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FlashFlash

konsekwentnie inwestujemy w rozwój kolei. 
obecnie naszym największym zmartwieniem 
jest zapewnienie odpowiedniego taboru 
– mówi mieczysław struk, marszałek 
województwa pomorskiego.

Inwestycja przebiega zgonie z planem
Trwają prace przy budowie trasy tramwajowej Nowa War-
szawska. Prace postępują zgodnie z harmonogramem i wi-
dać już zarys połączenia tramwajowego, które skróci drogę 
mieszkańcom Gdańska Południe do centrum.

Szkoła Podstawowa nr 43 ma swój sztandar 
Ten rok jest szczególnie wyjątkowy dla Szkoły Podsta-
wowej nr 43 na Suchaninie. Gdańska podstawówka 
świętuje 65-lecie istnienia, a niedawno otrzymała swój 
własny sztandar. 

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami  
Osoby z niepełnosprawnościami do końca sierp-
nia mogą składać wnioski o przyznanie dofinan-
sowania m.in. na zakup wózka elektrycznego, 
sprzętu komputerowego czy kursu prawa jazdy.

Drogie inwestycje w budynki oświatowe
Według wyliczeń gdańskich urzędników w trwającej 
właśnie kadencji na inwestycje oświatowe samorząd 
Gdańska wydał ponad 330 mln zł. Dzięki temu 
zmodernizowano przyszkolne baseny, boiska i sale lekcyjne.
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kupią 44 nowe pociągi

str. 8

RuSzyły PRzetaRgi

ruszyły przetargi na zakup nowych elektrycznych po-
ciągów. 30 nowych składów obsłuży linię wejherowo – 
Gdańsk, a 14 pojedzie zelektryfikowaną linią pomorskiej 
kolei metropolitalnej. zakup realizowany będzie w formie 
dwóch przetargów.
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autORSKie SPOtKaNie Na PRzyMORzu

PROgRaM „aKtyWNy SaMORzĄD” 

przy śląskiej o Gucwińskich 

pomoc dla osób z niepełnosprawnościami 

W Domu Kultury przy ul. 
Śląskiej 66b odbyło się spo-
tkanie z Markiem Górlikow-
skim, autorem książki „Pań-
stwo Gucwińscy. Zwierzęta i 
ich ludzie”. 
 – Autor w rozmowie z Mi-
rellą Wąsiewicz mówił o hi-
storii powstania książki, o 
losach Państwa Gucwińskich 
od początku ich pracy we wro-
cławskim ZOO aż do koń-
ca współpracy z tą instytucją, 
zakończonego głośnym pro-
cesem sądowym. Okazuje się, 
że inicjatywa napisania książki 
powstała u wydawcy i w zamy-
śle miała być klasyczną biogra-
fią peerelowskich celebrytów. 
W efekcie powstało dzieło 
pokazujące losy Gucwińskich 
niejednoznacznie, niuansują-
ce ich poczynania, pokazują-
ce zasługi dla ZOO jak i ich 
nienadążanie ze zmianami w 

Osoby z niepełnosprawnościa-
mi do końca sierpnia mogą 
składać wnioski o przyznanie 
dofinansowania m.in. na zakup 
wózka elektrycznego, sprzę-
tu komputerowego czy kursu 
prawa jazdy. Od 1 września 
będzie można składać wnioski 
na pokrycie kosztów nauki oraz 
kształcenia w szkole policealnej 
lub wyższej. 
 – Zachęcam osoby z niepeł-
nosprawnościami do skorzy-
stania ze wsparcia w ramach 
programu „Aktywny samo-
rząd”. Środki te mogą ułatwić 
codzienne funkcjonowanie, 
uczestnictwo w życiu spo-
łecznym, zawodowym a także 
dostęp do edukacji – podkre-
śla Andrzej Czekaj, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sopocie. 
Do 31 sierpnia można skła-
dać wnioski na likwidację 

systemie hodowli zwierząt w 
ogrodach zoologicznych, jak i 
w samej idei działania takich 
instytucji w Europie – mówi 
nam Janusz Piszczek, kierownik 
Domu Kultury.

barier utrudniających aktywi-
zację społeczną i zawodową. 
Można otrzymać pomoc m.in. 
w uzyskaniu prawa jazdy, zaku-
pie i montażu oprzyrządowa-
nia do posiadanego samochodu, 
zakupie skutera inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym lub 
oprzyrządowania elektryczne-
go do wózka ręcznego, pomoc 
w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej skutera lub wózka, za-
kupie sprzętu elektronicznego i 
szkoleniu z jego obsługi, opro-
gramowania, utrzymania spraw-
ności technicznej posiadanego 
sprzętu. Osoby pracujące mogą 
otrzymać wsparcie w opłatach za 
pobyt dziecka w żłobku, przed-
szkolu lub opiekę niani.
Od 1 września osoby, które 
uczą się w szkole policealnej lub 

Zgromadzona publiczność 
mogła nabyć książki w cenach 
promocyjnych oraz uzyskać 
autograf od autora.

(gR)

studiują, będą mogły składać 
wnioski na dofinansowanie 
pokrycia kosztów nauki oraz 
kształcenia.
Środki na zadania realizowane 
w ramach programu „Aktywny 
samorząd” pochodzą z Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wnioski można składać przez 
System Obsługi Wsparcia 
SOW, dostępny pod adresem 
https://sow.pfron.org.pl/.
Szczegółowe informacje o 
programie „Aktywny samo-
rząd” znajdują się na stronie 
www.mopssopot.pl. Informacji 
udziela Zespół ds. Rehabilitacji 
Społecznej MOPS Sopot (tel. 
58 555 15 76).

(aN)
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POMagaJ MĄDRze! 

DOŻyWiaNie uCzNia i PRzeDSzKOLaKa 

Nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej

trzeba złożyć wniosek 

Polsko-angielskie ulotki i  pla-
katy o  takiej treści pojawiły 
się w  sopockich lokalach ga-
stronomicznych, kościołach, 
na klatkach schodowych oraz 
w  różnych miejscach w  prze-
strzeni publicznej. Sopot po raz 
kolejny organizuje letnią akcję, 
która pokazuje, jak skutecznie 
pomagać i uświadamia, że dając 
pieniądze osobie żebrzącej, nie 
pomagamy jej, lecz uzależnia-
my od datków. 
 – Żadna osoba, która napraw-
dę potrzebuje pomocy, nie musi 
żebrać na ulicy na jedzenie 
– podkreśla Andrzej Czekaj, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie. 
– Instytucje miejskie oraz or-
ganizacje pozarządowe oferują 
różne formy wsparcia: posiłki, 
schronienie oraz zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb. Nie mo-
żemy jednak nikogo zmusić do 
przyjęcia pomocy bez jego zgo-
dy. Dając pieniądze, nie poma-
gamy, lecz sprawiamy, że osoba 
żebrząca pozostaje na ulicy i nie 
ma motywacji do zmiany stylu 
życia – dodaje dyrektor Czekaj.
Pracownicy socjalni sopockiego 
MOPS wspólnie ze służbami 
miejskimi (Strażą Miejską i Po-
licją), systematycznie prowadzą 
monitoring i  patrolują miejsca, 
w  których mogą przebywać 
osoby doświadczające bezdom-
ności lub żebrzące, proponu-
jąc tym osobom różne formy 
wsparcia. Miejsca szczególnie 

Gdańscy rodzice chcący od 
września zapewnić dzieciom w 
szkole i przedszkolu bezpłatny 
ciepły posiłek, powinni przeka-
zać wniosek w tej sprawie pra-
cownikowi socjalnemu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Rodzi-
nie. Formalności warto załatwić 
już teraz. 
 – Ważne, by dzieci korzystały 
z tej formy pomocy od pierw-
szych dni nowego roku eduka-
cyjnego. Ciepły posiłek w ciągu 
dnia zapewnia dziecku energię 
i jest ważny dla jego właściwe-
go rozwoju. Dlatego uczulamy 
rodziców, aby nie zwlekali ze 
zgłoszeniem w sprawie wspar-
cia. Tę pomoc przyznajemy nie-
zwłocznie każdej uprawnionej 
rodzinie, traktujemy ją prioryte-
towo – mówi Małgorzata Niem-
kiewicz, dyrektorka MOPR w 
Gdańsku.  
Nieodpłatne dożywianie gdań-
skich uczniów i przedszkolaków 
odbywa się w ramach dwóch 

programów: rządowego „Po-
siłek w szkole i w domu” oraz 
gminnego – osłonowego. Dzię-
ki gdańskiemu programowi 
osłonowemu w przedszkolach 
i szkołach obiady jedzą dzieci 
z rodzin, w których dochód na 
osobę nie przekracza 950,40 zł. 
 – Jeśli zajdzie taka potrzeba, w 
uzasadnionej sytuacji ten do-
chód może być jeszcze wyższy 
– dziecko też otrzyma ciepły 
posiłek. Natomiast program 
rządowy przyznaje bezpłat-
ne obiady dzieciom z rodzin, w 
których dochód na osobę nie 
przekracza 792 złotych – dodaje 
Sylwia Ressel, rzecznik prasowy 
Gdańskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie.
W Gdańsku wniosek o doży-
wianie dziecka w szkole lub 
przedszkolu najlepiej przesłać 
do pracowników właściwe-
go Centrum Pracy Socjalnej 
MOPR w dzielnicy drogą ma-
ilową (mopr@gdansk.gda.pl) 

lub drogą pocztową. Adresy i 
kontakt do CPS dostępne są 
na stronie gdańskiego ośrodka. 
Można też skorzystać z obsłu-
gi bezpośredniej, po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu 
się z pracownikiem socjalnym na 
wizytę. Do podania o dożywia-
nie trzeba dołączyć:
 – dokumenty potwierdzające 
wysokość dochodów netto za 
miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku (np. zaświad-
czenie od pracodawcy, odcinek 
renty, odcinek emerytury), 
 – w przypadku, gdy w rodzinie 
są osoby niepełnosprawne lub 
długotrwale chore – aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawno-
ści lub zaświadczenie o stanie 
zdrowia, 
 – osoby prowadzące działalność 
gospodarczą – oświadczenie o 
uzyskanym dochodzie, zaświad-
czenie z Urzędu Skarbowego.

(SR)

uczęszczane przez turystów od-
wiedzają również streetworkerzy. 
Rozmawiają, zachęcają do sko-
rzystania z profesjonalnej pomocy 
i  motywują do zmiany sytuacji. 
Jeśli jest taka potrzeba, wydają 
artykuły przedmedyczne. 
Jak mądrze i skutecznie pomagać? 
 – Najlepszym sposobem na po-
moc osobie potrzebującej jest 
skierowanie jej do instytucji czy 
organizacji, które profesjonalnie 
i  kompleksowo zajmują się po-
maganiem – mówi Magdalena 
Czarzyńska-Jachim, wiceprezy-
dentka Sopotu. – Sopot od wielu 
lat współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, które zapewnia-
ją na zlecenie miasta nocleg oraz 
wyżywienie dla osób w kryzysie 
bezdomności. Pracownik socjal-
ny może zaoferować komplekso-
we wsparcie dopasowane indy-
widualnie do potrzeb i  sytuacji 
danej osoby. 
Jednorazowy datek nie zmieni sy-
tuacji osoby żebrzącej. Aby osoba, 
która przebywa na ulicy, zmieni-
ła swoją sytuację, potrzebna jest 
długofalowa pomoc specjalistów. 
Czasem niezbędna jest terapia, 
która pomoże np. wyjść z nałogu 
alkoholowego. Osoby, które że-
brzą na ulicy, najczęściej liczą na 
łatwy i szybki zarobek,  wykorzy-
stują współczucie ludzi i żerują na 
emocjach. 
 – Dawanie pieniędzy czy je-
dzenia na ulicy nie rozwiąże 
problemów osoby żebrzącej czy 
doświadczającej bezdomności 

– mówi Marlena Jasnoch, za-
stępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Sopocie. – Może uspokoić 
nasze sumienie, ale utwierdza 
taką osobę w  przekonaniu, że 
nie warto zmieniać swojego ży-
cia. Jeśli chcemy pomóc finan-
sowo, lepiej przekazać pieniądze 
na konkretne cele charytatywne 
czy organizacji pozarządowej, 
która kompleksowo pomaga 
osobom potrzebującym.
Miejsca, w  których osoby po-
trzebujące mogą otrzymać 
wsparcie:
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Sopocie, Dział Pra-
cy Socjalnej, al. Niepodległo-
ści 759 a, poniedziałek–piątek 
w godz. 7.30–15.30, tel. 58 551 
17 10
Caritas, Sopot, al. Niepodle-
głości 778; jadłodajnia: ponie-
działek-piątek: 12.30–13.30, 
sobota–niedziela: 13.00–14.30; 
Łaźnia i  wydawanie odzieży: 
w godz. 8.00–11.00, poniedzia-
łek i czwartek mężczyźni, wto-
rek kobiety
Miejsce nocnego pobytu 
(ogrzewalnia), bez skierowania, 
w  godz. 20.00–8.00, Gdańsk, 
ul. Mostowa 1 A.
Jeśli widzisz osobę żebrzącą, 
w  szczególności nieletnią lub 
natarczywą, poinformuj odpo-
wiednie służby: Straż Miejską 
– tel. 986, Policję – tel. 112 lub 
MOPS Sopot, tel. 58 551 17 10.

(aN)

według wyliczeń gdańskich urzędników w trwającej właśnie kadencji na inwestycje oświatowe samorząd 
Gdańska wydał ponad 330 mln zł. dzięki temu zmodernizowano przyszkolne baseny, boiska i sale lekcyjne. 
prowadzone są termomodernizacje budynków oświatowych, a w szkołach zawodowych i technicznych powstają 
m.in. supernowoczesne pracownie – symulatory pojazdów i statków, pracownie wokalno-artystyczne i warsztaty.

Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska podkreśla, 
że edukacja jest jednym z  jej 
priorytetów.
 – Będzie to zupełnie nowa 
jakość kształcenia w szkołach 
zawodowych i  technicznych. 
Dzięki pieniądzom gdańskich 
i  unijnych podatników nasza 
oświata już teraz jest w  XXI 
wieku. Uczniowie i  nauczy-
ciele będą mieli do dyspozycji 
zarówno nowe przestrzenie 
jak i  zupełnie nowe narzę-
dzia do nauki i  praktyki za-
wodu – podkreśla Aleksandra 
Dulkiewicz.
Od początku obecnej kaden-
cji gdańskiego samorządu do 
końca 2021 roku, w  Gdań-
sku na inwestycje w  obiekty 
oświatowe trafi 331 mln zł.

NOWa JaKOŚĆ KSztałCeNia W gDaŃSKiCH SzKOłaCH

drogie inwestycje w budynki oświatowe

 – Od listopada 2018 do listo-
pada 2023 roku, 122 obiekty 
przedszkolne i  szkolne pod-
dane zostaną modernizacjom. 
To ważne, aby nie tylko budo-
wać nową infrastrukturę, ale 
także troszczyć się o tę, która 
już istnieje – dodała Aleksan-
dra Dulkiewicz. 
Na dwa duże projekty miasto 
otrzymało unijne wsparcie. 
Pierwszy zakłada przebudowę 
i wyposażenie 10 szkół zawo-
dowych. Wartość inwestycji 
wynosi 67 mln zł, ale blisko 
35 mln zł pochodzi ze środ-
ków unijnych. Prowadzona 
jest też termomodernizacja 
30 obiektów oświatowych, co 
kosztuje 84 mln zł, a 55 proc. 
środków stanowi dofinanso-
wanie unijne.

W  tej kadencji powstało dzie-
sięć nowych boisk szkolnych, 
z  których korzystają ucznio-
wie i  mieszkańcy Gdańska. 
W  tej chwili prowadzone są 
gruntowne remonty basenów 
w  trzech szkołach: SP nr 42 
ul. Czajkowskiego, SP nr 2 ul. 
Marusarzówny 10 i  Zespole 
Szkół Kreowania Wizerunku 
ul. Prezydenta Kaczyńskiego.
W 2021 roku przeznaczono po-
nad 1 mln zł na zakup laptopów 
do 21 pracowni informatycz-
nych w  18 jednostkach oświa-
towych. W  ramach tego pro-
gramu od 2019 roku wydano 
ponad 4 mln złotych na zakup 
pracowni IT do blisko 80 pla-
cówek, to łącznie ponad 1500 
zestawów komputerowych oraz 
urządzeń dodatkowych.

W  5 jednostkach powstają 
pracownie wokalno-muzycz-
ne, w 3 szkołach powstają pra-
cownie krawieckie, natomiast 
w kolejnych 4 pracownie pla-
styczno-ceramiczne. Projekt 
pracowni tematycznych od-
powiada na potrzeby uczniów, 
którzy będą mogli w nowych, 

specjalistycznych przestrze-
niach realizować swoje pa-
sje, doskonalić umiejętno-
ści w  ramach realizacji zajęć 
z podstawy programowej oraz 
w postaci zajęć dodatkowych.
Od 1 września 2020 roku, 
Gdańsk jest organem pro-
wadzącym dla 203 szkół 

i  placówek oświatowych. Jest 
to 127 samodzielnych placó-
wek i  38 zespołów, którymi 
kieruje łącznie 165 dyrekto-
rów. W jednostkach oświato-
wych uczy się obecnie 56 121 
uczniów.

(gR)
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SKORzyStaJ z OKazJi

szczepimy się na Jarmarku św. dominika
 – Bez wcześniejszych za-
pisów i wyznaczania termi-
nów. Przez 3 tygodnie trwa-
nia Jarmarku św. Dominika 
będzie możliwość wyboru i 
zaszczepienia się  przeciw-
ko covid-19 w Plenerowym 
Punkcie Szczepień w Gdań-
sku – informuje Bartosz To-
bieński, rzecznik prasowy 
Międzynarodowych Targów 
Gdańskich. 
Tegoroczny jarmark ruszył w 
minioną sobotę. Przy okazji 
zakupów można skorzystać 
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z Plenerowego Punktu Szcze-
pień zlokalizowanego przy 
Skwerze Heweliusza (od strony 
ulicy Korzennej). To propozy-
cja dla każdego kto ukończył 
18 rok życia, niezależnie od 
miejsca zamieszkania, wy-
starczy mieć przy sobie dowód 
osobisty. 
 – Wizyta nie wymaga wcze-
śniejszych zapisów ani uma-
wiania na konkretną godzinę. 
W punkcie będzie można sko-
rzystać z podania szczepion-
ki przeciw covid-19, w tym 

na początku lipca ogłoszono przetarg na budowę szlaku turystycznego 
przez trójmiejski park krajobrazowy. w ramach zadania przewidziano 
budowę głównej trasy i pięciu łączników. prace mają potrwać 10 
tygodni od daty podpisania umowy. 

 – Inwestycja znacznie popra-
wi atrakcyjność Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego przy 
zachowaniu jego naturalnych 
walorów i minimalnej ingeren-
cji w ekosystem. W zakresie za-
dania przewidziano utwardze-
nie odcinków istniejących i bu-
dowę nowych ścieżek dla pie-
szych i rowerzystów. Na części 
zakresu przewidziano jedynie 
wprowadzenie oznakowania. 
Na odcinkach leśnych trasa 
będzie wykonana z kruszywa 
łamanego. Całkowita długość 
trasy wyniesie 36,5 km w tym 
trasa główna – 21 km oraz 
łączniki 15,5 km. Prace mają 
potrwać 10 tygodni od daty 
podpisania umowy. Otwarcie 
ofert zaplanowano na 4 sierpnia 
– informuje Aneta Niezgoda z 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
Główna trasa turystyczna 
przebiegać ma na odcinku od 
Jeziora Jasień do ul. Spacero-
wej. Trasa zacznie swój bieg w 

okolicach ul. Stężyckiej i Jezio-
ra Jasień, następnie „przetnie” 
al. Armii Krajowej. Dalej szlak 
prowadzić będzie w okolicach 
Zespołu Przyrodniczo-Kra-
jobrazowego „Dolina Strzy-
ży” do Matemblewa i ul. Sło-
wackiego. Trasa przecinać ma 
ul. Słowackiego na wysokości 
osiedla Złota Karczma, następ-
nie przez teren Lasów Oliw-
skich prowadzić będzie do ul. 
Bytowskiej. Stąd kierować się 
będziemy do Owczarni i dalej 
w okolice ul. Spacerowej, aż do 
połączenia ze szlakiem tury-
stycznym na terenie Sopotu.
 – Do głównej trasy planuje się 
poprowadzić pięć tzw. łączni-
ków, pełniących funkcję od-
cinków szlaku turystycznego. 
Pierwszy odcinek A – B  pro-
wadzić będzie dookoła zbior-
nika Jasień i wzdłuż nasypu 
PKM Jasień i ul. Słowackiego 
do Złotej Karczmy. Drugi od-
cinek przebiegać będzie od Ma-
temblewa do ul. Słowackiego, 

przecinając ul. Potokową, na-
stępnie wzdłuż ul. Słowackie-
go do wysokości nasypu PKM. 
Kolejny, najkrótszy łącznik, to 
trakt od szlaku głównego do 
Osiedla Złota Karczma. Dwa 
ostatnie odcinki biec będą do 
Parku Reagana. Jeden z nich 
wzdłuż ul. Spacerowej, drugi 
wzdłuż ul. Kościerskiej – do-
daje Aneta Niezgoda. 
Szlak nie urywa się na gra-
nicy Gdańska, biegnie dalej 
ścieżkami do Sopotu i Gdyni. 
Projekt realizowany będzie w 
obszarze Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego i jego otuliny 
w granicach administracyjnych 
miast, a także uzupełniająco w 
obszarach zurbanizowanych, 
głównie jako trasy pomocnicze.
Projekt uzyskał dofinansowa-
nie unijne, a będzie realizowa-
ny w partnerstwie z Sopotem i 
Gdynią.

(gR)

z JaSieNia PRzez SOPOt DO gDyNi

powstanie szlak turystyczny 
w trójmiejskim parku

tRWa BuDOWa tRaSy tRaMWaJOWeJ

aKCJa LatO JeSzCze W SieRPNiu

inwestycja przebiega zgonie z planem

„oko” wraca do swoich działań 

Trwają prace przy budowie 
trasy tramwajowej Nowa 
Warszawska. Jak zapewnia 
wykonawca, prace postępują 
zgodnie z harmonogramem 
i widać już zarys połączenia 
tramwajowego, które skróci 
drogę mieszkańcom Gdańska 
Południe do centrum miasta. 
Roboty mają być ukończone 
do końca przyszłego roku.
 – Budowa Nowej Warszaw-
skiej to element Gdańskie-
go Projektu Komunikacji 
Miejskiej, konsekwentnie 
realizowanego i współfinan-
sowanego ze środków Unii 

Po długiej przerwie, spowo-
dowanej pandemią korona-
wirusa, klub „OKO” wznowił 
swą działalność. Co prawda 
nadal obowiązują niektóre 
obostrzenia, ograniczenia i 
zakazy, ale nie są one już tak 
rygorystyczne jak wcześniej. 
 – Letnia pogoda niejako 
wręcz wymusza na nas orga-
nizację zajęć na świeżym po-
wietrzu, z czego z największą 
ochotą korzystamy. Więk-
szość czasu spędzamy na bo-
isku, placu zabaw, skatepar-
ku czy spacerach po okolicy. 
Specjalnie dla naszych dzieci 
zorganizowaliśmy wypra-
wę do centrum miasta, gdzie 
można było z liska zobaczyć 
replikę piłkarskiego Pucha-
ru Ligi Europy, którego fi-
nał odbywał się na stadionie 
gdańskiej Lechii – relacjonuje 
Dariusz Lulewicz, kierownik 
klubu „OKO”.
Na przełomie maja i czerw-
ca klub zorganizował spor-
tową imprezę z okazji Dnia 
Dziecka. Jej uczestnicy wzięli 
udział w czterech grach ze-
społowych: koszykówce, siat-
kówce, palancie i piłce noż-
nej. Tradycyjnie już w okresie 
wakacji w klubie „OKO” jest 
„Akcja Lato” skierowana do 
dzieci od lat 6.

Europejskiej. Nowa Warszaw-
ska jest jedną z najważniej-
szych inwestycji realizowanych 
w południowej części Gdań-
ska. Trasa przebiegać będzie 
od pętli Ujeścisko do al. Havla 
i włączy się w nią na wysokości 
istniejącego skrzyżowania z ul. 
Łódzką – przypomina Izabe-
la Kozicka-Prus z gdańskiego 
ratusza. 
Nowa linia tramwajowa bę-
dzie miała długość około 2 
km, wzdłuż torowiska prze-
biegać będzie ścieżka rowe-
rowa i chodnik dla pieszych. 
Zakres inwestycji obejmuje 

 – Zajęcia są bardzo zróżnico-
wane, aby każdy znalazł coś 
dla siebie. Nie zabraknie zajęć 
świetlicowych, ponieważ po-
siadamy ogromny zbiór gier 
planszowych. Gros czasu spę-
dzać będziemy na świeżym 
powietrzu. Mogę jednak za-
gwarantować, że będzie to czas 
spędzony bardzo aktywnie, 
by nasi goście mogli na chwilę 

także przebudowę fragmen-
tu torowiska i układu dro-
gowego na al. Havla, tak aby 
można było „wpiąć” nową li-
nię. Natomiast skrzyżowanie 
z ul. Łódzką zaprojektowa-
no jako trójwlotowe, a odci-
nek ul. Nowej Warszawskiej 
między skrzyżowaniem z al. 
Havla jako drogę dwujezd-
niową. Ponadto projekt prze-
widuje przebudowę liczącego 
ok. 200 metrów odcinka ul. 
Piotrkowskiej, tak aby dosto-
sować ją do nowego układu 
drogowego.

zapomnieć o problemach 
obecnego świata – dodaje Da-
riusz Lulewicz.
Za nami pierwszy turnus za-
jęć organizowanych przez 
oliwski klub. Kolejne tura 
„Akcji lato” odbędzie się na-
tomiast od 16 do 31 sierpnia 
w godzinach 10.00–14.00.

(gR)

dwudawkowej szczepionki 
firmy Pfizer lub jednodawko-
wej firmy Johnson & Johnson 
– dodaje Bartosz Tobieński.
Punkt będzie czynny co-
dziennie, przez cały okres 
trwania jarmarku w godz. 
10.00–20.00. O pacjentów 
dbać będzie doświadczona 
kadra Podmiotu Leczniczego 
Copernicus.

(gR)
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SieRPieŃ z atRaKCJaMi

przygody 
z Bolkiem i Lolkiem
Przed nami jeszcze nieco po-
nad miesiąc wakacji, a  dla 
tych, którzy spędzą je w mie-
ście, osiedlowy klub „Bolek 
i  Lolek” z  Przymorza przy-
gotował w sierpniu zajęcia dla 
dzieci w wieku 7–11 lat.  
 – Zajęcia będą odbywały się 
w poniedziałki, środy i piątki 
w  godz. 9.00–14.00. W  pla-
nach mamy zwiedzanie Kuźni 
Wodnej w Oliwie oraz wizytę 
w  Ergo Arenie i  na stadionie 
Polsat Plus. Będziemy uczest-
niczyć w  spacerach organi-
zowanych przez Muzeum 
Gdańska i  ECS. Odwiedzi-
my też ZOO, Muzeum Fi-
gur Woskowych w  Sopocie 
i  Minitekę, gdzie weźmiemy 
udział w  zajęciach związa-
nych z eko modą. Nie zabrak-
nie też zabaw w  Playground 
Arena oraz zajęć sportowych 

i plastycznych – informuje Jo-
anna Boużyk, kierownik klu-
bu „Bolek i Lolek”.
Wiadomo już, że od września 
ponownie odbywać się będą 
„Rytmika dla smyka”, a także 
zajęcia sportowe (judo i piłka 
nożna). Powrócą też zajęcia 
z grafiki i  rysunku dla dzieci 
i  młodzieży, arteterapia oraz 
rękodzieło dla dorosłych. 
 – Planujemy też we wrześniu 
zorganizować mini festyn 
z  okazji pożegnania lata. Już 
dzisiaj zapraszamy na nasze 
atrakcje i  polecamy śledzić 
nas na Facebooku. Tam za-
mieścimy wszelkie informa-
cje o zajęciach i wydarzeniach 
organizowanych przez nasz 
klub – dodaje Joanna Boużyk.

(gR)

oGłosZENiE psM
Administracja Osiedla Nr 4 PSM "Przymorze"  

wynajmie:

Lokal użytkowy o pow. 187,00 m2, usytuowany na parter-
ze przy ulicy Kołobrzeskiej 59 w Gdańsku.

       Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanaliza-
cyjną i elektryczną.

  kadr z warsztatów „lot balonem” prowadzonych w klubie 
„piastuś” na przymorzu

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.

tegoroczne imprezy organizowane przez przymorskie kluby i dom kultury mają zupełnie 
inny charakter od tych, które odbywały się kilka lat temu. w tym roku odbywają się jedynie 
warsztaty, w których może wziąć udział tylko ograniczona liczba osób.

specjalnie dla najmłodszych osiedlowy klub „maciuś i” zorganizował cykl warsztatów 
artystycznych dla dzieci.  każdy – zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – mógł sobie wybrać 
temat zajęć.

 – W  tym roku w  czasie wa-
kacji zaproponowaliśmy dzie-
ciom warsztaty pod wspól-
nym tytułem „Podróż dooko-
ła świata”, w  których mogły 
uczestniczyć dzieci w  wie-
ku 6–10 lat. Jak sama nazwa 
warsztatów wskazywała, po-
dróżowaliśmy z dziećmi przez 
różne kontynenty. Jednak, aby 
nasze podróże były ciekaw-
sze, postanowiliśmy przemie-
rzać świat balonem. Dlatego 
na pierwszych zajęciach dzieci 
wykonały swoje spersonalizo-
wane balony. Pierwszą podroż 
„Znasz li ten kraj” zaplano-
waliśmy w  celu poznania re-
gionów i  folkloru Polski. Po-
tem zaś na naszej podróżni-
czej trasie znalazła się Afryka 
i  trójwymiarowe zwierzęta 
afrykańskie, które dzieci wy-
konały podczas zajęć plastycz-
nych. Będąc na czarnym lą-
dzie, nie mogliśmy zapomnieć 
o  instrumentach afrykańskich 

stworzonych przez dzieci – 
opowiada Ewa Abramowska, 
kierownik klubu „Piastuś”.
Następnym kontynentem 
była Ameryka i  jej mieszkań-
cy, czyli Indianie. Dzieci bu-
dowały wigwamy i  tworzyły 
pióropusze. Nie zabrakło też 
indiańskich zabaw. Potem 
przyszedł czas na Australię 
i  jej rdzennych mieszkańców 
Aborygenów.
 – Najstarsi mieszkańcy Au-
stralii swoją sztukę, której 
charakterystycznym elemen-
tem jest technika malowania 
kropkami, tworzą od stuleci, 
opowiadają o  swoich przod-
kach, zwierzętach i życiu ple-
mion. My również spróbowa-
liśmy malować kropeczkami 
na kamieniach. Na koniec 
naszych podróży wybraliśmy 
się do Meksyku, poznając jego 
muzykę, stroje. Warto wie-
dzieć, że nieodłącznym ele-
mentem stroju Meksykanina 

jest sombrero. Podczas za-
jęć dzieci wykonywały swoje 
meksykańskie kapelusze, któ-
re, pięknie udekorowane, za-
bierały do domu – dodaje Ewa 
Abramowska.
Tegoroczne wakacje dobiegły 
półmetka. Już we wrześniu 

rozpocznie się szkoła, ale też 
stałe zajęcia w klubie przy Pia-
stowskiej. Więcej informacji 
o  proponowanych zajęciach 
będzie można znaleźć nieba-
wem na profilu facebookowym 
klubu.

– Zajęcia „Na pirackim statku” 
rozpoczęliśmy od krótkiego 
opowiadania o  życiu piratów 
i testu wiedzy o życiu ma mo-
rzu, a  potem dzieci wykonały 
postaci piratów, czapki pirackie 
oraz papugę, ale też budowały 
konstrukcje statków z materia-
łów edukacyjnych – patyczków 
oraz statki techniką origami. 
Dużą satysfakcję sprawiło im 
wykonanie mapy do szukania 
skarbów. Zajęcia wypełniły 
konkursy i zabawy – mówi nam 
Urszula Lisowska, kierownik 
„Maciusia I”.
W czasie warsztatów „Na Dzi-
kim Zachód” odbył się quiz, 
przygotowywano pióropusze 
indiańskie, tipi. Najwięcej cza-
su zajęło zdecydowanie wyko-
nanie koni z materiałów z recy-
klingu. W  trakcie warsztatów 
nie brakowało odpowiedniej 
muzyki, tańców w  deszczu 
i zabawy z bębnami. 
Z  kolei „W  krainie Smerfów 
i  krasnali” dzieci wykona-
ły czapki krasnali, kota Gar-
gamela z masy solnej, a podzie-
lone na dwie grupy wykonały 
wioski smerfów i krasnali. 
 – Zainteresowani kosmosem 

wzięli udział w  „Kosmicznej 
podróży”, podczas której mo-
gli wykazać się wiedzą ze zna-
jomości astronomii. Wykonały 
układ słoneczny, modele rakiet 
kosmicznych oraz slime. Mie-
liśmy także „Przygodę w tropi-
kach”, w czasie której nasi mali 
goście uczestniczyli w konkur-
sie ze znajomości fauny i flory 
regionów tropikalnych. Wy-
konaliśmy wieńce, naszyjniki 
z  kwiatów popularne na Ha-
wajach oraz tukana, goryla oraz 
warana z Komodo – relacjonuje 
Urszula Lisowska. 

„W  krainie Sfinksa” tak-
że przeprowadzono konkurs 
z historii, wierzeń i  znajomo-
ści bogów egipskich. Dzieci 
przebrały się w stroje egipskie. 
Wykonały maski Faraona, 
Kleopatry i Anobisa oraz mu-
mie, piramidy. Podczas warsz-
tatów  „Czarodzieje i wróżki” 
maluchy musiały popisać się 
wiadomościami z filmów i ba-
jek dla dzieci. 
 – Wykonano postacie czaro-
dzieja i wróżki, czapki i różdż-
ki. Rajstopą malowano ma-
giczne zwierzęta. Nie zabrakło 

czarodziejskich baniek mydla-
nych oraz zabaw i konkursów. 
Ostanie warsztaty „Pod cyr-
kowym namiotem” obfitowały 
w  zajęcia z  papieru i  materia-
łów plastycznych. Zbudowano 
namiot i arenę cyrkową. Dzieci 
spędziły czas pracowicie. Mo-
gły wziąć udział w  zabawach 
sprawnościowych, a  oprócz 
tego, sprawdzić swoją wiedzę 
z zakresu wielu dziedzin – do-
daje Urszula Lisowska.

(gR)

LetNia LaBa z PiaStuSieM

LatO z MaCiuSieM i

wakacyjne podróże dookoła świata

warsztaty z międzynarodowymi przygodami
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od kilku tygodni możemy nieco głębiej odetchnąć. rząd zrezygnował albo złagodził niektóre obostrzenia.  
dzięki temu organizowane są imprezy plenerowe, których tak brakowało. 

Tradycją stały się już na Su-
chaninie rodzinne festyny, 
których głównych organizato-
rem była Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Suchanino”. Od-
bywały się one zazwyczaj na 
powitanie lata. Pandemia spo-
wodowała, że dwie ostatnie 
imprezy nie doszły do skutku.
 – Na każdym kroku widzimy, 

BĘDzieMy ŚWiĘtOWaĆ 30-LeCie SM „SuCHaNiNO”

Na festynie pożegnamy wakacje

jak mieszkańcy odzyskują 
dawny humor. Chcielibyśmy, 
aby właśnie w takich nastro-
jach pożegnali wakacje, dla-
tego pod koniec sierpnia chce-
my zorganizować na naszym 
osiedlu festyn rodzinny. Jest 
jeszcze drugi powód do świę-
towania. W tym roku nasza 
spółdzielnia obchodzi 30-lecie 

i wierzę, że wspólnie przyjdzie 
nam się cieszyć z tego jubile-
uszu. Mam nadzieję, że na-
szych planów nie pokrzyżuje 
kolejna fala covid-19 – mówi 
nam Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Suchanino”.
Festyn na Suchaninie zapla-
nowano na 27 sierpnia. Jego 

O PuCHaR PRezeSaŻyJĄ JaK JeDNa RODziNa 
Nasi wędkowali na kanale piaskowym

szkoła podstawowa nr 43 ma swój sztandar 

Za nami kolejne zawody węd-
karskie, których organizatorem 
było Koło PZW Nr 4 Gdańsk
-Portowa, a sponsorem nagród 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino”. To już kolejna im-
preza wędkarska, którą pomogła 
przygotować spółdzielnia.
Lipcowe zawody wędkarskie 
odbywały się na Kanale Piasko-
wym niedaleko Wiślinki w po-
wiecie gdańskim, a rywalizowa-
no o puchar prezesa Koła PZW 
nr 4 Gdańsk-Portowa – Fran-
ciszka Szajdy. Do rywalizacji 
przystąpiło kilkunastu miłośni-
ków wędkarstwa, a wśród nich 
również mieszkańcy Suchanina. 
 – Najpierw odbyło się loso-
wanie stanowisk, potem każdy 

Ten rok jest szczególnie wy-
jątkowy dla Szkoły Podsta-
wowej nr 43 na Suchaninie. 
Gdańska podstawówka świę-
tuje 65-lecie istnienia, a nie-
dawno otrzymała swój własny 
sztandar. 
Mimo że szkoła działa już po-
nad pół wieku, to swój sztan-
dar otrzymała dopiero teraz.
 – Tę inicjatywę udało się zre-
alizować dzięki współpracy z 
wieloma podmiotami, które 
są przychylne naszej szko-
le. Jubileusz 65-lecia szkoły 
był, moim zdaniem, najod-
powiedniejszym moment do 
przekazania sztandaru, co na 
pewno zostanie zapisane zło-
tymi zgłoskami w długiej hi-
storii naszej placówki – mówi 
„Panoramie” Bartłomiej Cen-
drowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 43.
Przekazanie sztandaru było 
możliwe dzięki wsparciu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” i Rady Rodzi-
ców, działającej przy Szkole 
Podstawowej nr 43 oraz Rady 
Dzielnicy Suchanino.
 – Suchanino nie jest wiel-
ką dzielnicą. Można powie-
dzieć, że mieszkańcy oraz 
funkcjonujące tu instytucje i 
placówki tworzą jedną wielką 

miał czas na przygotowanie się do 
zawodów, a następnie na nęcenie 
ryby. Na łowienie ryb były cztery 
godziny. Pogoda dopisała, ale ryby 
złowili tylko niektórzy – mówi 
„Panoramie” Stefan Skiba, czło-
nek Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”, który jest też wice-
prezesem ds. młodzieży w kole 
Gdańsk-Portowa.
Jak podaje Edward Ślusarczyk, 
wiceprezes koła ds. sportowych 
w lipcowych zawodach bezkon-
kurencyjnym okazał się Marek 
Krzemiński (4135 gram). Ty-
tuł wicemistrzowski przypadł 
w udziale Franciszek Szajda 
(3695 g), a na najniższym stop-
niu podium stanął Witalij Lech 
(3240 g).

rodzinę. Wspólnie staramy się 
sobie pomagać, co każdej ze 
stron przynosi korzyści. Na-
sza spółdzielnia w różny spo-
sób wspiera działania szkoły. 
Dofinansowujemy obiady dla 
uczniów, dofinansowujemy za-
kup sprzętu sportowego. Tym 
razem, z czego jesteśmy nie-
zwykle dumni, mogliśmy zna-
leźć w niewielkim gronie fun-
datorów sztandaru dla szkoły. 
Było to niezwykle ważne wy-
darzenie dla środowiska szkol-
nego, a my cieszymy się, że 
mogliśmy uczestniczyć w tak 
podniosłej uroczystości – ko-
mentuje Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.
Szkoła Podstawowa nr 
43, mieszcząca się przy ul. 

– Jesteśmy bardzo wdzięczni 
władzom spółdzielni, że wspiera 
naszą działalność. Dzięki temu 
znacznie atrakcyjniejsze są na-
grody, które otrzymują najlepsi 
wędkarze i nie są to tylko trzy 
pierwsze nazwiska klasyfikacji 
końcowej – dodaje Stefan Skiba.
Przypomnijmy, że wiosną na 
zbiorniku Wilanowska odbyły 
się zawody dla dzieci i mło-
dzieży, a jak zapowiada Stefan 
Skiba, jeszcze w tym roku od-
będą się m.in. zawody o puchar 
prezesa Koła PZW nr 4 Gdań-
sk-Portowa na Kanale Śledzio-
wym w Wiślince (31 lipca).

(gR)

Beethovena, działa od 1 wrze-
śnia 1955 roku. Jej pierwszym 
kierownikiem został Ryszard 
Kraszpulski, a całe grono pe-
dagogiczne liczyło zaledwie 
14 nauczycieli, a przyjęto 890 
uczniów. Jednym z istotniej-
szych wydarzeń w dziejach 
szkoły stał się fakt przekształ-
cenia najpierw podstawówki 
w Zespół Kształcenia Podsta-
wowego i Gimnazjalnego nr 
22, a potem w Gimnazjum nr 
22. Cztery lata temu placów-
ka ponownie została prze-
kształcona w Szkołę Podsta-
wową nr 43. Teraz w szkole 
uczy się 246 uczniów, a pra-
cuje 35 nauczycieli.

(lubek)

organizacja będzie jednak 
uzależniona od sytuacji zdro-
wotnej w kraju. Jeśli rząd nie 
wróci do obostrzeń, to impre-
za dojdzie do skutku.
 – Jesteśmy dobrej myśli 
i już od kilku tygodni stara-
my się tak przygotować pro-
gram festynu, aby zapewnić 
mieszkańcom jak najwięcej 

różnorodnych atrakcji. Na 
pewno nie zabraknie konkur-
sów z nagrodami, dmuchań-
ców dla dzieci czy wspólnego 
grillowania. Po nim zbędnych 
kalorii będzie można pozbyć 
się na dyskotece pod gwiaz-
dami. A na pamiątkę będzie 
można zrobić sobie zdjęcie 
w fotobudce – mówi Ewelina 

Wojciechowska z spółdzielni 
na Suchaninie.
Szczegółowy program fe-
stynu, jeśli oczywiście doj-
dzie do skutku, zamieścimy 
w sierpniowym wydaniu na-
szej gazety.

(KL)
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ruszyły przetargi na zakup nowych elektrycznych pociągów. 30 nowych 
składów obsłuży linię wejherowo – Gdańsk, a 14 pojedzie zelektryfikowaną 
linią pomorskiej kolei metropolitalnej. zakup realizowany będzie w formie 
dwóch przetargów.

O tym, że Pomorze jest od wie-
lu lat kolejowym liderem, ni-
kogo nie trzeba przekonywać. 
Potwierdzają to m.in. corocz-
ne raporty Urzędu Transportu 
Kolejowego.
– Konsekwentnie inwestuje-
my w rozwój kolei. Obecnie 
naszym największym zmar-
twieniem jest zapewnienie od-
powiedniego taboru – mówi 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. 
Po pomorskich torach jeździ 
już 10 nowoczesnych składów 
Impuls. – Teraz ogłaszamy dwa 
kolejne duże przetargi. Priory-
tetem jest dla nas zakup takie-
go taboru, jakiego potrzebuje 

pasażer w obszarze aglomera-
cji. Chcemy dysponować, więc 
taborem, który będzie szybki 
i wygodny w krótkich, około 
25 minutowych podróżach, bo 
takie właśnie przejazdy domi-
nują w obrębie Trójmiasta – do-
daje marszałek.
Unowocześnienie taboru ko-
lejowego to niezwykle ważne 
sprawa dla regionu i mieszkań-
ców. Pasażerowie i lokalne me-
dia wielokrotnie zwracali uwa-
gę na stan i wiek pociągów.
– Od kilku lat czekaliśmy na 
konkretne działania ze stro-
ny Szybkiej Kolei Miejskiej 
w Trójmieście i spółki PKP do-
tyczące wymiany taboru. Teraz 

widzimy jednak wyraźnie, że 
sami, jako samorząd woje-
wództwa, musimy przejąć ini-
cjatywę. Stąd decyzja o ogło-
szeniu przetargów – wyjaśnia 
Leszek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.
W pierwszym przetargu, tj. 
dla linii aglomeracyjnej plano-
wane jest kupno 30 składów, 
a w drugim, dla linii PKM 14. 
Łącznie do końca 2025 r. na 
Pomorze przyjadą 44 składy. 
Środki na zakup pociągów po-
chodzić będą z nowej perspek-
tywy unijnej. Samorząd woje-
wództwa będzie także zabiegał 
o środki z budżetu państwa.
Zakupione pojazdy odpowiadać 

będą potrzebom kolei aglome-
racyjnej. Pociągi skierowane 
na linię Gdańsk – Wejherowo 
będą posiadać trzy pary drzwi 
w każdym członie. Powinny 
się również charakteryzować 
dobrym przyśpieszeniem. Na 
ich pokładzie będzie mogło 
podróżować nawet do 500 pa-
sażerów. Z kolei składy prze-
znaczone do obsługi linii PKM 
mają rozwijać prędkość do 160 
km/h, a w każdym członie mają 
być dwie pary drzwi. Mają za-
bierać do 400 podróżnych. 
Oprócz tego we wszystkich 
składach ma być monitoring, 
sieć wi-fi oraz defibrylatory  
AED.

samorząd województwa kupi  
44 nowe pociągi

Pomorski samorząd kupi 44 nowe pociągi
Pojazdy będą jeździć na trasie Gdańsk – Wejherowo, oraz na linii PKM po jej elektryfikacji

Linia aglomeracyjna 
(Start przetargu – lipiec 2021)

30 nowych pojazdów

Prędkość do 120 km/h

Trzy pary drzwi w każdym członie

Liczba miejsc – 450 – 500

Pociągi dotrą na Pomorze do końca 2025 roku

Linie PKM 
(Start przetargu – lipiec 2021)

14 nowych pojazdów

Prędkość do 160 km/h

Dwie pary drzwi w każdym członie

Liczba miejsc – 350 – 400

Pociągi dotrą na Pomorze do końca 2024 roku

Zależy nam na tym, by pasażerowie przemieszczali 
się szybciej i wygodniej niż obecnie.

Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

ponad pół miliona złotych 
dla strażaków ochotników
Ponad 500 tys. zł z budżetu 
województwa pomorskiego 
trafi do jednostek ochotni-
czej straży pożarnej w 58 
gminach z całego regionu. 
Dzięki temu kupione zosta-
ną między innymi pompy, 
mundury i inny niezbęd-
ny w akcjach ratowniczych 
sprzęt.
Wsparcie, jakie z budże-
tu województwa otrzymują 
strażacy ochotnicy, to już 
pomorska tradycja. Każdego 
roku samorząd wojewódz-
twa pomorskiego wspiera 
służby ratunkowo-gaśnicze 
w wymianie sprzętu czy sa-
mochodów. Warto pamię-
tać, że strażacy ochotnicy 
bardzo często są pierwsi 
na miejscu zdarzenia i po-
dejmują działania ratowni-
cze. Jednostki OSP działa-
jące w ramach Krajowego 
Systemy Ratowniczo-Ga-
śniczego są bardzo spraw-
ne i dyspozycyjne. Decy-
zją radnych województwa, 

podjętą podczas posiedze-
nia Sejmiku w czerwcu br., 
strażakom ochotnikom zo-
stanie przekazane 506 tys. 
zł. Łącznie, wsparcie otrzy-
mają 182 jednostki z 58 po-
morskich gmin. Pieniądze 
będą pochodzić ze środ-
ków własnych samorządu 
województwa.
Dzięki przekazanym środ-
kom, strażacy ochotnicy 
będą mogli zakupić nie-
zbędny w akcjach ratunko-
wych sprzęt. Chodzi tu na 
przykład o specjalistyczne 
aparaty oddechowe wraz 
z butlą kompozytową. Ta-
kich zestawów będzie łącz-
nie 38. Strażacy wzboga-
cą się także o motopompy 
pływające i piły ratownicze. 
Podczas akcji bojowych bar-
dzo często uszkodzone zo-
stają mundury. Dlatego też, 
dzięki wsparciu, kupionych 
zostanie ponad 200 zesta-
wów specjalnych mundurów.


