fakt, że każdy dzień zwłoki 
za nieopłaconą karę oznaczał 
coraz wyższe odsetki. Jeszcze 
raz powtarzam, że czerwona 
kartka nie jest dla nas doku-
mentem, na podstawie które-
go możemy wnosić dodatkowe 
opłaty. Konieczna jest decyzja 
wydana przez Prezydenta Mia-
sta Gdańska. Moim zdaniem 
stwierdzenie jednorazowego 

naruszenia i tylko jednej frakcji 
nie powinno skutkować nali-
czeniem podwyższonych opłat 
dla całej nieruchomości za cały 
miesiąc. Tego typu zasad i re-
guł brakuje mi w całym śmie-
ciowym bałaganie – mówi nam 
Włodzimierz Byczkowski, kie-
rownik Administracji Osiedla 
nr 2 PSM „Przymorze”.
Joanna Bieganowska z Refera-
tu Prasowego gdańskiego ma-
gistratu zapewnia, że urzędni-
cy dokładają wszelkich starań, 
aby czas ten był jak najkrótszy. 
 – Z uwagi na bardzo dużą ilość 
spraw, która dotyczy wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych, 
zdarza się, że postępowania 
wszczynane są z opóźnieniem. 
Nie wynika to tylko i wyłącz-
nie z konieczności wszczynania 
bardzo dużej ilości spraw – ok. 
100 postępowań miesięcznie. 
Bardzo często opóźnienie wy-
nika z faktu, że wspólnoty nie 
informują na bieżąco o zmia-
nach w składach zarządów, no-
wych danych do koresponden-
cji lub nie dopełniają innych 
formalności. Poza tym stara-
my się, aby postępowania były 
wszczynane według chronolo-
gii wpływu raportów do urzę-
du – tłumaczy Joanna Biega-
nowska. –Często zdarza się, że 
z jednego punktu gromadzenia 
odpadów korzysta wiele pod-
miotów – nawet 20–30 pod-
miotów. Są to różne podmioty, 
np. wspólnoty mieszkaniowe, 
przedsiębiorcy i osoby fizyczne 
– właściciele mieszkań. Firma 

odbierająca odpady musiałaby 
mieć wykaz wszystkich pod-
miotów i do każdego z nich 
dostarczyć powiadomienie. 
Jak to zrobić? Wysyłać pisma? 
Powiadamiać osobiście? Pro-
cedura taka byłaby niezwykle 
kosztowna  i dodatkowo obcią-
żałaby system, a co za tym idzie 
– mieszkańców. Dlatego na 
chwilę obecną czerwona kartka 
jest najbardziej skuteczną for-
mą dotarcia z informacją.
 – Mieszkańcy naszego osiedla 
dosyć dobrze wywiązują się ze 
swoich obowiązków, ale coraz 
częściej słyszymy głosy, że przy 
takim podejściu urzędników 
ich wysiłek jest nieopłacalny. 
Ludzie są po prostu rozżaleni, 
a ja im się nie dziwię. A o co 
chodzi? Jedna z nieruchomo-
ści otrzymała karę za 4 słoiki 
z plastikowymi nakrętkami, 
co widać zresztą na załączo-
nych zdjęciach dowodowych. 
Myślę, że dalszy komentarz 
jest zbędny – dodaje Kierownik 
Byczkowski. 
Włodzimierz Byczkowski 
zwraca uwagę na to, że spół-
dzielnia poniosła też duże na-
kłady finansowe na dostoso-
wanie altan śmietnikowych do 
nowych zasad gospodarki od-
padami komunalnymi.
Zdaniem wszystkich 

kierowników przymorskiej 
spółdzielni największy problem 
sprawiają wynajmujący miesz-
kania. To właśnie oni worki ze 
śmieci zostawiają przy altanach 
albo po prostu w ogóle nie se-
gregują odpadów. 
Stanisław Kołaciński, Kierow-
nik Administracji Osiedla nr 
3 PSM „Przymorza” przyzna-
je z kolei, że problemem jest 
też fakt, że niesegregowanych 
śmieci nie można weryfikować 
na bieżąco. 
- Zupełnie niedawno otrzyma-
liśmy bowiem powiadomienia 
o nałożeniu kar, które miały 
miejsce we wrześniu i grudniu 
ubiegłego roku. Naszym zda-
niem informacja o karze po-
winna być nam przedstawiona 
najpóźniej miesiąc po jej nało-
żeniu od stwierdzenia ewentu-
alnych nieprawidłowości – do-
daje Stanisław Kołaciński.
Andrzej Narkiewicz, kierow-
nik Administracji Osiedla nr 
4 PSM „Przymorze” zwraca 
uwagę na jeszcze inną rzecz. 
 – Śmieci nie były posegrego-
wane zaledwie w dwóch alta-
nach znajdujących się przed 
falowcem i przy ul. Kołobrze-
skiej 65, a karę musieli zapłacić 
mieszkańcy wszystkich klatek. 
Nie jest to sprawiedliwe. Od 
tego roku Deklaracje zostały 

złożone dla poszczególnych 
miejsc gromadzenia odpadów 
zgodnie z nowelizacją ustawy 
– tłumaczy Andrzej Narkie-
wicz. – Korzystając z okazji, 
chciałbym raz jeszcze zaapelo-
wać do mieszkańców Przymo-
rza, aby segregowali śmieci, bo 
w ten sposób dbają nie tylko o 
środowisko, w którym żyjemy, 
ale przede wszystkim o grubość 
swojego portfela. 
Co ciekawe, na Przymorzu 
kary dotyczyły przede wszyst-
kim źle posegregowanego 
szkła.
 – Opłata podwyższona na-
kładana jest w związku ze 
stwierdzeniem nieprawidłowej 
segregacji we wszystkich frak-
cjach. Jednak zauważyć należy, 
że szkło jest bardzo źle segre-
gowane i niezmiennie, mimo 
prowadzonej akcji edukacyj-
nej i częstego zwracania uwagi 
mieszkańców i administrato-
rów na problem segregacji szkła 
– w pojemnikach znajdujemy 
szyby okienne, szkło zbrojo-
ne, fajans, porcelanę, szklan-
ki oraz oczywiście papier czy 
bioodpady – tłumaczy Joanna 
Bieganowska.
Kierownicy przymorskiej 
spółdzielni zauważają też, 
że problemów z segregacją 
szkła nie było, kiedy były inne 

pojemniki. Były one tak skon-
struowane, że przez specjalne 
otwory (obudowane gumą) nie 
można było wrzucić niczego 
innego poza butelkami i słoika-
mi. Ograniczały to specjalne 
gumy. Jak się dowiedzieliśmy 
być może takie pojemniki po-
nownie powrócą na Przymorze. 
Zapytaliśmy, jak nakładanie 
kar za nieposegregowane śmie-
ci odbywa się w Gdyni.
 – Nikt nie przykleja czerwo-
nych kartek na kontenery ze 
śmieciami. Przychodzi jedynie 
decyzja wraz ze zdjęciami, na 
których widać nieposegrego-
wane odpady komunalne. Na 
początku czerwca otrzyma-
liśmy dokumenty, z których 
wynika, że kilka nieruchomo-
ści otrzymało karę na niepose-
gregowane śmieci w ostatnich 
dniach kwietnia. Tak więc na 
decyzję czekaliśmy raptem 6 ty-
godni – mówi „Panoramie” ad-
ministrator jednej z gdyńskich 
spółdzielni mieszkaniowych.
Dobra wiadomość jest taka, że 
odbędzie się spotkanie przed-
stawicieli PSM „Przymorze”, 
gdańskiego ratusza oraz z fir-
mami, które zajmują się wywo-
zem śmieci, aby wypracować 
jakiś konsensus w tej sprawie.

(lubek)

CZY CZERWONA KARtKA tO WIĄŻĄCY DOKuMENt?

Mieszkańcy muszą płacić odsetki  
za opieszałość urzędników 
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centrum opieki „serenus” na gdańskim Ujeścisku to miejsce, w którym na profesjonalną opiekę mogą liczyć osoby starsze, 
przewlekle chore czy niepełnosprawne. to jednak również znakomite miejsce na doskonalenie swoich dotychczasowych 
doświadczeń zawodowych.

Gdańskie centrum wciąż się 
rozwija. Zainteresowanie do-
mem jest coraz większe, co 
też powoduje, że zaistniała 
potrzeba zwiększenia kadry 
pracowniczej. 
 – Cieszymy się, że nasz dom 
staje się miejscem identyfi-
kowalnym na mapie opieki 
w  Trójmieście. Rozwój ozna-
cza również nowe wyzwania 
ukierunkowane na poszerze-
nie zespołu pracowników. Do 
współpracy zachęcamy osoby, 
które ukończyły szkołę i  uzy-
skały kwalifikacje zawodowe 
na kierunku opiekuna medycz-
nego, opiekuna środowiskowe-
go, opiekuna w  domu pomocy 
społecznej czy na kierunkach 
pokrewnych. Zapraszamy do 
pracy także osoby posiadające 
już doświadczenie w  zakresie 
szeroko rozumianej opiece nad 
osobami starszymi, chorymi 
lub niepełnosprawnymi. Zależy 
nam na ludziach, którzy  mają 
odpowiednie predyspozycje 
i tzw. „serce” do pracy z drugim 
człowiekiem. Jesteśmy otwarci 
także na słuchaczy wspomnia-
nych kierunków, którzy chcie-
liby odbyć praktykę w  naszej 
placówce – zachęca Magdalena 
Kowalczys, dyrektor Centrum 
Opieki „Serenus”.
Centrum „Serenus” do współ-
pracy zaprasza także ratowni-
ków medycznych, pielęgniarki 
lub pielęgniarzy. Zdając sobie 
sprawę, że jest ogromne zapo-
trzebowanie na pracowników 
z takimi kwalifikacjami, którzy 
bardzo często są już związani 
zawodowo z  innymi placów-
kami medycznymi, „Serenus” 
jest elastyczny co do formy 
współpracy.
- Do naszego zespołu poszuku-
jemy również pracowników do 
kuchni, którzy szukają stabil-
nej pracy, a  także osoby, która 
chciałaby popracować z miesz-
kańcami nad ich „talentem” 
muzycznym. Muzykoterapia 
jest jedną z  bardziej przystęp-
nych form terapii,  w  której 
mogą brać udział osoby bez 
względu na stopień  niepeł-
nosprawności czy poziom po-
znawczy lub zaawansowanie 
choroby dementywnej. 
 – Z każdym kandydatem usta-
lamy indywidualnie warunki 
zatrudnienia, biorąc pod uwagę 
jego potencjał, dyspozycyjność 
i możliwości. Nowocześnie wy-
posażony budynek z  rozwią-
zaniami dedykowanymi oso-
bom z  niepełnosprawnościami 
znacząco wpływa również na 

komfort i  ergonomię podczas 
wykonywania obowiązków za-
wodowych. Przykładamy dużą 
uwagę również do szkoleń, aby 
nasz personel był w pełni pro-
fesjonalny, dzięki czemu świad-
czone usługi są na wysokim po-
ziomie – podkreśla Magdalena 
Kowalczys. Pragnę zaznaczyć, 
że nasza placówka funkcjonuje 
całą dobę, cały rok, bez względu 
na ogłaszany „lockdown”, więc 
dla kogoś, kto chciałby u  nas 
pracować możliwości jest wiele. 
Obserwujemy w  środowisku 
pewne konsekwencje, jakie 
spowodował trwający stan epi-
demii. Pandemia koronawirusa 
duże piętno odcisnęła szcze-
gólnie na seniorach, którym – 
w trosce o ich zdrowie – zaleca-
no nie wychodzenie z  domów. 
Ograniczony dostęp do usług 
wspomagających czy zdrowot-
nych wpłynął znacznie na ob-
niżenie ich sprawności fizycznej 
i  psychicznej, co w  podeszłym 
wieku może być szczególne 
niebezpieczne dla zdrowia. 
W efekcie więcej obciążeń spa-
dło na opiekunów nieformal-
nych (np. rodzinnych), którzy 
obecnie powracają do pocovido-
wych realiów a ponadto są bar-
dzo obciążeni czasem wzmożo-
nej opieki. 
– Dlatego, obok standardowej 
oferty pobytu na stałę,  kie-
rujemy ofertę pobytów termi-
nowych. Można powiedzieć, 
że jest to swego rodzaju forma 
opieki wytchnieniowej. Dzię-
ki temu rodzina seniora może 
odpocząć od codziennych obo-
wiązków, wyjechać na wakacje, 
skorzystać z  rehabilitacji czy 
dawno zaplanowanego pobytu 

w  sanatorium i  zebrać siły na 
dalsze miesiące wzmożonej pra-
cy – informuje dyrektor gdań-
skiego „Serenusa”. Natomiast 
czas spędzony u  nas senior 
przeznacza na wzmocnienie or-
ganizmu poprzez korzystanie 
z codziennej gimnastyki, terapii 
zajęciowej oraz smacznych po-
siłków przygotowanych w  na-
szej kuchni, a wszystko odbywa 
się w doborowym towarzystwie.  
Centrum Opieki „Serenus” 
w  opiece nad swoimi pod-
opiecznymi wykorzystuje różne 
metody. Z uwagi na to, iż wie-
lu mieszkańców choruje na de-
mencję, duży nacisk kładziony 
jest na terapię reminiscencyjną, 
w  której seniorzy odwołują się 
do wspomnień. To właśnie po-
wrót do przeszłości jest istotą tej 
terapii, dlatego w domu „Sere-
nus” tworzone są specjalne „ką-
ciki wspomnień”, gdzie senio-
rzy mogą wrócić pamięcią do 
lat młodości – do swojej pracy 
zawodowej bądź zainteresowań, 
które zajmowały im życie. Wy-
starczą tylko stojące przedmioty 
codziennego użytku, które będą 
przypominać seniorom stare, 
ale za to dobre czasy. Warto 
w  tym miejscu zwrócić uwagę 
na fakt, że demencja to choroba 
mózgu. W świadomości chore-
go znajduje się tylko to, co zo-
stało zapisane wiele lat temu. 
Nie ma teraźniejszości, dlatego 
wspomnienia są tak ważne. 
 – Mogę przy okazji dodać, że 
rozwijamy naszą pracownię ar-
teterapii, w  której pracujemy 
z wikliną i ratanem. Jest to nie-
zwykle angażująca terapia sztu-
ką a przy okazji powstają przed-
mioty użytkowe i  dekoracyjne. 

Zauważyliśmy, że mogą w niej 
uczestniczyć osoby z dość du-
żymi deficytami zdrowotnymi, 
które odnajdują się w  pracach 
rękodzielniczych. Zawiązała 

się nawet wśród mieszkańców 
grupa plecionkarska, która 
przy wsparciu terapeuty napi-
sała projekt i otrzymała grant. 
Dzięki temu możemy śmiało 
powiedzieć też, że czas spę-
dzony w  naszym domu bę-
dzie twórczy i  dobrze spożyt-
kowany – dodaje Magdalena 
Kowalczys.
Sytuacja epidemiczna jest 
na tyle sprzyjająca, dlate-
go placówka z  Ujeściska po-
nownie zaprasza do współ-
pracy wszystkich chętnych 
wolontariuszy. 
 – Czekamy przede wszystkim 
na osoby, które mają dużo wol-
nego czasu, dobre chęci i mają 
ciekawe pomysły. Być może 
wśród osób, które czytają ten 
artykuł, znajdą się takie, któ-
re chcą się podzielić z  naszy-
mi pensjonariuszami swoimi 
talentami, wiedzą z  wybra-
nej dziedziny życia bądź chcą 
zarazić innych swoją pasją. 
Są w  naszym domu osoby sa-
motne, które nie mają bliskich 

i  bardzo chętnie porozma-
wiałyby z kimś spoza naszego 
środowiska albo przynajmniej 
wyszły na spacer. Zaprasza-
my również solistów lub gru-
py, które chciałby w  naszym 
ogrodzie zaśpiewać, zatańczyć 
lub zagrać dla naszych miesz-
kańców. Chętnie skorzystali-
byśmy też z pomocy wolonta-
riuszy przy drobnych pracach 
administracyjnych- odbieraniu 
telefonów czy pomocy w  na-
szych akcjach informacyjnych 
i  promocyjnych – dodaje dy-
rektor Kowalczys.
Wszelkich informacji o naszej 
działalności można uzyskać  
kontaktując się pod numerem 
+ 48 58 691 47 47, adres ema-
il serenus@serenus-gdansk.pl. 
Zapraszamy również do śle-
dzenia naszej strony interne-
towej www.serenus-gdansk.pl 
oraz polubienia naszego pro-
filu na Facebook www.facebo-
ok.com/serenusgdansk, gdzie 
na bieżąco zamieszczamy mi-
gawki z naszego życia.

komfortowe warunki do pracy 
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REJS „GALEONEM LEW” uStAWA MÓWI JASNO

dla gdańskich dzieci Walne jeszcze nie teraz

Jak podaje Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w  Gdańsku ponad sto gdań-
skich dzieci z rodzin objętych 
wsparciem ośrodka weźmie 
udział w  bezpłatnym, wa-
kacyjnym rejsie na Wester-
platte. Wycieczka odbędzie 
się w  lipcu „Galeonem Lew”, 
statkiem stylizowanym na 
XVII-wieczny. 
 – Mamy nadzieję, że nasi naj-
młodsi podopieczni zrelaksu-
ją się na pokładzie statku, rejs 
stanie się ciekawą, wakacyjną 
atrakcją i  odskocznią od co-
dzienności.  Takie beztroskie 
chwile potrzebne są każdemu 

Wciąż nie wiadomo, kiedy 
odbędzie się Walne Zgro-
madzenie Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani”. Ostatnie najważ-
niejsze zebranie spółdzielców 
odbyło się w  2019 roku. Od 
roku zarząd i  rada nadzor-
cza nie mogą zwoływać ze-
brań, aby nie narażać zdrowia 
mieszkańców. 
 – Do walnego zgromadzenia 
podchodziliśmy dwukrotnie. 
Bez rezultatu. Pandemia zwy-
ciężyła. We wrześniu ubiegłe-
go roku weszła w życie ustawa 
antycovidowa, która mówi, 
że spółdzielnie mieszkanio-
we mają 6 tygodni na zwo-
łanie walnego zgromadzenia 

dziecku – mówi Małgorzata 
Niemkiewicz, dyrektor gdań-
skiego MOPR. 
Na pokładzie statku uczestni-
cy m.in. wysłuchają koncertu 
szantowego i  poznają historię 
mijanych, gdańskich przestrze-
ni i  obiektów. Trasa przebiega 
m.in. przy Stoczni Gdańskiej 
i  Remontowej oraz przy do-
kach, porcie i  Twierdzy Wi-
słoujście. W  czasie rejsu na 
Westerplatte najmłodsi mają 
też okazję nawiązać nowe, ró-
wieśnicze znajomości. W  cza-
sie wycieczki opiekę zapewnią 
dzieciom pracownicy Ośrodka.
 – Muszę dodać, że lipcowy rejs 
organizują partnersko: gdański 

od momentu odwołania stanu 
pandemii. Po ogłoszeniu ter-
minu walnego mamy trzy ty-
godnie na jego organizację – 
tłumaczy Zbigniew Kopiński, 
prezes Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani”.
Jednak niektóre spółdzielnie, 
również te w Gdańsku, organi-
zowały w czasie pandemii wal-
ne zgromadzenia.
 – Wiem, że Sąd Najwyższy 
uchylił uchwały kilku spół-
dzielni, które zorganizowa-
ły walne w  ciągu ostatnich 12 
miesięcy. Uważam, że orga-
ny naszej spółdzielni pracują 
prawidłowo, dlatego sądzę, że 
z  organizacją zebrania może-
my poczekać. Takiego samego 

MOPR i  Związek Miast 
Nadwiślańskich. Bezpłatne, 
letnie rejsy po Wiśle dla naj-
młodszych podopiecznych 
gdańskiej pomocy społecz-
nej są już tradycją. Ośrodek 
i związek organizują je w ra-
mach dobrej współpracy, od 
kilkunastu lat. Co roku udział 
w  rejsach bierze ponad sto 
dzieci. W  związku z  epide-
mią tegoroczna impreza prze-
biegać będzie z zachowaniem 
obowiązujących norm i  obo-
strzeń sanitarnych – mówi 
Sylwia Ressel.

(GR)

zdania jest rada nadzorcza, 
której kadencja – na mocy 
ustawy – została przedłużo-
na już do roku. Na zebrania 
przychodzą przede wszyst-
kim osoby starsze, które są 
najbardziej narażone na za-
chorowanie. Owszem, coraz 
więcej osób jest zaszczepio-
nych, ale nie wiemy, jak to 
wygląda w przypadku człon-
ków naszej spółdzielni – do-
daje Zbigniew Kopiński.
O terminie walnego zgroma-
dzenia oraz wyborach do rady 
nadzorczej w RSM „Budow-
lani” na pewno poinformuje-
my na naszych łamach.

(KL)

 dzieci popłyną statkiem na westerplatte

  turnusy rehabilitacyjne to jedna z form wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

PO DOWÓD OSOBIStY

Bez rezerwacji wizyt
 – Zostały ostatnie tygodnie, 
aby złożyć elektronicznie 
wniosek o  wydanie dowo-
du osobistego. Każdy, kto już 
to zrobił, może swój dowód 
szybko odebrać w  Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku przy ul. 
Nowe Ogrody 8/12. Co ważne 
– bez wcześniejszej rezerwacji 
wizyt. Warto pamiętać, że od 
2 sierpnia zmienią się przepisy 
dotyczące wymiany dowodów 
osobistych – informuje Olim-
pia Schneider z Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku.
W  związku z  pandemią za-
interesowanie załatwianiem 
spraw elektronicznie przez 
ePUAP rosło z  miesiąca na 
miesiąc. Jak podają gdańscy 
urzędnicy, największą popu-
larnością cieszyła się wymiana 
dowodu osobistego. Sposób 
złożenia wniosku jest bardzo 
prosty i  pozwala na dołącze-
nie własnoręcznie zrobionego 
zdjęcia.
Olimpia Schneider mówi, że 
w naszym mieście wymienia-
nych jest około tysiąc dowo-
dów osobistych tygodniowo. 
Jak złożyć wniosek elektro-
niczny, można przeczytać na 
stronie gdansk.pl. Na składa-
nie wniosków w  formie elek-
tronicznej jest czas do 26 lipca 
włącznie.

 – Z myślą o mieszkańcach, któ-
rym zależy, by odebrać nowy 
dowód jak najszybciej, urucho-
miliśmy możliwość odbioru do-
kumentu bez zapisu na wizytę. 
Wystarczy przyjść do naszego 
urzędu przy ul. Nowe Ogrody 
8/12 i pobrać bilet kolejkowy, aby 
odebrać swój dowód – mówi To-
masz Filipowicz, dyrektor Wy-
działu Spraw Obywatelskich.  
Ze względu na stan epidemiczny 
urzędnicy zachęcają do korzy-
stania z rezerwacji wizyt, dzięki 
czemu można uniknąć koniecz-
ności czekania w kolejce.
W  celu rezerwacji wizyty 
można zadzwonić pod cało-
dobowy numer Gdańskiego 
Centrum Kontaktu 58 52 44 
500 lub zrobić to przez inter-
net na https://www.gdansk.pl/
rezerwacja.
Od 2 sierpnia wchodzą w ży-
cie przepisy zmieniające za-
sady składania wniosków 
o  dowód osobistych. Nowy 
dowód będzie posiadał dane 
biometryczne w  postaci odci-
sków palców, a to oznacza, że 
nie będzie możliwości składa-
nia wniosków elektronicznie 
– wymagana będzie osobista 
wizyta w urzędzie.

(GR)

miejski ośrodek pomocy rodzinie w Gdańsku zachęca do skorzystania z dofinansowania do 
uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. o to wsparcie mogą starać się osoby posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, np. od lekarza orzecznika 
z zakładu Ubezpieczeń społecznych. 

– To konkretna pomoc, o któ-
rą warto się ubiegać – mówi 
Małgorzata Niemkiewicz, dy-
rektor gdańskiego MOPR. – 
Z  powodu epidemii turnusy 
rehabilitacyjne nie odbywały 
się przez dłuższy czas. Usługa 
znowu jest dostępna. To ważne 
zwłaszcza w  okresie wakacyj-
nym, sprzyjającym wyjazdom, 
odpoczynkowi oraz różnym 
formom rehabilitacji.
O  dofinansowanie uczestnic-
twa w  turnusie rehabilitacyj-
nym może też wnioskować 
osoba niepełnosprawna wraz 
z opiekunem. Szczegółowe in-
formacje dostępne są na stro-
nie internetowej gdańskie-
go Ośrodka. Środki na ten 
cel pochodzą z  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
Na portalu informacyjno-usłu-
gowym Emp@tia można zapo-
znać się z ofertą firm organizu-
jących rehabilitacyjne wyjazdy 
i  wybrać najbardziej adekwat-
ną do potrzeb. Mieszkańców 

z  niepełnosprawnością, zain-
teresowanych uzyskaniem do-
finansowania do uczestnictwa 
w  turnusie rehabilitacyjnym, 
prosimy o  kontakt z  Wydzia-
łem Integracji i  Rehabilitacji 
MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 
(tel.58 320 53 46 lub 58 320 53 

42) w godzinach pracy ośrodka.
Wnioski i  inne wymagane 
w  sprawie dofinansowania do-
kumenty można przesłać drogą 
pocztową na powyższy adres 
lub elektronicznie poprzez Sys-
tem Obsługi Wsparcia. Moż-
na także złożyć je osobiście 

w Wydziale Integracji i Reha-
bilitacji MOPR, po wcześniej-
szym uzgodnieniu z pracowni-
kiem terminu wizyty. 

(SR)

KONIECZNIE SKORZYStAJ

turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem 
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o dynamicznie rozwijającej się sytuacji na białorusi, pomorskiej kolei metropolitalnej oraz polskim ładzie mówi ryszard 
Świlski, senator rp, wiceprzewodniczący pomorskiego zespołu parlamentarnego.

W sobotę 12 czerwca na 
granicy polsko - białoruskiej 
zakończył się tygodnio-
wy protest Białorusinów 
mieszkających w polsce, 
którzy w ramach akcji „dla 
wolnej Białorusi” domaga-
ją się zaostrzenia sankcji 
wobec reżimu aleksandra 
łukaszenki. Co sądzi pan 
o działaniach osób prote-
stujących? Czy wpłyną oni 
na decyzję UE w sprawie 
sankcji i na powstrzymanie 
działań łukaszenki?
Protesty na Białorusi wybuchły 
w  sierpniu ubiegłego roku po 
wyborach prezydenckich, które 
w  przekonaniu wielu osób na-
leżałoby powtórzyć. Protesty 
w  dalszym ciągu są odpowie-
dzią ludzi na liczne doniesienia 
o  oszustwach wyborczych na 
korzyść Aleksandra Łukaszen-
ki. Od maja 2020 r. zatrzyma-
no ok. 35 tys. osób. Znaleźli się 
wśród nich przeciwnicy poli-
tyczni oraz uczestnicy prote-
stów. Protest „Dla wolnej Bia-
łorusi” pokazał ogromną deter-
minację Białorusinów. Manife-
stacje odbywają się w wielu pol-
skich miastach min. Gdańsku, 
Warszawie czy Białymstoku. 
Ludzie wspierają się i jednoczą 
ze sobą w jednym celu – w wal-
ce o  wolność, wolne wybory 
i  demokrację. W  XXI wieku 
nie ma miejsca na dyktaturę 
i  łamanie praw obywatelskich. 
Unia Europejska zdecydowa-
ła zakazać korzystania z  euro-
pejskiej strefy powietrznej dla 
białoruskich samolotów potę-
piając zatrzymanie przez wła-
dze dziennikarza Romana Pro-
tasiewicza. Zamrożony został 
również pakiet inwestycyjny 

do chwili, gdy Białoruś nie 
stanie się państwem demokra-
tycznym. Miejmy nadzieję, że 
naciski ze strony UE oraz licz-
ne protesty zmienią sytuację 
na Białorusi i  zakończą reżim 
wprowadzony przez urząd 
Aleksandra Łukaszenki.

pomorska kolej Metropoli-
talna podpisała umowę na 
przygotowanie studium tech-
niczno- Ekonomiczno- śro-
dowiskowego (stEś) dla pro-
jektu pkM południe. W jaki 
sposób ten projekt wpłynie 
na polepszenie transportu 
kolejowego na pomorzu? 

Studium Techniczno – Eko-
nomiczno - Środowiskowe to 
pomysł na transport kolejowy 
nie tylko dla Gdańska, ale rów-
nież dla poszczególnych gmin - 
Gminy Pruszcz Gdański, Kol-
budy czy Żukowo. Prace mają 
na celu rozwój poszczególnych 
obszarów. Planowana linia 
PKM Południe będzie kolejną 
nitką systemu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej. Tory połączą 
Śródmieście Gdańska z  szyb-
ko rozwijającymi się połu-
dniowymi dzielnicami miasta. 
W  2020r. wskaźnik korzysta-
nia z  kolei w  naszym regionie 
wyniósł 15,9. Jest on najwyższy 

w Polsce co świadczy o tym, że 
mieszkańcy pomorza preferują 
transport kolejowy co bardzo 
mnie cieszy. Zależy nam na 
tym, aby mieszkańcy w  wy-
godny i  jak najszybszy sposób 
mogli przemieszczać się mię-
dzy miastami. 

W sobotę 15 maja rząd 
przedstawił plan nazwany 
„polskim ładem” - program 
przedstawiający propozycje 
dotyczące życia społeczne-
go i gospodarczego na czas 
po pandemii. Czy w pana 
opinii proponowane zmiany 
przysłużą się wszystkim po-

lakom? Czy to tylko kolejne 
obietnice pis-u składane 
po to, aby zdobyć większe 
poparcie wśród obywateli?
Program „Polski Ład” mający 
na celu naprawę gospodarki po 
czasie pandemii w  mojej opi-
nii jest po prostu programem 
wyborczym partii rządzącej. 
Rząd liczy na powiększenie się 
grona swoich wyborców. Na-
kłady finansowe na program 
nie będą pokryte ze środków 
unijnych co oznacza, że oby-
watel będzie musiał ponieść 
koszty tego programu. Zmia-
ny najbardziej uderzą w  oso-
by prowadzące działalność 

gospodarczą. Partia rządząca 
ma w  planach wprowadze-
nie składki zdrowotnej dla 
działalności gospodarczych 
proporcjonalnie do dochodu, 
a  nie jak jest to tej pory, czy-
li ryczałtowo. Polski Ład nie 
przyczyni się do polepszenia 
sytuacji finansowej emerytów. 
Prawdą jest to, iż zniknie po-
datek, ale w zamian trzeba bę-
dzie zapłacić wyższą składkę 
zdrowotną. Jest to niezmiernie 
mylące, szkoda, że nikt głośno 
o tym nie mówi. Wprowadze-
nie programu przyczyni się też 
do wzrostu deficytu, który do 
tej pory wynosi miliardy.

 „pomorze jest jednym z najlepiej rozwijających się regionów  
w polsce i Europie. Jestem dumny widząc jak nasze działania 
przynoszą oczekiwane efekty”
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sM sUChaNiNo

KONKuRS ROZStRZYGNIĘtY

suchanino 
oczami dziecka
W  tym roku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino” 
obchodzi 30-lecie swojego 
istnienia. Właśnie przy tej 
okazji zorganizowano kon-
kurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży. 
„Suchanino oczami dziecka” 
to temat przewodni konkur-
su plastycznego dla dzieci. 
Na ogłoszenie organizatorów 
przysłano kilkadziesiąt prac. 
Spośród nich wybrano trzy 
najlepsze w  trzech katego-
riach wiekowych. W katego-
rii najmłodszej, a  więc dzie-
ci w  wieku 3–5 lat, 1. miej-
sce zajęła Dominika Pujsza. 
Najlepszą pracę wśród dzie-
ci 6–8 lat wykonała Hanna 

Nowakowska, a  w  najstar-
szej grupie wiekowej zwy-
cięską pracę wykonała Anna 
Łaguna. 
 – Nie spodziewaliśmy tak 
wielu prac konkursowych. 
Jury, które je oceniało, miało 
niełatwy orzech do zgryzie-
nia. Po długich dyskusjach 
udało się wybrać najlepszych. 
Prace były bardzo zróżnico-
wane i dzięki temu w bardzo 
ciekawy sposób ukazywały 
nasze Suchanino, ale też po-
kazały, w  jak różny sposób 
dzieci zaobserwowały osie-
dle – zauważa Leonard Wie-
czorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.

(GR) 

 i miejsce 3 - 5 lat

 i miejsce 6-8 lat

 i miejsce 9 - 12 lat

dzień dziecka to święto, które każdego roku zwraca uwagę dorosłych na wszystkie 
dzieci. pandemia koronawirusa pokrzyżowała organizatorom ubiegłoroczne plany, 
a tegoroczne święto również nie było obchodzone z wielką pompą. 

z okazji dnia dziecka koło pzw 4 – Gdańsk portowa zorganizowało zawody wędkarskie 
dla dzieci i młodzieży z suchanina. konkursowe łowienie ryb odbyło się na stawie  
w Jarze wilanowskim. 

Od lat, każdego roku Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Su-
chanino” pamięta o wszystkich 
dzieciach z  osiedla. Na stałe 
w kalendarz imprez wpisały się 
już rodzinne festyny organizo-
wane przez Spółdzielnię. 
 – W  tym roku nie mogliśmy 
organizować Dnia Dziecka 
z  takim samym rozmachem 
jak kilka lat temu. Wierzymy 
jednak, że już za rok ponow-
nie będziemy mogli spotkać się 
na festynie rodzinnym – mówi 
Leonard Wieczorek, Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
W  tym roku spółdzielnia zor-
ganizowała spotkanie z  klau-
nem, który czekał na milusiń-
skich na tarasie przy ul. Pade-
rewskiego 11.
 – Na nasze zaproszenie odpo-
wiedziało ponad pięćdziesiąt 
dzieci. Na najmłodszych czeka-
ła słodka wata cukrowa, chętni 
mogli uczestniczyć w  anima-
cjach i  zabawie z  chustą ani-
macyjną. Okazało się również, 
że nasz klaun jest doskonałym 

iluzjonistą, ponieważ w mgnie-
niu oka potrafił zamienić gołę-
bia w królika, a królika w kurę 
– dodaje Ewelina Wojciechow-
ska ze SM „Suchanino”.
Frekwencja pokazała dobitnie, 

że dzieci – po tak długim loc-
kdownie – złaknione są takich 
wydarzeń.
 – Teraz nie ma żadnych im-
prez. Możemy bawić się jedy-
nie z  kolegami na podwórku. 

Impreza nie była długa, ale 
fajnie, że był chociaż wesoły 
klaun i pyszna wata cukrowa – 
mówi 6-letnia Marysia.

(GR)

W  konkursowe szranki sta-
nęło blisko 30 młodych miło-
śników wędkarstwa w  wieku 
7–15 lat. Młodych wędkarzy 
podzielono na dwie kategorie 
wiekowe: 5–10 lat i  11–15 lat. 
W  grupie młodszej zwyciężył 
Jan Gauden, który zgromadził 
1710 punktów, natomiast wśród 
wędkarzy starszych bezkonku-
rencyjny okazał się Patryk Skiba 
(775 punktów).
 – Pogoda nie sprzyjała poło-
wom, dlatego muszę przyznać, 
że nie spodziewaliśmy się tak 
dużej frekwencji. Upominki do-
stali wszyscy uczestnicy – nawet 
ci, którym nie udało się złowić 
żadnej ryby. Najlepsi zostali 
oczywiście uhonorowani nagro-
dami w postaci sprzętu wędkar-
skiego. Myślę, że nie było oso-
by, która byłaby niezadowolo-
na – mówi „Panoramie” Stefan 
Skiba, mieszkaniec Suchanina 
i zarazem Wiceprezes do spraw 
młodzieży Koła PZW Nr 4 
Gdańsk Portowa.
 – Cieszę się, że tak dużo dzie-
ci wzięło udział w  zawodach 
wędkarskich. Mimo że nie każdy 

mógł pochwalić się znakomitymi 
wynikami, to uśmiech nie zni-
kał z ich twarzy. Myślę też, że po 
bardziej lub mniej udanych poło-
wach każdy był głodny i skorzy-
stał z  przygotowanej przez nas 
grochówki – mówi nam Piotr 
Dzik, gdański restaurator i radny, 
który był jednym ze sponsorów 
zawodów wędkarskich organi-
zowanych z okazji Dnia Dziecka.
Impreza nie mogłaby się odbyć, 
gdyby nie wsparcie sponsorów, 

wśród których znaleźli się: Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Sucha-
nino”, Rada Dzielnicy Sucha-
nino, radny Piotr Dzik i  Za-
rząd Transportu Miejskiego 
w Gdańsku.
 – Każdego roku zawody węd-
karskie organizowane dla na-
szych młodych mieszkańców 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem. Dlatego jestem przeko-
nana, że w  dalszym ciągu bę-
dziemy współpracować z kołem 

Gdańsk-Portowa i  pomagać 
w  organizacji zawodów węd-
karskich – zapewnia Ewelina 
Wojciechowska ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Warto na koniec dodać, że 
niebawem dorośli mieszkańcy 
Suchanina będą mogli wziąć 
udział w zawodach wędkarskich 
o puchar prezesa koła. Impreza 
odbędzie się 3 lipca.

(lubek)

BYŁO SŁODKO I WESOŁO 

GAuDEN I SKIBA NIE MIELI SOBIE RÓWNYCH

spółdzielnia nie zapomniała o dzieciach

rywalizowali młodzi wędkarze
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Firma cFe polska przymierza się do kolejnej spektakularnej inwestycji w trójmieście. po 
wybudowaniu czterech oceanów na przymorzu, firma już we wrześniu rozpocznie prace 
przy budowie tematycznego parku rozrywki majaland, który powstanie w gdańskiej dzielnicy 
osowa. Firma otrzymała już pozwolenia na budowę. 

aż do 20 listopada zamknięty będzie wiadukt prowadzący z al. armii krajowej 
w ulicę sikorskiego na gdańskim chełmie i z całą pewnością należy spodziewać 
się utrudnień w ruchu. zamknięcie przejazdu spowodowane jest remontem 
kładki dla pieszych i wiaduktu.

Park rozrywki, zaprojektowa-
ny w oparciu o świat Pszczółki 
Mai, będzie jednym z najwięk-
szych tego typu obiektów na 
Pomorzu. Inwestycja ma zaj-
mować  powierzchnię ok. 5 ha, 
z czego piątą cześć powierzch-
ni zajmie budynek o funkcjach 
rozrywkowych, a  kolejne 10 
000 m2 przeznaczone będzie 
na strefę atrakcji na świeżym 
powietrzu.
Po otwarciu parku goście 
będą mogli korzystać z  licz-
nych atrakcji zlokalizowanych 
wewnątrz hali i  na świeżym 
powietrzu. Na terenie obiek-
tu znajdą się m.in. plac zabaw 
Mai, samochodziki, zjeżdżal-
nia „super ślizg”, łodzie wikin-
gów, farma Heidi, las zabaw, 
wieża swobodnego spadania 
„totem wikingów”, teatr, karu-
zela motyli, rollercoaster Wi-
kingów. Motywem przewod-
nim będzie Pszczółka Maja 
i jej przyjaciele: Wiking Wickie 
i Heidi. Strefa zewnętrzna za-
projektowana została zgodnie 

z  tematyką bajki Super Win-
gs i  zaoferuje m.in. karuzele 
„Podniebny Lot” i „Super Od-
rzutowce”, związane z  tematy-
ką lotnictwa oraz wodny plac 

zabaw, a  także fontanny czy 
miasteczko ruchu drogowego. 
Na terenie parku znajdują się 
również strefy gastronomiczne 
oraz handlowe.

Łączny koszt gdańskiej inwe-
stycji to ok. 20 milionów euro.

(GR)

Jak informuje Magdalena Kil-
jan, rzecznik prasowy Gdań-
skiego Zarządu Dróg i  Ziele-
ni remont kładki dla pieszych 
i wiaduktu na skrzyżowaniu al. 
Armii Krajowej i ul. Sikorskie-
go rozpoczął się z końcem maja 
i  już wtedy zamknięta zosta-
ła jedna z  kładek dla pieszych 
(od strony centrum na wysoko-
ści ul. Pobiedzisko). Kierowcy 
dojeżdżający do al. Sikorskie-
go z centrum miasta będą mo-
gli zawrócić na tymczasowym 
łączniku, który wybudowano 
ok. 100 metrów przed skrzy-
żowaniem al. Armii Krajowej 
z  al. Havla i  ul. Łostowicką 
lub na samym skrzyżowaniu. 
O  utrudnieniach informować 
będą kierowców mobilne tabli-
ce zmiennej treści ustawione na 
pasie rozdziału w ciągu al. Ar-
mii Krajowej.
 – Szeroki zakres prac na wia-
dukcie oraz kładce oznacza 
konieczność wprowadzenia 
zmian w  organizacji ruchu. 

Prace realizowane są na dole 
obiektów, co wymaga zawę-
żenia fragmentu dolnej jezdni 
al. Armii Krajowej do jedne-
go pasa ruchu. W  przypadku 
robót, w  których zamknięcie 
jednego pasa nie będzie wy-
starczająco bezpieczne dla kie-
rowców, w godzinach nocnych 
oraz w weekendy dolna jezdnia 
będzie całkowicie zamykana, 

a  ruch odbywać się będzie 
jezdnią górną – tłumaczy Mag-
dalena Kiljan. – W przypadku 
kładki, która przez cały okres 
prac jest wyłączona z  ruchu, 
piesi mogą korzystać z  wyre-
montowanej kładki po drugiej 
stronie węzła.
Prace prowadzone są jedno-
cześnie na wiadukcie drogo-
wym od strony skrzyżowania 

al. Armii Krajowej z al. Havla 
i  ul. Łostowicką oraz kładce 
dla pieszych od strony centrum 
na wysokości ul. Pobiedzisko. 
Ponadto na samym wiadukcie 
przeprowadzona zostanie kon-
serwacja łożysk, a  na kładce 
naprawione zostaną daszki nad 
trakcją tramwajową.

(GR)

WE WRZEŚNIu RuSZY BuDOWA

REMONt I utRuDNENIA W RuCHu

park rozrywki powstanie w Gdańsku

Wiadukt zamknięty do listopada

PODPISANO uMOWĘ

W grudniu będzie przejście 
Podpisano umowę na budo-
wę przejścia naziemnego przy 
Bramie Wyżynnej. Prace 
będą połączone z  remontem 
fragmentu Wałów Jagielloń-
skich. Koszt inwestycji wy-
niesie 5,8 mln zł, a  ich za-
kończenie przewidziano na 
grudzień.
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 moderniza-
cja nawierzchni jezdni w  ul. 
Wały Jagiellońskie (jezdnia 
w  kierunku Warszawy) na 
odcinku od ul. Okopowej 
do okolic skrzyżowania z  ul. 
Hucisko. Natomiast na jezd-
ni w kierunku Gdyni przebu-
dowany pas do skrętu w lewo 
znajdujący się na wysokości 
gmachu Narodowego Banku 
Polskiego.

(GR)

WYdarZENia

NADMORSKIE PARKINGI

800 miejsc w 4 lokalizacjach 
26 czerwca uruchomiono par-
kingi nadmorskie, które funkcjo-
nować będą do 5 września. Oso-
by dojeżdżające na plażę samo-
chodem zapłacą 10 zł za wjazd 
niezależnie od czasu postoju. 
Parkingi nadmorskie niezmien-
nie funkcjonować będą w  czte-
rech lokalizacjach w  pobliżu 
gdańskich kąpielisk. W  Jelitko-
wie przy ul. Błękitnej (220 miejsc) 
i  ul. Kaplicznej (60 miejsc). 
W  Brzeźnie parking zlokalizo-
wany jest przy ul. Czarny Dwór 
(340 miejsc), a na Stogach przy ul. 
Nowotnej (180 miejsc). 
 – Parking nadmorski na Sto-
gach tak jak w ubiegłym roku ma 
charakter parkingu społecznie 
odpowiedzialnego i  jest prowa-
dzony przez Fundację Społecznie 
Bezpieczni. Wypracowany zysk 
przeznaczany zostanie na po-
trzeby schroniska dla osób bez-
domnych w  Gdańsku. Podczas 
wakacji w 2019 Fundacja zarobi-
ła na samochód dostosowany do 
przewozu osób niepełnospraw-
nych i  starszych. W  ubiegłym 
roku – na wyposażenie i remont 
kuchni dla osób potrzebujących 
w  Nowym Porcie – informuje 
Magdalena Kiljan, rzecznik pra-
sowy Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni.
Na parkingach nadmorskich 
opłata w wysokości 10 zł za każ-
dorazowy wjazd pobierana bę-
dzie przez siedem dni w tygodniu 

w godzinach 9.00–17.00 i będzie 
niezależna od czasu postoju. Wy-
jątkiem będzie postój pojazdu 
do 15 minut. Po wcześniejszym 
zgłoszeniu obsłudze przez kieru-
jącego takiej potrzeby pierwszy 
kwadrans będzie bezpłatny. Po 
godzinie 17.00 do dnia następ-
nego do godziny 9.00 za pozosta-
wienie samochodu na parkingu 
nie trzeba będzie płacić. 
 – Z  konieczności wniesienia 
opłaty za wjazd na parkingi nad-
morskie zwolnione będą osoby 
niepełnosprawne, posiadają-
ce  identyfikatora „N+” wyda-
ny przez Gdański Zarząd Dróg 
i  Zieleni lub odpowiadający mu 
dokument wydany przez innego 
zarządcę drogi. Bezpłatny będzie 
również postój pojazdów elek-
trycznych i PHEV w rozumieniu 
Ustawy o elektromobilności i pa-
liwach alternatywnych. W  tym 
przypadku podstawą będzie nie-
bieska naklejka na szybie pojazdu 
z  symbolem EE, karta zerowej 
stawki opłat na pojazdy PHEV, 
a także zielona tablica rejestracyjna 
lub wskazanie gniazdka do łado-
wania samochodu pracownikowi 
obsługi przy wjeździe na parking 
– dodaje Magdalena Kiljan.
Każdego roku z parkingów nad-
morskich (w zależności od pogo-
dy) korzysta od 30 do 36 tysięcy 
kierujących.

(GR)
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w jednym z poprzednich numerów informowaliśmy o tym, że robotnicza spółdzielnia mieszkaniowa „budowlani” chciała 
pozyskać od miasta grunty i przeznaczyć je na miejsca parkingowe. Żadne pismo nie zostało rozpatrzone pozytywnie. 
spółdzielcy czują się rozżaleni, a mieszkańcy – jak do tej pory – dalej będą polować na każdy wolny kawałek chodnika, trawnika, 
by zaparkować swoje auto.

Spółdzielni wystąpiła do mia-
sta o  udostępnienie dwóch te-
renów znajdujących się w  są-
siedztwie al. Grunwaldzkiej 
543, ul. Pomorskiej 1 i Pomor-
skiej 2 oraz przy Grunwaldz-
kiej 609 i Bitwy Oliwskiej 14, 
15 16.
 – Wskazany teren chcieliśmy 
pozyskać nieodpłatnie i  za-
gospodarować go na parking 
oraz plac zabaw. Całość by-
łaby oczywiście oświetlona 
i  monitorowana. Wszystkie 
prace chcieliśmy przeprowa-
dzić na swój koszt – przypo-
mina Krzysztof Mackiewicz, 
zastępca prezesa Robotniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Budowlani”.  – Mieszkańcy 
budynków przy Pomorskiej 1 
i Pomorskiej 2 mają utrudnione 
parkowanie spowodowane po-
bliskimi garażami miejskimi, 
do których dojazd ustanowiono 
na działce naszej spółdzielni, 
przez co nasi mieszkańcy po-
bawieni są kilkunastu miejsc 
postojowych. Wszystkie kosz-
ty związane z  utrzymaniem 

dojazdu do tych garaży w cało-
ści pokrywane są przez człon-
ków spółdzielni. 
Miesiąc temu Wydział Skarbu 
Urzędu Miejskiego w  Gdań-
sku zwrócił się do spółdziel-
ni z  prośbą o  ustanowienie 

służebności i określenie jej wa-
runków dojazdu do garaży.
 – Każdy laik, który spojrzy na 
mapę, dostrzeże, że dojazd do 
garaży można wytyczyć inną 
drogą – chociażby w kierunku 
ulicy Dickmana, dlatego nie 

przystaniemy na prośbę Wy-
działu Skarbu Państwa. Lada 
dzień ustawione zostaną słup-
ki, które uniemożliwią kierow-
com dojazd do garaży po naszej 
działce. Dzięki temu będziemy 
mogli wygospodarować miejsca 

postojowe dla członków naszej 
spółdzielni – mówi Krzysztof 
Mackiewicz. 
Przypomnijmy, że miasto nie 
chciało przekazać spółdzielni 
terenów pod miejsca parkin-
gowe, ponieważ w  tym miej-
scu przewidziano inwestycje 
mieszkaniowe. 
 – Teren jest duży i można tam 
budować mieszkania. Dziwi 
nas jednak, że niemal iden-
tyczne wytłumaczenie dosta-
liśmy w sprawie terenów w są-
siedztwie Działki znajdują się 
w  bezpośrednim sąsiedztwie 
torów kolejowych, a co najważ-
niejsze ich powierzchnia nie 
jest – w mojej ocenie – na tyle 
duża, by można było realizo-
wać tam inwestycje mieszka-
niowe. Jest nam też przykro, 
że miejscy urzędnicy w  taki 
sposób pomagają nam w  roz-
wiązywaniu problemów, które 
dotyczą mieszkańców Gdań-
ska – podkreśla Krzysztof 
Mackiewicz. 

(lubek)

uRZĘDNICZE PODEJŚCIE DO PROBLEMÓW GDAŃSZCZAN

Mieszkania, mieszkania i jeszcze raz mieszkaniaBędzie 
lodowisko
Niebawem ruszą prace przy 
opracowaniu dokumentacji 
projektowej krytego lodowi-
ska, które ma w  przyszłości 
powstać w  dzielnicy Ujeści-
sko-Łostowice. Projekt ma 
powstać w rok od podpisania 
umowy.
Nowe kryte lodowisko 
ma powstać w  przyszłości 
w  okolicach szkoły i  przed-
szkola przy al. Pawła Ada-
mowicza oraz pętli Ujeścisko 
i  trasy Nowa Warszawska. 
Wcześniej została opraco-
wana koncepcja budowy. Do 
finalizacji został przyjęty III 
wariant koncepcji, który do-
stosowany będzie do możli-
wości miasta i podzielony na 
4 etapy realizacyjne.
 – Przystępujemy do opra-
cowania dokumentacji dla 
pierwszego etapu. Projekt 
będzie dotyczył lodowiska 
rekreacyjnego z  trybuna-
mi na 300 osób i  zapleczem 
szatniowym, uwzględniają-
cym wymagania etapu trze-
ciego – wyjaśnia Włodzi-
mierz Bartosiewicz, dyrektor 
naczelny Dyrekcji Rozbudo-
wy Miasta Gdańska. 

(GR) 

NAJPIERW PROJEKt

WYdarZENia
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ZAPRASZAMY NA ŚLĄSKĄ 66B

W odwiedzinach u Gucwińskich 
W  imieniu organizatorów 
zapraszamy na pierwszą po 
lockdownie imprezę, która 
odbędzie się w  Domu Kul-
tury przy ul. Śląskiej 66B na 
Przymorzu. Janusz Piszczek, 
kierownik placówki zachę-
ca do wzięcia udziału w spo-
tkaniu autorskim z  Markiem 
Górlikowskim. Spotkanie 
odbędzie się 15 lipca o godz. 
18.00.
 – Nasza impreza nie jest przy-
padkowa. Spotkanie będzie 
bowiem okazją do promocji 
książki „Państwo Gucwińscy. 
Zwierzęta i ich ludzie”, której 
autorem jest oczywiście Ma-
rek Górlikowski. Bohaterami 
książki są bohaterowie kulto-
wego kiedyś programu tele-
wizyjnego „Z  kamerą wśród 
zwierząt” – mówi Janusz 
Piszczek.
W  mieszkaniu Gucwińskich 
drzwi gościom otwierał go-
ryl, a w wannie kąpał się py-
ton. Za pośrednictwem ich 
programu egzotyczne zwie-
rzęta gościły również w  do-
mach milionów Polaków. Nie 
dzielili swojego życia na dom 
i ogród – to ogród był ich do-
mem. Dzięki tej książce mo-
żemy dziś poznać jego liczne 
tajemnice.
Wrocławskie zoo jest areną 
zwierzęcych i  ludzkich dra-
matów, historii miłosnych 
i  kryminalnych, sensacji 
z  biznesem i  polityką w  tle. 
Tu krzyżują się ludzkie losy: 
w  szalecie pracuje hrabina, 
a  w  królikarni azyl znajdu-
je niemiecki pastor. Tu żyją, 
czują i  umierają konkretne, 
znane po imieniu zwierzęta.
Dwie biografie szybko stają 

się jedną, ta zaś przekształca 
się we wnikliwe reporter-
skie śledztwo. Widzimy bły-
skawiczne kariery państwa 
Gucwińskich i narastające wo-
kół nich kontrowersje – aż do 
głośnego odejścia z  zoo. Ma-
rek Górlikowski oddaje głos 
bohaterom i  świadkom minio-
nych wydarzeń. Stawia pytania 
o naturę człowieka, zwierzęcia 
i zmieniające się przez lata rela-
cje między nimi.
Marek Górlikowski – repor-
ter, dziennikarz, przez wiele lat 

związany z  „Gazetą Wybor-
czą”. Czterokrotnie nomino-
wany do nagrody Grand Press 
w  kategoriach Dziennikar-
stwo śledcze, Wywiad i  Pu-
blicystyka. Laureat Nagrody 
im. Jana Jędrzejewicza za bio-
grafię Noblista z  Nowolipek. 
Józefa Rotblata wojna o pokój 
(2018), nominowaną również 
do finału Górnośląskiej Na-
grody Literackiej Juliusz.

(GR)

– Gdańskie zoo, podobnie jak inne licencjonowane ogrody zoologiczne spełnia ważną misję – 
ratuje gatunki zagrożone wygięciem w naturze – mówi malwina spandowska z gdańskie zoo. – 
oryksy szablorogie kiedyś powszechnie występowały na terenach pustynnych i półpustynnych 
afryki północnej. 

Na skutek polowań dla ich 
pięknych wygiętych rogów, 
skóry i mięsa pod koniec XIX 
wieku, gatunek został uznany 
za wymarły w  naturze. Wów-
czas ogrody zoologiczne i pry-
watne hodowle podjęły działa-
nia reintrodukcji – czyli przy-
wracania do naturalnego śro-
dowiska osobników żyjących 
w hodowlach. 
To bardzo skomplikowany, 
powolny proces, wymagający 
cierpliwości, specjalistycznej 
wiedzy, a  także dużego zaan-
gażowania sztabu ludzi i środ-
ków finansowych. 
 – Także gdańskie ZOO mia-
ło swój udział w  tym ważnym 
procesie. Nasze dwie najpięk-
niejsze samice zasiliły stado 
w przejściowym ośrodku reha-
bilitacyjnym w  Arabii Saudyj-
skiej, a ich dzieci wyjechały do 
naturalnego środowiska, rezer-
watu OROA w Czadzie – opo-
wiada Michał Targowski, dy-
rektor gdańskiego ZOO. 
Po 20 latach reintrodukcji 
można mówić o sukcesie – ory-
ksy tworzą samodzielne sta-
da w  naturalnym środowisku. 
Przynajmniej na jakiś czas, bo 
mimo że są objęte ochroną, to 
nadal pozostają celem kłusow-
ników. Młoda samiczka oryksa 
szablorogiego to córka Pyzy, 
rodzonej w  gdańskim ZOO 

OCALĄ PRZED WYGINIĘCIEM?

Narodziny oryksa szablorogiego suchanina 

roZMaitośCi

Nowe boiska 
W  sierpniu przyszłego roku 
przy Szkole Podstawowej 
nr 55 przy ul. Wolności 
w  Nowym Porcie powstaną 
dwa boiska: poliuretanowe 
i trawiaste. 
 – 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. 
Powstaną również ścieżki 
dla pieszych. Zadanie prze-
widuje zagospodarowanie 
terenów zielonych. Prace za-
kończą się w  sierpniu przy-
szłego roku, a  ich koszt to 
ok. 1,2 mln złotych – infor-
muje Aneta Niezgoda z  dy-
rekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
Dodajmy przy okazji, że 
zakończyły się prace przy 
budowie boiska wielofunk-
cyjnego na terenie Zespołu 
Energetycznych przy ul. Reja 
we Wrzeszczu. W ramach tej 
inwestycji uwzględniono bu-
dowę siłowni zewnętrznej, 
oświetlenia i  montaż ele-
mentów małej architektury. 
Koszt tej inwestycji wyniósł 
ok. 1 mln zł.
 – Tylko w  tym roku za-
kończono budowę 3 przysz-
kolnych boisk w  ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Nowe ogólnodostępne bo-
iska powstały przy II i  XIX 
LO w  Gdańsku Wrzeszczu 
oraz przy IX LO w dzielnicy 
Strzyża i przy Szkole Podsta-
wowej nr 35 w Oliwie – do-
daje Aneta Niezgoda.

(GR)

GDAŃSK

oraz samca Widged, który 
przyjechał do nas z  Knowsley 
Safari. 
 – Samiczka urodziła się dwa 
tygodnie temu. Zarówno ma-
luch, jak i matka, są w bardzo 
dobrej kondycji. Początkowo 
dorosłe osobniki osłaniały ją 
przed czujnym okiem pracow-
ników i gości ogrodu. Teraz już 
młoda coraz śmielej dokazuje, 
zapoznaje z  wybiegiem i  staje 
coraz bardziej samodzielna – 
mówi Andrzej Gutowski, kie-
rownik sekcji zwierząt kopyt-
nych gdańskiego ZOO. 
Młode oryksy umaszczeniem 
różnią się od dorosłych osob-
ników. Płowa sierść sprawia, 
że doskonale wtapiają się w pu-
stynny krajobraz. Dzięki temu 
nie są łatwym do wypatrzenia 
celem dla drapieżników.  
 – Narodziny gatunku zagro-
żonego wyginięciem są dla nas 
wielką dumą 
i  radością. Staramy się zapew-
nić zwierzętom jak najlep-
sze warunki, bezpieczeństwo 
i profesjonalną opiekę, której są 
pozbawione są w  naturalnym 
środowisku. Każdy maluch 
zwiększa nadzieję na ocalenie 
przed wyginięciem – podkreśla 
Michał Targowski.

(GR)

JuŻ OD 1 LIPCA

Centrum pracy socjalnej nr 6 w nowej siedzibie
Od 1 lipca Centrum Pra-
cy Socjalnej nr 6 Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
mieścić się będzie w  nowej 
siedzibie, która znajdować 
się będzie przy ulicy Wado-
wickiej 5 w  Gdańsku. Tam 
niezbędne wsparcie uzyska-
ją potrzebujące osoby m.in. 
z  dzielnic: Chełm, Siedlce 
i  Orunia Górna – Gdańsk 
Południe. Wcześniejsza lo-
kalizacja „6” przy ulicy Sza-
rej 32/33 będzie od lipca 
nieaktualna.
Na parterze budynku przy ul. 
Wadowickiej 5 w Gdańsku – 
przystosowanym do potrzeb 
osób z  niepełnosprawnością, 
mającym m.in. windę, klima-
tyzację, przestronne pomiesz-
czenia biurowe, toalety dla 
klientów – wsparcia udzielać 
będzie 22 specjalistów CPS 
nr 6. Pomieszczenia pod 
nową siedzibę „6” użyczyło 
Ośrodkowi miasto. Łącznie 

to ok. 300 metrów kwadrato-
wych powierzchni.
 – Staramy się, aby gdańszczan-
ki i  gdańszczanie mieli łatwy 
dostęp do usług pomocowych. 
Zależy nam także, aby warun-
ki kontaktu były przyjazne i jak 
najlepiej dostosowane do po-
trzeb każdego potrzebującego 
człowieka – mówi Małgorza-
ta Niemkiewicz, dyrektorka 
gdańskiego MOPR.
Podopieczni CPS, mieszkań-
cy: Siedlce, Chełm, Orunia 
Górna – Gdańsk Południe, 
Wzgórze Mickiewicza, Uje-
ścisko–Łostowice, obsługi-
wani będą w  przyjaźniejszych 
i  lepiej dostosowanych do ich 
potrzeb warunkach lokalo-
wych. Specjaliści zapewniają 
klientom m.in. pomoc finan-
sową, rzeczową, specjalistycz-
ną, w  zakresie poradnictwa 
psychologicznego, prawnego 
i  usług opiekuńczych. Słu-
żą wsparciem informacyjnym, 

aktywizującym zawodowo 
oraz społecznie. Gdy wyma-
ga tego sytuacja, kierują po-
trzebujących także do innych 
instytucji i organizacji pomo-
cowych w  mieście. W  ciągu 
roku z różnych form pomocy 
świadczonej przez pracowni-
ków CPS 6 korzysta ponad 
trzy tysiące osób. 
W  czasie epidemii osoby po-
trzebujące z  wymienionych 
dzielnic uzyskają informację 
i  wsparcie, najlepiej kontak-
tując się z CPS: telefonicznie, 
drogą pocztową lub poprzez 
email. W  razie konieczności 
można skorzystać z  obsłu-
gi bezpośredniej. Kontakt do 
CPS nr 6 pod numerem tel.: 
58 322 40 00, fax: 58 322 40 
01 (pon., wt. i  czw. w  godz. 
7.30–15.30, śr. w godz. 8.00-
17.00, pt. w godz. 7.30-14.30), 
email: mopr@gdansk.gda.pl.  

Sylwia Ressel
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Upragnione wakacje rozpoczęły się, a wraz z nimi liczne wypady nad morze i jeziora. trzeba jednak pamiętać 
o zachowaniu szczególnej ostrożności nad wodą. 

Policjanci przypominają o pod-
stawowych zasadach, które 
obowiązują podczas pobytu 
nad wodą. Z kąpieli należy ko-
rzystać w  sposób bezpieczny 
i rozsądny.  
Zasady bezpiecznej kąpieli:
•	Nigdy	nie	wchodźmy	do	wody	
ani nie pływajmy po spożyciu 
alkoholu.
•	 Pamiętajmy	 o  tym,	 że	 bez-
pieczna kąpiel to kąpiel w miej-
scu do tego przeznaczonym, 
które jest odpowiednio ozna-
kowane, w  którym nad bez-
pieczeństwem czuwa ratow-
nik. „Dzikie kąpieliska” mają 
nieznane dno i  głębokość. Nie 
wolno pływać też na odcin-
kach szlaków żeglugowych oraz 
w  pobliżu urządzeń i  budowli 
wodnych.
•	 Przestrzegajmy	 regulaminu	
kąpieliska, na którym przeby-
wamy. Stosujmy się do uwag 
i zaleceń ratownika.
•	Nie	pływajmy	w wodzie	o tem-
peraturze poniżej 14 stopni 
(optymalna temperatura to 22–
25 stopni).
•	Nie	pływajmy	w czasie	burzy,	
mgły (kiedy widoczność wynosi 

poniżej 50 metrów), gdy wieje 
porywisty wiatr.
•	 Nie	 skaczmy	 rozgrzani	 do	
wody. Przed wejściem do wody 
ochlapmy nią klatkę piersio-
wą, szyję, kark, krocze i  nogi 
– unikniemy wstrząsu termicz-
nego, którego nasz organizm 
bardzo nie lubi.
•	 Nie	 pływajmy	 w  miejscach,	
gdzie jest dużo wodorostów lub 
wiemy, że występują zawirowa-
nia wody lub zimne prądy.
•	Nie	skaczmy	do	wody	w miej-
scach nieznanych. Może to się 
skończyć poważnym urazem, 
kalectwem, a  nawet śmiercią. 
Absolutnie zabronione są w ta-
kich miejscach skoki „na głów-
kę”, dno naturalnego zbiornika 
może się zmienić w ciągu kilku 
dni.
•	Pamiętajmy,	że	materac	dmu-
chany nie służy do wypływania 
na głęboką wodę, podobnie jak 
nadmuchiwane koło.
•	Nie	przystępujmy	do	pływania	
na czczo – wzmożona przemia-
na materii osłabia nasz orga-
nizm. Nie pływajmy również 
bezpośrednio po posiłku – zim-
na woda może doprowadzić do 

bolesnego skurczu żołądka, co 
może nieść za sobą bardzo po-
ważne konsekwencje.
•	 Nie	 przeceniajmy	 swoich	
umiejętności pływackich. Jeśli 
chcemy wybrać się na dłuższą 
trasę pływacką, płyńmy aseku-
rowani przez łódź lub przynaj-
mniej w  towarzystwie jeszcze 
jednej osoby. Można także użyć 
bojki na szelkach. Na głowie 
powinniśmy mieć założony cze-
pek, aby być widocznym dla in-
nych w wodzie.
•	 Dzieci	 powinny	 bawić	 się	
w wodzie tylko pod opieką do-
rosłych, dobrze, żeby miały zło-
żone na siebie dmuchane rękaw-
ki, które pomogą dziecku utrzy-
mać się na wodzie.
•	 Zażywając	 kąpieli	 słonecz-
nych, zwracajmy uwagę na oso-
by obok nas. Może się okazać, 
że ktoś będzie potrzebował 
naszej pomocy. Jeśli będziemy 
w stanie mu pomóc, to zróbmy 
to, ale w granicach swoich moż-
liwości. Jeśli nie będziemy czu-
li się na siłach, to zaalarmujmy 
natychmiast inne osoby.
•	 Pływając	 żaglówkami,	 łód-
kami czy kajakami pamiętajmy 

o założeniu kapoka.
•	 Nie	 pływajmy	 żaglówkami,	
łódkami, czy kajakami, będąc 
pod wpływem alkoholu czy in-
nych środków działających po-
dobnie do alkoholu – za naru-
szenie tego zakazu grozi nam 
kara grzywny, a ponadto jest to 
niebezpieczne zarówno dla nas 
samych, jak i dla innych amato-
rów sportów wodnych.
•	 Wypływając	 na	 dłuższy	 rejs,	

pamiętajmy, żeby wcześniej 
sprawdzić prognozę pogody. 
Przed wypłynięciem poinfor-
mujmy najbliższych lub zna-
jomych dokąd, z  kim i  jakim 
sprzętem wypływamy oraz 
o przewidywanej porze powrotu.
•	 Nie	 zapominajmy,	 że	 należy	
zadbać o  porządek w  miejscu, 
w którym odpoczywamy.
•	Pamiętajmy,	że	podczas	nasze-
go urlopu złodzieje nie próżnują. 

Zwracajmy uwagę na rzeczy oso-
biste, które zabieramy ze sobą na 
plażę.
Tylko przestrzegając tych pod-
stawowych zasad, możemy spra-
wić, że nasz wypoczynek nad 
wodą będzie bezpieczny. Pa-
miętajmy, że bezpieczna kąpiel 
zależy przede wszystkim od nas 
samych!

(KGP)

ZASADY BEZPIECZNEJ KĄPIELI

Bezpiecznie na wakacjach 

roZMaitośCi

tYLKO DO 30 CZERWCA DOBRE RADY NA uPAŁY

Wniosek o zwolnienie ze składek Wodne mgiełki na ochłodę 
Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przypomina, że 
wnioski o  zwolnienie ze 
składek w  ramach Tarczy 
9.0. można składać tylko 
do 30 czerwca. Zwolnienie 
z  opłacania składek za gru-
dzień 2020 i  styczeń, luty, 
marzec i  kwiecień 2021 
roku oraz nawet pięciokrot-
ne świadczenie postojowe to 
możliwości, jakie daje Tar-
cza antykryzysowa 9.0.
 – Wnioski można skła-
dać tylko elektronicznie 
za pośrednictwem Platfor-
my Usług Elektronicznych 
ZUS. Nieprzekraczalny, 
wynikający z  ustawy, ter-
min na przesłanie wniosku 
o  zwolnienie ze składek to 
30 czerwca. Jeśli f irma ma 
obowiązek samodzielnego 
sporządzania dokumentacji 
rozliczeniowej, to do tego 
czasu musi dostarczyć rów-
nież dokumenty rozlicze-
niowe za marzec i  kwiecień 
– tłumaczy Krzysztof Cie-
szyński, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS w  Gdańsku. 
– Dotychczas, w  ramach 
Tarczy Antykryzysowej 
9.0, oddziały ZUS w Gdań-
sku i  Słupsku zrealizowały 
zwolnienia z opłacania skła-
dek na kwotę ponad 43 mln 

W  upalne dni każda okazja 
do odrobiny ochłody jest zna-
komita. W  połowie czerwca 
Saur Neptun Gdańsk rozsta-
wił 4 mobilne kurtyny wodne, 
które pomogą gdańszczanom 
i  turystom przetrwać upały. 
Kurtyny stanęły przy Euro-
pejskim Centrum Solidarno-
ści, Baszcie Jacek na rogu Pla-
cu Kobzdeja, przy Muzeum 
II Wojny Światowej oraz przy 
Molo w Brzeźnie. 
 – Czas funkcjonowania in-
stalacji będzie uzależniony 
od warunków atmosferycz-
nych. Dopóki będzie gorąco, 
dopóty mgiełki będą działać 
– mówi Magdalena Rusakie-
wicz, rzecznik prasowy Saur 
Neptun Gdańsk. – Wodne 
kurtyny tego rodzaju pojawi-
ły się w przestrzeni miejskiej 
po raz pierwszy. W  związku 
z pandemią i obowiązującymi 
obostrzeniami poprzedni se-
zon spędziły w magazynach.
Są to kolumny o  wysokości 
250 cm. Przyjemną mgiełkę 
wodną produkuje 12 dysz ni-
skociśnieniowych, obszar wy-
twarzania mgiełki to ok 2 m. 
Urządzenia są mobilne i moż-
na je zamontować na dowol-
nym hydrancie. 
 – Przy okazji upałów 

zł. Do pomorskich przedsię-
biorców traf iło również bli-
sko 41 mln zł wypłaconych 
świadczeń postojowych.
O  wsparcie mogą wystąpić 
przedsiębiorcy, którzy odczu-
li negatywne skutki występo-
wania COVID-19. To ponad 
60 branż, w tym te, które już 
wcześniej otrzymały pomoc 
w  ramach poprzedniej tarczy 
oraz kilkanaście nowych ro-
dzajów działalności, w  tym: 
salony kosmetyczne, fryzjer-
skie, sklepy meblowe, budow-
lane i handel detaliczny w ga-
leriach handlowych.
 – O  wsparcie mogą wystę-
pować przedsiębiorcy, któ-
rzy działali przed listopadem 
2020 roku, a  na 31 marca 
2021 r. prowadzili przewa-
żającą działalność oznaczoną 
jednym z  kodów PKD wska-
zanych w rozporządzeniu. Je-
żeli spełniają warunki okre-
ślone w  przepisach, to mogą 
uzyskać, w  zależności od 
branży, zwolnienie ze skła-
dek odpowiednio za grudzień 
2020 roku oraz styczeń, luty, 
marzec i  kwiecień tego roku 
lub za sam kwiecień – dodaje 
rzecznik.
Zwolnienie ze składek ozna-
cza, że choć przedsiębiorca 
nie opłacił tych składek do 

przypominamy także o  zasa-
dach właściwego nawadniania 
organizmu. Należy zadbać, aby 
woda w butelce lub bidonie była 
świeża, najlepiej prosto z kranu 
– będzie wówczas orzeźwiają-
ca. Wodę należy pić małymi ły-
kami, w  niewielkich ilościach, 
regularnie, to pozwoli organi-
zmowi lepiej ją przyswoić i  na 

ZUS, to są one zapisane na 
jego koncie i  kontach przez 
niego ubezpieczonych, czy-
li są traktowane jakby były 
opłacone. Dlatego ich przy-
szłe świadczenia nie będą 
niższe. 
Przedsiębiorcy na podstawie 
nowej odsłony Tarczy An-
tykryzysowej mogą też do-
stać świadczenie postojowe 
od jednego, maksymalnie 
do pięciu razy, przy czym 
liczba przysługujących 
świadczeń jest pomniejsza-
na o  już otrzymane. Wnio-
ski o  to świadczenie można 
złożyć najpóźniej w ciągu 3 
miesięcy od zniesienia stanu 
epidemii.
Umorzenie składek i  po-
nowne świadczenie posto-
jowe przysługuje f irmom, 
które zanotowały spadek 
przychodu o co najmniej 40 
proc. Porównuje się przy-
chód w  jednym z  dwóch 
miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku do przy-
chodu z  miesiąca poprzed-
niego albo z  analogicznego 
miesiąca roku poprzedniego 
lub z  lutego bądź września 
2020 r.

(KC)

dłużej zatrzymać. Warto wie-
dzieć, że pijemy wodę nawet 
wtedy, kiedy nie odczuwamy 
pragnienia – informuje Mag-
dalena Rusakiewicz, która 
przypomina, że podczas upa-
łów zapotrzebowanie na wodę 
organizmu rośnie. 

(GR)

 w czasie kąpieli zachowajmy zdrowy rozsądek
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ZAPRASZA NA:      
„SPORTOWE WAKACJE  z PIŁKĄ -2021”

 W  OKRESIE  28.06-15.07  i  2-15.08
Poniedziałki, Środy - godz.18.00  
boisko  „Fregata”ul.Cystersów

Czwartki – godz.17.00 – SP23 – ul.OPACKA 7
                       Roczniki  2007 – 2003  

 KOSZYKÓWKA: OPEN
poniedziałki 20.00 – SALA CYSTERSÓW

wtorki 18.00 – boisko SP 23

„emotion” to zespół cheerleaders trenujący w szkole podstawowej nr 43 na gdańskim suchaninie. działające od 10 
lat grupa jest chyba jedyną na pomorzu grupa, która rywalizuje w amerykańskiej odmianie cheerleaderingu.

 – Kilka lat temu zaczęto głośno 
mówić, że cheerleaderki będą 
startować na igrzyskach olim-
pijskich. Chcemy więc nie tyl-
ko tańczyć, ale iść krok dalej. 
W  amerykańską odmianę che-
erleaderingu wpleciony są ele-
menty akrobatyki i podnoszenia. 
Startujący mają do wykonania 
program obowiązkowy, który 

– podobnie jak w  łyżwiarstwie 
figurowym – oceniany jest przez 
sędziów. W ostatnim czasie star-
towaliśmy w  IV Mistrzostwach 
Polski w  Cheerleadingu Sporto-
wym w Kielcach. Były to bardzo 
ważne zawody, ponieważ były 
one jednocześnie eliminacjami do 
mistrzostw Europy. Do Kielc zje-
chały  najlepsze polskie zespoły, 

dlatego zawody te uważane są za 
niezwykle prestiżowe wydarzenie 
– mówi „Panoramie Alicja Cen-
drowska, trenerka cheerleaderek 
z Suchanina.
Wypad do Kielc okazał się sukce-
sem. Młodzi gdańszczanie wró-
cili do domów z kilkoma meda-
lami. W dorobku „Emotion” zna-
lazł się brąz i srebro. 
 – Na mistrzostwa Europy jesz-
cze nie możemy jechać, ale myślę, 
że za rok postaramy się wywal-
czyć przepustkę do europejskiego 
championatu. Muszę przyznać, 
że trenowanie amerykańskiej 
odmiany cheerleadingu nie jest 
proste. Przy elementach akroba-
tycznych czy podrzutach trzeba 
pozbyć się lęku. Trzeba rów-
nież posiadać odpowiedni sprzęt 
do treningów, którego w  naszej 
szkole na szczęście nie brakuje. 
Chcę także wszystkich uspoko-
ić, ponieważ nikt na pierwszych 
zajęciach nie będzie robił skom-
plikowanych elementów. Wszyst-
kiego można się stopniowo na-
uczyć, a  potem pozostaje już 

tylko ogromna satysfakcja z  do-
brze wykonanych zadań – dodaje 
Julia Chylmańska, druga trenerka 
„Emotion”. 
W  miniony weekend gdańsz-
czanie startowali gościli w  Kar-
czewie, gdzie odbywały się za-
wody Pucharu Polski, z  których 
„Emotion” ponownie wrócił 
z medalami. Zespół zajął 1. miej-
sce w  konkurencji Cheer Coed 
Junior Młodszy L2 i  1. miej-
sce w Group Stunt Coed Junior 
Młodszy L2. Gdańszczanie wy-
walczyli też dwa brązowe meda-
le (Group Stunt All Girl Junior 

Młodszy L3) i  w konkurencji 
Pom Dance Premier Senior. Sre-
bro zdobyła zaś Marta Moenert 
w konkurencji Cheer acro solo. 
 – Pandemia spowodowała nie-
znaczny spadek energii u  dzie-
ciaków. Jednak wszystko powoli 
wraca do normy. Już niebawem 
– mimo wakacji – odbędą się 
półkolonie, w  których uczestni-
czyć będą doświadczeni trenerzy 
z  Łochowa.  Będziemy ciężko 
pracować, aby w niedalekiej przy-
szłości pojechać na mistrzostwa 
Europy albo Świata, a może na-
wet igrzyska olimpijskie. Trzeba 

jednak pamiętać, że udział w mi-
strzostwach świata, które zazwy-
czaj odbywają w Stanach Zjedno-
czonych, to też nie lada wyzwa-
nie finansowe i nie każdego stać 
na taką wyprawę. Tym będziemy 
się jednak martwić dopiero za 
jakiś czas, jeśli oczywiście wy-
walczymy kwalifikację – dodaje 
trenerka.  
Wszystkich, którzy chcieliby 
spróbować swoich sił w  cheerle-
adingu amerykańskim zaprasza-
my do Szkoły Podstawowej nr 43.

(lubek)

ICH MARZENIEM JESt uDZIAŁ W IGRZYSKACH

„Emotion” – mistrzynie cheerleaders z suchanina

reklama

Całoroczne Hale piłkarskie

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

hala piłkarska
gdańsk oliwa, ul. wąsowicza 30

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

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

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

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

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

Hala piłkarska
gdynia grabówek, ul. morska 79
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rozmowa z tomaszem augustyniakiem, zastępcą dyrektora departamentu zdrowia w Umwp

przed nami wakacje, sezon 
urlopowy, ludzie będą 
wyjeżdżać, turyści przyjeż-
dżać, a jednak sporo ludzi 
nie chce się szczepić.

Rzeczywiście, ale to błąd. 
Szczepienie przed wakacjami 
to najlepsze co możemy zrobić. 
W  sezonie letnim będziemy 
przebywać w  większych sku-
piskach ludzi, będziemy bar-
dziej aktywni, a  to zwiększa 
ryzyko zakażenia. Będziemy 
podróżować w  rejony, gdzie 
zachorowań może być więcej, 
gdzie jest mniej osób zaszcze-
pionych, a  odporność jest na 
niższym poziomie. Dlatego 
planując wyjazd bezwzględnie 
powinniśmy się zaszczepić. 

Czy w przeciwnym razie 
czeka nas wzrost zakażeń 
w czasie wakacji?

Może się tak zdarzyć. W cza-
sie wakacji 2020 napływ tury-
stów do naszego województwa 
z  rejonów w  których zakażeń 
było bardzo dużo spowodo-
wał, że od połowy lipca do 
połowy września notowaliśmy 
wzrost zachorowań. Dziś spo-
ra część społeczeństwa mia-
ła kontakt z  wirusem i  mamy 
szczepienia, niemniej powin-
niśmy się chronić przed tym 
co może spotkać nas  w związ-
ku z  podróżami. Obawiamy 
się też nowych mutacji koro-
nawirusa, które będą wpływać 
na dalszy przebieg epidemii. 
Bądźmy odpowiedzialni nie 
tylko za siebie ale i za innych. 

No właśnie, praca sezono-
wa to też większy kontakt 
z ludźmi. 

W przypadku działalności se-
zonowej, jak choćby usługi ga-
stronomiczne kontakt z wielo-
ma osobami, to ogromne pole 
dla transmisji wirusa. Dlate-
go bezwzględnie należy się 
zaszczepić. Cały czas trzeba 
pamiętać też o  częstym my-
ciu i dezynfekcji rąk. To opty-
malne zabezpieczenie przed 
zakażeniem i  przenoszeniem 
wirusa.

sporo osób rezygnuje ze 
szczepień, bo boją się 
powikłań. Czy jest się czego 
obawiać?
Obecnie przekroczyliśmy już 
w Polsce 20 mln wykonanych 
szczepień. Liczba zgłoszo-
nych reakcji niepożądanych to 

zaledwie 0,05 procent z  tych 
20 mln i  w  większości mia-
ły one łagodny charakter. To 
najlepszy dowód na to, że 
szczepionki są bezpieczne. 
Proszę pamiętać też, że przed 
podaniem zastrzyku zawsze 
dokonuje się kwalifikacji do 
szczepień. Chodzi o  ustalenie 
przeciwskazań czy odroczenie 
szczepienia, gdyby stan zdro-
wia mógł mieć wpływ na jego 
bezpieczny przebieg. 

Niektórzy z kolei rezygnują 
z drugiej dawki, bo uważa-
ją, że jedna wystarczy…

To jest kompletnie niezrozu-
miałe. Dopiero druga dawka 
daje nam szanse na wytwo-
rzenie pełnej odporności. Nie 
kombinujmy, nie słuchajmy 
teorii wyssanych z palca, któ-
re straszą konsekwencjami 
zaszczepienia się. Jest wiele 
osób, które zmieniły zdanie 
o 180 stopni po tym jak same 

zachorowały na COVID-19 
i doświadczyły dramatycznego 
przebiegu. Dziś są po szcze-
pieniu i  zachęcają do niego 
innych. 

Co ze szczepieniami dzieci 
i młodzieży?

Szczepienia dla 16-17 latków 
są już dostępne od pewnego 
czasu, w  czerwcu rząd dopu-
ścił możliwość szczepień dla 
dzieci w wieku 12-16 lat. Dla 
ochrony zbiorowej zabezpie-
czenie najmłodszych przed 
wakacyjnymi wyjazdami, ale 
przede wszystkim przed po-
wrotem do szkół jest bardzo 
ważne.  Od tego jak w  naj-
bliższych tygodniach będą 
przebiegać szczepienia prze-
ciw COVID-19 będzie zależeć 
w  jakim stopniu spotkają nas 
kolejne fale zakażeń.

(DK)

sezon na szczepienia: o czym powinniśmy 
pamiętać przed wakacjami

WAKACJEO CZYM PAMIĘTAĆ JADĄC NA

ZAPRASZAMY

krem 
z filtrem

okulary 
przeciwsłoneczne

dobry 
humor

coś 
na komaryszczepienie

NasZE spraWY


