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FlashFlash

– zakładamy, że zostanie utworzonych ponad 
1600 nowych miejsc przedszkolnych – mówi 
mieczysław struk, marszałek województwa 
pomorskiego.

Miliony na pomorskie przedszkola 

str. 6

STWORZONO 1600 MIEJSC 

Jak informuje aleksandra olszak z biura prasowego Urzędu marszał-
kowskiego w Gdańsku, kilkadziesiąt przedszkoli i punktów przedszkol-
nych z całego województwa będzie mogło utworzyć dodatkowe miejsca 
wychowania przedszkolnego dzięki wsparciu Funduszy europejskich. 
maluchy będą miały zapewnioną nie tylko specjalistyczną opiekę, ale 
i szeroką ofertę edukacyjną oraz spędzania czasu z rówieśnikami. 
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MIEJSKIE E-AUTOBUSY

Elektryk na testach w Gdańsku
Gdańsk jako pierwszy testo-
wał najnowszy model autobu-
su elektrycznego MAN Lion’s 
City E. Pojazd na jednym ła-
dowaniu jest w  stanie wyko-
nać swoje codzienne zadania 
przewozowe. Zasilanie odby-
wa się tylko w nocy na zajezd-
ni. Wiosną 2022 roku spółka 
Gdańskie Autobusy i Tramwaje 
wzbogaci się o 3 autobusy miej-
skie typu mini zasilane energią 
elektryczną.
W  pierwszej połowie sierpnia 
przeprowadzano testy nowo-
czesnego autobusu elektrycz-
nego MAN Lion’s City E. Po-
jazd ma 12 m długości, przy 
czym charakteryzuje się dużą 

zwrotnością. Posiada 3 pary dwu-
skrzydłowych drzwi i  jest w sta-
nie przewieźć 79 pasażerów. Co 
najisotniejsze, zasilany jest ba-
terią elektryczną o  pojemności 
480kWh. Według zapewnień 
producenta, może pokonać co 
najmniej 270 km na jednym łado-
waniu, niezależnie od pory roku.
 – Celem przeprowadzanych te-
stów było sprawdzenie, czy zasięg 
350 km jest realny do osiągnię-
cia. Przedostatniego dnia auto-
bus zjechał do bazy po wykona-
niu prawie 340 km ze sporym 
zapasem baterii – mówi Maciej 
Lisicki, prezes GAiT.  - Dzię-
ki obserwacji nowości na rynku 
elektormobilności testujemy już 

kolejny model autobusu elek-
trycznego. Obecnie dostępne 
pojazdy na rynku są znacznie 
bardziej praktyczne, niż ich 
wcześniejsze wersje sprzed kil-
ku lat. Wraz z rozwojem tech-
nologii zwiększyła się również 
pojemność baterii, a co za tym 
idzie, jej wydajność. Dlatego 
od kilku lat sprawdzamy ze-
roemisyjne środki transportu 
miejskiego, by zbudować naszą 
flotę w oparciu o jak najbardziej 
optymalne dla naszych potrzeb 
i  potrzeb naszych pasażerów 
e-autobusy miejskie.

(AN)

MOBILNE CENTRUM OBSŁUGI 

odwiedzą gdańskie dzielnice
 – Nie wiesz, czy Twoja Karta 
Mieszkańca jest jeszcze ak-
tywna? Nie dodałeś pakietu 
mieszkańca? Zastanawiasz 
się, z  czego możesz skorzy-
stać dzięki Karcie? A  może 
chcesz do nas dołączyć po 
raz pierwszy, zwiedzać bez-
płatnie największe gdańskie 
atrakcje i  korzystać z  setek 
rabatów? Przyjedziemy do 
Twojej dzielnicy, odpowiemy 
na każde pytanie i  załatwi-
my na miejscu Twoją spra-
wę – mówi Michał Brandt 
z  Gdańskiej Organizacji 
Turystycznej.

Mobilne Centrum Obsługi 
Karty Mieszkańca każde-
go dnia, w  godzinach 9.00–
14.00, będzie można zoba-
czyć w innej dzielnicy Gdań-
ska. Samochód jest specjalnie 
oznakowany, więc łatwo bę-
dzie go dostrzec. Na miej-
scu będzie można załatwić 
wszystkie najważniejsze spra-
wy związane z Kartą Miesz-
kańca. Bez kolejek, bez uma-
wiania, w najbliższej okolicy.
W Mobilnym Centrum Ob-
sługi będzie można: 
• złożyć wniosek o  Kartę 
Mieszkańca, w  tym o  Kartę 
ze zdjęciem,
• odebrać Kartę Mieszkańca 

(wersja bez zdjęcia),
• złożyć wniosek o  pakiet 
mieszkańca lub pakiet bezpłat-
nych przejazdów,
• dowiedzieć się, co nowe-
go w  ofercie i  z czego możesz 
korzystać,
• zarezerwować dogodny ter-
min wizyty w Centrum Obsłu-
gi przy al. Grunwaldzkiej 148 
(jeśli zajdzie taka potrzeba).
Harmonogram przyjazdów 
Mobilnego Centrum Obsłu-
gi (harmonogram może ulec 
zmianie):
• 01.09, Olszynka, ul. Modra 2
• 02.09, Orunia Górna-Gd. 
Południe, ul.Platynowa 11
• 03.09, Oliwa, ul. Opata Ry-
bińskiego 5
• 6.09, Orunia Św. Wojciech-
Lipce, ul.Gościnna 14 (dom są-
siedzki – Salezjanie)
• 7.09, Osowa, ul. Balcerskie-
go 35
• 8.09 Piecki-Migowo, ul. Jaś-
kowa Dolina 105
• 9.09, Przeróbka, ul. Bajki 8A 
oraz Stogi, ul. Hoża 14
• 10.09, Przymorze Małe, ul. 
Czerwony Dwór 25
• 13.09, Rudniki, ul. Rzęsna 1
• 14.09, Siedlce, ul. Kartuska 
63–65
• 15.09, Strzyża, ul. ks. Sychty 
12/14
• 16.09, Suchanino, ul. 

Paderewskiego 4/35
• 20.09, Wrzeszcz Dolny, ul. 
Manifestu Połanieckiego 36
• 21.09, Wrzeszcz Górny, ul. 
Grunwaldzka 127 (wysepka)
• 22.09, VII Dwór, ul. Abra-
hama 15
• 23.09, Wzgórze Mickiewi-
cza, ul. Jacka Soplicy 15
• 24.09, Zaspa Młyniec, ul. 
Pilotów 8 (XV LO)
• 27.09, Żabianka-Wejhera-Je-
litkowo-Tysiąclecia, ul. Szy-
prów 3 (budynek ZKPiG nr 8)

Harmonogram może ulec 
zmianie, dlatego warto 
sprawdzić, czy termin jest ak-
tualny. Potwierdzenie można 
uzyskać, kontaktując się ze 
swoją radą dzielnicy lub po-
przez infolinię Karty Miesz-
kańca (58) 300 06 59, czynną 
9:00–17:00 od poniedziałku 
do piątku.
Podczas spotkań będzie także 
możliwość wypełnienia obo-
wiązku spisowego. W ramach 
akcji „Spisz się w dzielnicach 
Gdańska” do 27 września 
w  każdej dzielnicy w  po-
szczególnych dniach i  wy-
znaczonych godzinach miesz-
kańcy będą mogli spotkać się 
z  rachmistrzami spisowymi 
i dokonać spisu.

zakończył się kompleksowy remont ul. armii krajowej w sopocie. prace objęły przebudowę drogi 
rowerowej, jezdni i chodników. by poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych, wybudowaliśmy 
wyniesione skrzyżowania ul. armii krajowej z ulicami reja i wybickiego oraz wyniesione przejście 
dla pieszych przy ul. kochanowskiego. całość inwestycji dopełniły nowe nasadzenia drzew.

Ostatni element kompleksowej 
przebudowy ulicy Armii Kra-
jowej w  Sopocie, czyli remont 
prawego chodnika, właśnie się 
zakończył. 
 – W  ramach prac przebudo-
waliśmy m.in. ścieżkę rowero-
wą, która na większości trasy 
prowadzi dotychczasowym śla-
dem. Jej nawierzchnia, o  dłu-
gości ponad 1800 metrów, 
zamieniona została na asfalt. 
Wymieniliśmy też  chodniki 
i  krawężniki – mówi Urszula 
Kośnik, kierownik działu In-
westycji i  remontów kapital-
nych Zarządu Dróg i  Zieleni 
w Sopocie. 
Droga rowerowa wzdłuż ul. 
Armii Krajowej w  Sopocie to 
jedna z  najpopularniejszych 
tras rowerowych w  kurorcie. 
Z uwagi na fakt, że jazda rowe-
rem Aleją Niepodległości jest 
zabroniona, rowerzyści mają 
możliwość wyboru pomiędzy 

ul. Armii Krajowej a  pasem 
nadmorskim. Ze względu na 
walory rekreacyjne, otoczenie 
soczystej i doskonale utrzyma-
nej zieleni, ta droga rowerowa 
jest równie atrakcyjna co ścież-
ka nadmorska. 
 – Zawęziliśmy szerokość jezd-
ni przed przejściami dla pie-
szych. Dzięki temu kierowcy 

poruszający się ulicą Armii 
Krajowej i wyjeżdżający z ulic 
bocznych lepiej widzą pieszych 
i  nadjeżdżające samochody. 
Również wyniesione skrzy-
żowania sprawiają, że piesi 
w bezpieczny sposób mogą po-
konać ulicę – wyjaśnia Woj-
ciech Ogint, dyrektor Zarządu 
Dróg i Zieleni w Sopocie. 

KOMFORTOWO I BEZPIECZNIE

sopocka armii krajowej już po remoncie 

Fo
t.

 Z
D

iZ
 S

op
ot

Fo
t.

 P
an

or
am

a 
Po

m
or

za

MUZYCZNY WRZESIEŃ

koncertowa śląska 66B
Miłośników muzyki zapra-
szamy do Domu Kultury przy 
Śląskiej 66B, gdzie już od 
września organizowane będą 
koncerty. 
 – W  ramach XXII „Mu-
zycznego Roku dla Przymo-
rza” zapraszamy na koncerty 
organizowane przez Teatr 
Otwarty. Dla uczczenia 100. 
rocznicy urodzin Mieczysła-
wa Fogga 5 września o  go-
dzinie 17.00 odbędzie się 
koncert „Tango Milonga”. 
Z kolei dzieci i młodzież za-
praszam 6 września na godzi-
nę 11.00. Na ten dzień zapla-
nowaliśmy koncert „Elegia 

o  chłopcu polskim”. W  ten 
sposób będziemy chcieli upa-
miętnić Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, który także 
obchodziłby w tym roku 100. 
urodziny – zaprasza Janusz 
Piszczek, kierownik Dom 
Kultury.
Kolejne muzyczne wydarze-
nie zaplanowano na 27 wrze-
śnia (godz. 11.00). Będzie to 
spotkanie z cyklu „Poznajemy 
instrumenty – głos męski”.
Dodajmy, że wstęp na wszyst-
kie wydarzenia organizowane 
przez przymorski Dom Kul-
tury jest bezpłatny.

(GR)

Przy ulicy posadzono dodat-
kowe 34 lipy drobnolistne. Ca-
łość inwestycji zamknęła się 
w kwocie około 3,3 mln zł. Jak 
informuje Anna Dyksińska, 
rzecznik prasowy sopockiego 
ZDiZ przebudowa ulicy Armii 
Krajowej jest częścią większego 
projektu „Budowa węzła inte-
gracyjnego Sopot Kamienny 
Potok wraz z  trasami dojaz-
dowymi” finansowanego w  ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

(AD)

  dom kultury na przymorzu znany jest z organizacji koncertów 
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to media mają patrzeć na ręce władzy, a nie władza na ręce mediów, jak chciałby J. kaczyński: podporządkować 
sobie wszystkie media. zrobić z nich tubę propagandową. Jak na węgrzech.

Marszałek Witek praktycznie 
zakneblowała debaty w Sejmie. 
Jesteśmy Sejmem niemym. Po 
nocach procedujemy ważne 
ustawy – zmęczeni, czyli mniej 
uważni, ale najważniejsze dla 
PiS, że nie ma wtedy kamer te-
lewizyjnych. Nocą przechodzą 
projekty największego sprzeci-
wu obywatelskiego. 

Zabroniła zadawania pytań 
w  3-cim czytaniu procedowa-
nych ustaw, a  przecież np. ws. 
podatku cukrowego czy osób 
niepełnosprawnych popra-
wiliśmy projekty właśnie w  3 
czytaniu.

Czas zadawania pytań ograni-
czono do 1 minuty, co nie za-
wsze wystarcza, by przekonać 
posłów do swoich racji. 

W  interesie Polaków jest, że-
byśmy debatowali i  ustalali jak 
najlepsze prawo. Pani Marsza-
łek Witek powołuje się na Re-
gulamin Sejmu, a sama go łamie 
w świetle kamer. 

W sposób haniebny 11 sierpnia 
br. zarządziła reasumpcje (po-
nowne głosowanie) tylko dlate-
go, że PiS przegrało głosowanie 
ws. odroczenia obrad Sejmu, 
co by skutkowało opóźnieniem 
głosowania nad lex TVN.

Prawnicy podkreślają, że re-
asumpcja głosowania słu-
ży ponownemu przeliczeniu 

głosów, gdy jest wątpliwość np. 
ze względów usterek technicz-
nych urządzeń, a  nie ponow-
nemu głosowaniu, bo przegrali. 
To bezprawne. Nawet jeśli (jak 
twierdzi p. Marszałek), brako-
wało podczas tego głosowania 
terminu odroczenia, można 
było uzupełnić tę uchwałę o ten 
termin, bez tzw. reasumpcji.

11 SIERPNIA 2021

11 sierpnia br. w Sejmie zaczę-
ły się dziać rzeczy zaskakujące. 
Kiedy po godzinie 17:00 wzno-
wiono obrady, PiS przegrał po 
kolei trzy głosowania. Czterech 
posłów Kukiz’15 tez poparło 
wnioski opozycji o:

1.informacje Mariana Bana-
sia, szefa NIK o  wyborach 
kopertowych

2. informacje min. zdrowia A. 
Niedzielskiego o  Narodowym 
Programie Szczepień, 

3.premiera M. Morawieckiego – 
o Krajowym Planie Odbudowy.

4. Opozycja zgłosiła  tez wnio-
sek o  odroczenie posiedzenia 
Sejmu (żeby nie głosować tzw. 
ustawę Lex TVN), co Sejm 
przegłosował ze zwycięstwem 
opozycji!

Zdezorientowana marszałek Wi-
tek zarządziła kwadrans przerwy, 
który zmienił się w 2 godziny. 

W tym czasie byłam świadkiem 
na Sali Sejmowej jak różni po-
słowie PiS (w tym poseł Kacper 
Płażyński z Gdańska) dużo roz-
mawiali z Pawłem Kukizem…

Po przerwie P. Marszałek po-
wiedziała cyt.: „Po zasięgnię-
ciu opinii 5 prawników pod-
jęłam decyzję o  reasumpcji 
głosowania”! 

Zwyczajnie skłamała, bo były 
to opinie z  2018 r. i  dotyczy-
ły zupełnie innej sytuacji re-
asumpcji. Na dodatek podała 
nazwiska profesorów, którzy już 
dnia następnego się od tego od-
cięli mówiąc, że nikt z nimi nie 
konsultował…

Pani Marszałek oszukała po-
słów i  to jest ostatecznym po-
wodem naszego wniosku o  jej 
odwołanie. Takiego zachowania 
w  Parlamencie demokratycz-
nym nie było i nie powinno być.

Jeśli takie rzeczy są tolerowane, 
pewnie na polecenie J. Kaczyń-
skiego, to jak mamy wierzyć 
w uczciwe przeprowadzenie naj-
bliższych wyborów parlamen-
tarnych??? Bo w  gruncie rze-
czy co różni głosowanie w Sej-
mie od głosowania wyborców 
przy urnach? To tylko kwestia  
skali.

Przypominam, ze Rząd Pre-
mier Hanny Suchockiej w 1993 
r. upadł 1 głosem, bo poseł 

zatrzasnął się w  toalecie. Jakoś 
nie proponowano reasumpcji 
głosowania…

W  wyniku „rozmów” z  grupą 
P. Kukiza, którzy, jak twier-
dziła p. Marszałek „pomylili 
się”, w  ponownym głosowa-
niu przeszli na stronę rządzą-
cych i  wygrali głosowanie.  
Pytam za co?

Obrady wiec zostały wznowio-
ne. Głównie celem przepchnię-
cia ustawy lex TVN, która wg. 
posła M. Suskiego z  PiS ma 
spowodować, że „większość 
rządząca będzie miała większy 
wpływ na to co pokazuje telewi-
zja TVN”.

Reasumpcja umożliwiła uchwa-
lenie lex TVN, czyli ustawy 
o  radiofonii i  telewizji. Tra-
fi teraz ona do Senatu, który 
rozpatrzy ją  9 – 10 września.  
Mam nadzieję, że odrzuci ją  
w całości.

Następnie ustawa wróci na pos. 
Sejmu. Jesteśmy zmobilizowani 
i  czujni. Pewnie będziemy gło-
sować nad odrzuceniem weta 
senackiego.  Gdyby nam się nie 
udało z braku większości, liczy-
my na veto Prezydenta….

Niezależnie kto którą telewizję 
lubi oglądać, powinny być różne, 
z  różnymi punktami widzenia. 
Informacja jest rzetelną tylko 

wtedy, gdy mamy możliwość jej 
weryfikowania w  różnych me-
diach. Na tym polega wolność 
wyboru, wolność słowa, zwy-
czajna wolność człowieka. Na 
wolności podejmowania decyzji 
co chcemy oglądać i kiedy.

A  ustawa lex TVN może spo-
wodować, że będzie to następ-
na tuba propagandowa Rządu. 
Wolne Media po to są, żeby pa-
trzeć każdej władzy na ręce, a nie 
żeby to władza im patrzyła na 
ręce. Na tym polega demokracja. 

z poważaniem 
Małgorzata Chmiel 

poseł na sejm rp

WIadOMOśCI Z SEjMU 

„Wolne, czyli niezależne od wpływu 
polityków media”
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chcesz założyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka, ale obawiasz się, że nie sprostasz 
opiekuńczo-wychowawczym obowiązkom? specjaliści wydziału pieczy zastępczej miejskiego 
ośrodka pomocy rodzinie przy ul. leczkowa 1a w Gdańsku podpowiedzą, jak stworzyć bezpieczny 
dom dla dziecka z bagażem doświadczeń.

 – Zachęcam osoby, które roz-
ważają założenie rodziny za-
stępczej lub rodzinnego domu 
dziecka do skorzystania z porad 
naszych specjalistów – mówi 
Małgorzata Niemkiewicz, dy-
rektorka gdańskiego MOPR. 
– Być może właśnie po takiej 
konsultacji łatwiej będzie pod-
jąć decyzję o życiowej zmianie. 
Bycie zastępczym rodzicem to 
odpowiedzialność i  praca. Ta 
rola może się jednak okazać nie 
tylko zawodowym, ale i życio-
wym spełnieniem. Korzystając 
z  gościnności „Panoramy”, za-
praszam wszystkich do kon-
taktu z naszą placówką.
Do dyspozycji zainteresowa-
nych pozostają m.in. psycho-
lodzy, pedagodzy i  trenerzy 
szkolący kandydatów na rodzi-
ców. Specjaliści odpowiedzą 
m.in. na pytania o  udzielane 
rodzinom zastępczym wsparcie 
finansowe, rzeczowe, asystenc-
kie oraz psychologiczne i praw-
ne. Poradzą, jak przygotować 
się do pełnienia roli zastęp-
czego rodzica i  jakie warunki 

trzeba spełnić, by nim zostać. 
Pracownicy Wydziału Pieczy 
Zastępczej zapraszają również 
zainteresowanych tematem do 
kontaktu telefonicznego, pod 
numerami: 58 347 82 68 lub 
końcówki 77 i 78. 
 – Obecnie w  362 rodzinach 
zastępczych – z czego 32 to ro-
dziny zawodowe – oraz w  15 
rodzinnych domach dziecka 
przebywa ponad 600 gdań-
skich dzieci. Mają tam do-
brą opiekę, szacunek i  miłość. 
Opiekunowie zastępczy two-
rzą dzieciom rodzinne i  bez-
pieczne warunki życia. Dbają 
o dziecięce potrzeby: od byto-
wych po edukacyjne, emocjo-
nalne i  społeczne. Najmłodsi, 
z  różnych przyczyn, nie mogą 
przecież liczyć na opiekę biolo-
gicznych rodziców – informuje 
Sylwia Ressel, rzecznik praso-
wy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Rodzinie w Gdańsku.
Rodzinę zastępczą lub rodzin-
ny dom dziecka mogą tworzyć 
małżonkowie lub osoby, które 
m.in.: dają rękojmię należytego 

sprawowania pieczy zastęp-
czej, nie są i  nie byli pozba-
wieni władzy rodzicielskiej, nie 
są ograniczeni w  zdolności do 
czynności prawnych, są zdol-
ni do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem i zapew-
niają warunki umożliwiające 
zaspokojenie indywidualnych 
potrzeb dziecka.
W  przypadku rodziny 

zastępczej niezawodowej co 
najmniej jedna osoba, tworząca 
tę rodzinę, musi posiadać stałe 
źródło dochodów. Szczegółowe 
wiadomości m.in. o  formach 
pieczy zastępczej, wsparciu dla 
rodziców oraz dla dzieci oto-
czonych opieką są dostępne na 
stronie internetowej MOPR.

(GR)

SPECjaLIśCI RadZĄ I POdPOWIadajĄ

Zastępczy rodzice potrzebni od zaraz 

  Gdańskie dzieci w rodzinach zastępczych otoczone 
są opieką i miłością

oGłosZENiE rsM „BUdoWLaNi” 

RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 
posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
94,80 m2 ze stawką 6,60 zł/m2

4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
15,10 m2 ze stawką 8,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, energii 
elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania gruntu, 
podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50 , w dniach: 
Pon. od 8.00 do 15.00
Wt.-Pt. od 7.15 do 13.00

kliknij lubię to 
i bądź na bieżąco!
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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.

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.

na ten moment czekało wielu mieszkańców ulicy Śląskiej na małym przymorzu. dzięki działaniom zarządu psm „przymorze” oraz 
administracji osiedla nr1 udało się dwa lata temu dzięki przychylności zarządu Gdańskiego przedsiębiorstwa energii cieplnej  podpisać 
porozumienie budowy sieci wysokoparametrowych z likwidacją węzłów grupowych i montażem węzłów dwufunkcyjnych w budynkach . 
pozwoliło to na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynkach zasilanych z dawnego węzła grupowego „praktyczna pani”. dzięki temu 
można było zlikwidować piecyki gazowe w 12 budynkach służące do podgrzewania wody, zwiększyło to znacznie bezpieczeństwo i komfort  
zamieszkiwania w tych budynkach.

na działalność i pracę w klubie „maciuś i” poważnie wpłynęła pandemia koronawirusa. z zajęć sekcji i kół zainteresowań może skorzystać 
mniejsza grupa dzieci, młodzieży i dorosłych. mimo to już teraz zachęcam do zapisywania się na zajęcia proponowane przez przymorski klub.

– Wiem, że na ten moment 
czekało wielu mieszkańców. 
W  ubiegłym roku zlikwidowa-
liśmy piecyki w  9 budynkach, 
a  niedawno zakończone zostały 
prace w  trzech ostatnich. Całe 
zadanie musieliśmy podzielić na 
dwa etapy, aby nadążyć z adapta-
cją pomieszczeń, w  których za-
montowane zostały węzły dwu-
funkcyjne. W  tym roku prace 
prowadzone były przy Śląskiej 
29, 31 i  33. Wszystkie roboty 
musiały być zakończone jesz-
cze przed rozpoczęciem sezo-
nu grzewczego, aby mieszkańcy 
nie byli pozbawieni centralnego 
ogrzewania – mówi nam Małgo-
rzata Siwek, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 1 PSM „Przy-
morze”. – Wcześniej nie mogli-
śmy zrealizować tej inwestycji, 
ponieważ zarząd spółdzielni, 

przy naszym współudziale pro-
wadził negocjacje z  Gdańskim 
Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej w  sprawie doprowa-
dzenia sieci do budynków. Do-
szliśmy do satysfakcjonujące-
go nas porozumienia i  niemal 
natychmiast przystąpiliśmy do 
działania.
Trzeba w  tym miejscu zazna-
czyć, że GPEC wybudował nie 
tylko sieć ciepłowniczą, ale rów-
nież dwufunkcyjne węzły ciepl-
ne, dzięki którym podgrzewana 
jest woda i ogrzewane są miesz-
kania na własny koszt . 
 – Do niedawna na terenie osie-
dla funkcjonowały dwa węzły 
grupowe, które znajdowały się 
przy Śląskiej 76 i 39. , węzeł ul. 
Śląska 76 „Praktyczna Pani” zo-
stał zlikwidowany w  zeszłym 
roku , obecnie jest likwidowany 

węzeł  ul. Śląska 39 „Hermes” 
Dzięki likwidacji węzła grupo-
wego „Praktyczna Pani”  moż-
na było zlikwidować piecyki 
gazowe do wytwarzania ciepłej 
wody . Korzystanie z  nich nie 
zawsze było bezpieczne, ponie-
waż mieszkańcy zasłaniali ko-
miny wentylacyjne. Nie wszyscy 
też dbali o  te piecyki. Niektóre 
z nich wymagały remontu, dla-
tego stwarzały realne zagrożenie 
zdrowia, a nawet życia – dodaje 
Elżbieta Bohdziewicz, zastęp-
ca kierownika ds. technicznym 
Administracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”.
Z  funduszu remontowego sfi-
nansowano adaptacje pomiesz-
czeń, w  których znajdują się 
obecnie węzły oraz instalacje 
sieci wewnątrz budynków. Pra-
ce przebiegały bardzo sprawnie. 

Zadania zostały podzielone na 
trzy części i każde z nich realizo-
wał inny wykonawca, wyłoniony 
oczywiście w drodze przetargu.
 – Przyznam, że trochę obawia-
łem się planowanych prac. Oka-
zało się jednak, że pracownicy, 

którzy zajmowali się robotami, 
działali szybko, a  przy tym nie 
zostawili po sobie pobojowiska. 
Takich ekip budowalnych ży-
czyłbym każdemu – dodaje Jan 
Najdrowski. 
Dodajmy na sam koniec, że we 

wspomnianych trzech budyn-
kach, a  więc Śląska 29, 31 i  33 
jeszcze w tym roku instalacja ga-
zowa wyprowadzona będzie na 
klatki schodowe.

(lubek)

Ruszyły już zapisy na zajęcia 
sekcji plastycznej dla dzieci 
w wieku od 5 do 10 lat. Dzieci 
od 3 lat (wspólnie z  rodzicem 
lub opiekunem) będą mogły 
uczestniczyć w  „wychowaniu 
przez sztukę”. Są to zajęcia, 
których celem jest stymulo-
wanie wyobraźni i  rozwijanie 
wrażliwości wzrokowej, do-
tykowej i  słuchowej. Z  kolei 
Elżbieta Petrykowska i  Anna 

Stankiewicz zapraszają dzieci, 
młodzież i  dorosłych na za-
jęcia z  rysunku, zaś na naukę 
gry na pianinie i  do Studia 
Piosenki, gdzie będzie można 
nauczyć się umiejętności pracy 
z  mikrofonem i  kunsztu wo-
kalnego, zaprasza Małgorzata 
Szczepańska-Stankiewicz. 
 – Wokaliści naszego stu-
dia biorą udział i  zdobywa-
ją nagrody na wojewódzkich, 

ogólnopolskich i  międzynaro-
dowych festiwalach piosenki. 
W  tym roku większość kon-
kursów była prowadzona on-
line. Miłą niespodzianką było 
zdobycie pierwszego miejsca 
kategorii III przez Nikolę Ko-
zioł w  Ogólnopolskim Festi-
walu Piosenki „Piosenkobra-
nie” w  Opolu. Co ciekawe, 
Nikola została wybrana do fi-
nału z ponad 500 uczestników. 
Finał festiwalu odbył się na 

deskach amfiteatru w  stolicy 
polskiej piosenki. Nasi młodzi 
artyści brali też udział w Mię-
dzynarodowym Festiwalu 
Piosenki Open Gdynia, gdzie 
wśród ok. 800 uczestników 
wyróżnienia zdobyli w swoich 
kategoriach Patrycja Stryjew-
ska, Justyna Stefańska i Zofia 
Basek – informuje Urszula Li-
sowska, kierownik klubu „Ma-
ciuś I”.
Młodzi gdańszczanie wzięli 

również udział w  projekcie 
Międzynarodowym Projekcie 
Festiwalowym „Kalejdoskop 
Talentów”, w  ramach które-
go odbył się Międzynarodo-
wy XIX Konkurs Interneto-
wy DIGI – TALENTY Lato 
2021. Brali w nim udział tak-
że artyści z  Litwy, Białoru-
si, Rosji, Hiszpanii, Bułgarii. 
W  kategorii Mini Laureatem 
II stopnia została Patrycja 
Stryjewska, zaś III stopnia 
Oliwer Ciecholewski, w  kate-
gorii midi Laureatem II stop-
nia zostały Justyna Stefańska, 
Zofia Basek i  Nikola Kozioł. 
W  najstarszej kategorii Eks-
tra Laureatką I stopnia została 
Anna Stankiewicz, a  II stop-
nia Joanna Ciecholewska i  Ja-
kub Maślak. 
Prowadzane są zapisy na zaję-
cia taneczne dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym i  szkolnym 
oraz Robotykę. Od września 
odbywać się będą spotkania 
sekcji brydżowej, Koła Seniora 
„Pogodna Jesień”. 
 – Rozpoczęły się zajęcia Wing 
Tsun Kuen dla młodzieży i do-
rosłych prowadzone przez To-
masza Gajdę. Prowadzona bę-
dzie Rytmika „Dobry Start” 

dla maluszków od 1 roku do 
5 lat, nauka języka angielskie-
go dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, nauka gry na gitarze 
oraz spotkania Gdańskiego 
Klubu Fantastyki i  mediatora 
sądowego. Miłośników tenisa 
stołowego mogą sobie wynająć 
stół do gry – informuje Urszula 
Lisowska.
13 września o godz. 16.30 od-
będzie się konkurs dla dzie-
ci „Wspomnienia z  wakacji”, 
które powstawać będą na as-
falcie przy pomocy kredy. Pod 
koniec września zaplanowano 
podsumowanie i  wręczenie 
upominków dla uczestników 
konkursu  „Na najładniejszy 
balkon i  ogródek przy blo-
ku” organizowany przez Radę 
Osiedla Przymorze – Śląska.
Szczegółowe informacje na te-
mat zajęć uzyskać można te-
lefonicznie (tel. 58 556 51 41) 
lub też pisząc na adres poczty 
elektronicznej (klub.macius1@
go2.pl). Wiadomości o  dzia-
łalności klubu śledzić można 
profilu facebookowym klubu 
„Maciuś I”.

(GR)

LIKWIdOWaNO OSTaTNIE PIECYKI GaZOWE

SUKCESY NaSZYCH MŁOdYCH aRTYSTÓW 

Bezpieczniej i bardziej komfortowo 

Zapraszamy na zajęcia klubu „Maciuś i”

  nikola kozioł z małgorzatą szczepańską-stankiewicz w opolu
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Uwaga kleszcze!
Sezon grzybowy w  pełni. 
Chętnie zabieramy swoich 
pupili do lasu, by towarzy-
szyli nam podczas wędró-
wek. W ukryciu czekają tam 
na nas małe, sprytne i  nie-
zwykle cierpliwe krwiopijne 
pajęczaki.
Kleszcze, o  których mowa, 
mogą być szczególnie nie-
bezpieczne, przenosząc wie-
le patogenów wywołujących 
choroby niebezpieczne za-
równo u  ludzi jak i  zwie-
rząt. Przebywają na spodzie 
liści, gałęziach krzewów 
i roślin do wysokości 1,5 m. 
Występują zarówno w  la-
sach, na łąkach, działkach, 
w  miejskich parkach czy 
nad brzegami jezior i  rzek. 
Ich aktywność rozpoczyna 
się wiosną i kończy się, gdy 
średnia temperatura powie-
trza spadnie poniżej 5 stop-
ni Celsjusza. Niestety, pa-
trząc na zmienność pogody 
w  naszym kraju, możemy 
je spotkać nawet w  środ-
ku zimy (po krótkotrwa-
łym ociepleniu). Kleszcze 
świetnie radzą sobie pod-
czas polowania, wyczuwając 
drgania i  zbliżający się cie-
pły kształt pełen krwi – po-
tencjalną ofiarę. Są w stanie 
przetrwać długi czas w nie-
sprzyjających warunkach 
środowiska.
Patogeny przenoszone przez 
kleszcze mogą powodować 
u  zwierząt m.in. borelio-
zę, erlichiozę, anaplazmozę 
i  babeszjozę. To właśnie ta 
ostatnia choroba spędza sen 
z  powiek zarówno właści-
cielom jak i  lekarzom wete-
rynarii, gdyż jest szczegól-
nie groźna dla psa i  atakuje 
czerwone krwinki. Niele-
czona może doprowadzić 
do śmierci zwierzaka za-
ledwie w  ciągu kilku dni. 
Objawy, które powinny nas 
zaniepokoić, są bardzo nie-
specyficzne, są to m.in.: 
wysoka gorączka, senność, 
brak łaknienia, wymioty, 
zmiana barwy moczu na 
ciemniejszy. 
Z kolei Anaplasma spp. ata-
kuje neutrofile, eozynofile 
lub płytki krwi. Tutaj rów-
nież możemy mówić o  wy-
soce niespecyficznych obja-
wach – senność, gorączka, 
bladość, nagłe kulawizny, 
wymioty i  biegunki, po-
większenie węzłów chłon-
nych, wybroczyny. 
Natomiast Ehrlichia canis to 
riketsja, która atakuje głów-
nie limfocyty i monocyty. 
Podczas ostrej fazy choroby 
psy mogą wykazywać rów-
nież bardzo niespecyficzne 
objawy, podobnie jak przy 
babeszjozie. Są to: apatia, 
senność, spadek apetytu, 
podwyższona temperatura, 
powiększone węzły chłon-
ne, wybroczyny na skórze 

i  błonach śluzowych, wy-
mioty oraz krwotoki z nosa.
Z kolei krętki Borrelia burg-
dorferii początkowo mogą 
nie dawać żadnych obja-
wów i  przebiegać w  sposób 
utajony. Charakterystyczne 
objawy boreliozy u  psów, 
jeśli się pojawią, to gorącz-
ka, kulawizna i obrzęki sta-
wów, objawy neurologiczne, 
jak drgawki, a także zmiany 
zachowania. Coraz częściej 
mówi się o  kłębuszkowym 
zapaleniu nerek na tle im-
munologicznym (tzw. nefro-
patia z  Lyme). To, o  czym 
należy pamiętać, to kwestia 
ostrożnego usuwania klesz-
czy z ciała zwierząt, aby za-
pobiec przeniesieniu kręt-
ków na człowieka.
W  każdym z  tych przy-
padków należy zgłosić się 
z  pupilem do lekarza wete-
rynarii, który zleci odpo-
wiednie badania i  wdroży 
leczenie.
Jak możemy zabezpieczyć 
się przed kleszczami? 
Przede wszystkim zadbaj-
my o  odpowiednie ubranie, 
które będzie chroniło całe 
ciało. Jasne kolory ułatwia-
ją dostrzeżenie wędrujące-
go „pasażera na gapę”. Poza 
tym zastosujmy preparaty 
odstraszające kleszcze, a  po 
powrocie do domu obejrzyj-
my starannie swoje ciało. 
Podobnie jest z  naszymi 
pupilami – profilaktycz-
ne zwalczanie kleszczy jest 
najlepszą metodą w  celu 
zapobiegania powyższym 
chorobom. Należy stosować 
odpowiednie preparaty na 
skórę lub obroże czy tablet-
ki. Pamiętajmy, by po spa-
cerze przejrzeć sierść i skórę 
naszego zwierzaka. Zwróć-
my szczególną uwagę na 
uszy, pysk, okolicę między-
palcową oraz miejsca, gdzie 
skóra jest delikatna, np. na 
brzuchu, pod pachami czy 
w pachwinach. Pomocne bę-
dzie użycie rolki do ubrań – 
chodzące po sierści pajęcza-
ki przykleją się do klejącego 
papieru. 
Jeśli jednak zdarzy się sytu-
acja, że znajdziemy kleszcza 
na skórze psa czy kota, na-
leży go delikatnie wykręcić 
specjalnymi kleszczołapka-
mi, a  miejsce zdezynfeko-
wać. Jeśli nie jesteście pew-
ni, czy uda nam się usunąć 
kleszcza lub w skórze pozo-
stała jego część, a także jeśli 
nie wiecie, jaki wybrać pre-
parat przeciwko kleszczom, 
to koniecznie skontaktujcie 
się z lekarzem weterynarii. 

Lek. wet. anna Buczek  
Family Vet Gdynia,  

ul. Gryfa Pomorskiego 48c 
FMT VET

Fo
t.

 d
om

in
ik

 P
as

zl
in

sk
i/

w
w

w
.g

da
ns

k.
pl

NasZE spraWY

NA STADIONIE RUSZA PRZEDSZKOLE

Nowy rok szkolny w gdańskiej oświacie
1 września naukę w Gdańsku 
rozpocznie 82 338 uczniów 
i  przedszkolaków w  482 pla-
cówkach zarówno samorzą-
dowych, jak i  niesamorządo-
wych dla dzieci i  młodzieży. 
Nowy rok w  gdańskich szko-
łach to także ok. 8200 etatów 
pedagogicznych, ponad 2800 
etatów administracji i  obsługi 
oraz 162 dyrektorów.
 – Przygotowywane są obec-
nie takie rozwiązania, które 
zwiększą świadomość na te-
mat szczepień oraz ich dostęp-
ność, ale nie będą powodować 
dezorganizacji pracy szkoły. 
Rodzice otrzymają aktualną 
listę dostępnych w  Gdańsku 
punktów szczepień oraz ma-
teriały informacyjne, które 
wyjaśnią wszelkie wątpliwości 
dotyczące szczepienia dzieci. 
W  pierwszych dniach wrze-
śnia uruchomiony zostanie 
także mobilny punkt szcze-
pień, który po zebraniu listy 
chętnych osób będzie przyjeż-
dżał do danej szkoły i  będzie 
dostępny dla dzieci, rodziców 
i  nauczycieli – mówi Patryk 
Rosiński z Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku.
Monika Chabior, zastępczyni 
prezydenta ds. rozwoju spo-
łecznego i  równego trakto-
wania zauważa, że nowy rok 

szkolny opierać się będzie na 
tym, co wypracowano już w la-
tach poprzednich. 
 – W okresie pandemii musie-
liśmy nauczyć się wielu nowych 
rzeczy. Zrobiliśmy ogrom-
ny krok w  kierunku cyfryza-
cji i  to doświadczenie zostanie 
już z nami na zawsze – mówiła 
Monika Chabior, zastępczyni 
prezydenta ds. rozwoju spo-
łecznego i  równego trakto-
wania. W  trakcie konferencji 
“Szkoła po pandemii” wypra-
cowaliśmy wiele rozwiązań, 

które będziemy realizować 
w najbliższym roku szkolnym – 
dodaje Monika Chabior.
Od 1 września na Polsat Plus 
Arenie Gdańsk działać będzie 
przedszkole, do którego będzie 
mogło uczęszczać blisko 300 
dzieci. Powstało tu 12 niestan-
dardowych sal, które wystro-
jem i  klimatem nawiązują do 
różnych części świata np. sala 
japońska, meksykańska czy 
skandynawska. W przedszkolu 
znajduje się także strefa sporto-
wa składająca się z dwóch boisk 

oraz sal przeznaczonych na za-
jęcia dodatkowe. Na zewnątrz 
znajduje się duży, bezpieczny 
plac zabaw. Także od 1 wrze-
śnia na stadionie będzie funk-
cjonowała jedna klasa Publicz-
nej Szkoły Podstawowej Heve-
lius. Będzie to klasa pierwsza, 
która w przyszłym roku szkol-
nym przeniesie się na ulicę Su-
chą do nowo wyremontowane-
go budynku.

(GR)

  Jedna z sal przedszkola na stadionie

Jak informuje aleksandra olszak z biura prasowego Urzędu marszałkowskiego w Gdańsku, kilkadziesiąt 
przedszkoli i punktów przedszkolnych z całego województwa będzie mogło utworzyć dodatkowe miejsca 
wychowania przedszkolnego dzięki wsparciu Funduszy europejskich. maluchy będą miały zapewnioną nie 
tylko specjalistyczną opiekę, ale i szeroką ofertę edukacyjną oraz spędzania czasu z rówieśnikami. 

Zarząd Województwa Pomor-
skiego zatwierdził listę wybra-
nych do dofinansowania pro-
jektów. Są na niej 42 projekty 
z całego regionu.
 – W  konkursie złożonych 
zostało 126 wniosków, na co 
pierwotnie przeznaczono ok. 
45 mln zł. Jednak w  związku 
z  bardzo dużym zaintereso-
waniem Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego zwiększył 
pulę dostępnych środków o 10 
mln zł. Łączna pula wyniosła 
56 291 514 zł. Ostatecznie, po 
negocjacjach, pozytywnie oce-
nionych zostało 89 projektów, 
z  których będą realizowane 
42 – zarówno przez podmioty 
prywatne, jak i jednostki samo-
rządu terytorialnego – mówi 
Aleksandra Olszak.
Dodatkowe miejsca wychowa-
nia przedszkolnego powsta-
ną w  kilkudziesięciu miej-
scowościach województwa 
pomorskiego.
 – Zakładamy, że zostanie 
utworzonych ponad 1600 no-
wych miejsc przedszkolnych 

– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.
Ale co ważne, wsparcie skiero-
wane będzie także do wycho-
wawców. Jak będą wyglądać 
dofinansowane ośrodki wycho-
wania przedszkolnego?
 – To zależy od konkretnego 
projektu. Ale na pewno będą 
to miejsca przyjazne dzieciom, 
gdzie nie tylko będą miały 

zapewnioną fachową opiekę, 
ale i będą mogły rozwijać swo-
je zdolności – zaznacza Marcin 
Fuchs, dyrektor Departamentu 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Urzędu Marszałkow-
skiego w Gdańsku.
Samorząd województwa po-
morskiego od lat konsekwent-
nie inwestuje w  rozwój edu-
kacji przedszkolnej. W  ra-
mach  konkursów z  lat 2016 

i 2018 podpisanych zostało 117 
umów, a  wartość realizowa-
nych projektów to ponad 174 
mln zł.
 – Do tej pory zainwestowali-
śmy w  edukację przedszkolną 
174 mln zł. Dzięki temu udało 
się stworzyć ponad 7,2 tysiąca 
miejsc dla przedszkolaków – 
dodaje marszałek Struk.

(GR)

STWORZONO 1600 MIEJSC 

Miliony na pomorskie przedszkola 
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z uśmiechem na przyszłość, zakończyły się tegoroczne wakacje na suchaninie, gdzie dzieci, młodzież i dorośli mogli bawić się 
na rodzinnym festynie zorganizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową „suchanino”. imprezy nie popsuła nawet zła pogoda.

Osiedlowej imprezy, przez CO-
VID-19, nie udało się zorgani-
zować rok temu. W  tym roku 
dołożono wszelkich starań, aby 
wakacje zwieńczyć wesołą zaba-
wą, podczas której nie brakowa-
ło atrakcji. Wśród licznych gości 
był nawet zastępca prezydenta 
Gdańska Piotr Grzelak.
– Do szczęścia nie potrzeba 
mi niczego innego. Wystar-
czą dmuchańce. To najlepsza 
zabawa – mówi nam 6-letnia 
Marysia.
Na najmłodszych czekała we-
soła farma, a  także westernowa 
zjeżdżalnia. Nie brakowało ma-
lowania buziek, animacji, baniek 
mydlanych i  wielu konkursów, 
w  których wygrać można było 
upominki ufundowane przez 
sponsorów. Nieco starsi i odważ-
niejsi mogli spróbować swoich sił 
na symulatorze byka rodeo.
– Myślałem, że wsiądę na luzie, 
utrzymam się długo, a tu niespo-
dzianka. Spadłem dość szybko – 
dodaje Mikołaj. – Mam nadzie-
ję, że podobna atrakcja będzie na 

IMPREZOWO POŻEGNaLIśMY WaKaCjE

świętowaliśmy 30. urodziny spółdzielni 
Mieszkaniowej „suchanino”

oGłosZENiE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”

 posiada lokal użytkowy o pow. 29,90 m2 do 
wynajęcia od dnia 01.09.2021 r. 

(obecnie zagospodarowany pod działalność 
biurową).

Lokal usytuowany jest na parterze w budyn-
ku mieszkalnym przy ul. Czajkowskiego 9 

w Gdańsku. 

Lokal wyposażony w instalację elektryczną, 
ogrzewanie CO z sieci miejskiej. 

Stawka czynszowa wynosi 12,50 zł/m2, do 
opłaty czynszowej należy doliczyć opłatę eksp-

loatacyjną oraz opłaty niezależne od spółdzielni 
(m.in. podatki, media, wywóz nieczystości).

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 
887 753 136 lub pod adresem e-mail: organ-

izacyjny@smsuchanino.pl

oGłosZENiE
Msza św. o Boże błogosławieństwo, 

potrzebne łaski i zdrowie dla mieszkańców 
Suchanina, w niedzielę 12 września o godz. 
12.30. w kościele Św.  Maksymiliana Kolbe 
w Gdańsku, na zakończenie mszy koncert 
muzyki sakralno – lirycznej w wykonaniu 

duetu skrzypcowo – akordeonowego  
Anna Maria Kaszubowska i Maria Kraik.

następnym festynie, bo już od 
jutra będę trenował.
- Ostatnie dni wakacji spędzała 
ze mną kuzynka z Gliwic. Bar-
dzo się lubimy. Dzięki fotobudce 
mogłyśmy zrobić sobie zdjęcia, 
które na pewno będą dla nas faj-
ną pamiątką tegorocznych wa-
kacji – dodaje Maja.
Wieczór zarezerwowano na za-
bawę taneczną na świeżym po-
wietrzu. Tradycyjnie swoją po-
pisową grochówkę wszystkim 
gościom serwował radny mia-
sta Piotr Dzik, wielki przyjaciel 
spółdzielni z  Suchanina. Warto 
jednak zaważyć, że radny Dzik 
od wielu lat pomaga rozwią-
zywać problemy mieszkańców 
osiedla. Dzięki jego wsparciu 
realizowane są też różne inwe-
stycje, by wspomnieć chociażby 
o remoncie ulicy Kurpińskiego.

– Byłam chyba na wszystkich 
festynach organizowanych 
przez spółdzielnię, ale tak uda-
nej imprezy chyba jeszcze nie 
było. Chciałoby się, aby zabawy 

z okazji takich jubileuszy obcho-
dzone były co pół roku – żartuje 
Pani Henryka.
Dodajmy na koniec, że festyn 
zorganizowany był w  ramach 

obchodów 30-lecia Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.

(lubek)
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SaMORZĄd WOjEWÓdZTWa dLa SZPITaLI

pocovidowa pomoc w ramach projektu pomorskie Wspiera 
W  ramach projektu Pomor-
skie Wspiera, w  Szpitalu 
Specjalistycznym w  Koście-
rzynie, 16 lipca uruchomione 
zostało Centrum Informa-
cyjno-Koordynacyjne Volon-
tarius. Kolejnym etapem re-
alizacji projektu jest nawią-
zanie przez szpital współ-
pracy z  podmiotami leczni-
czymi. Dzięki temu zostaną 
zapewnione, szczególnie 
seniorom, osobom z  niepeł-
nosprawnościami i  choroba-
mi przewlekłymi, świadcze-
nia fizjoterapeutyczne oraz 
wsparcie psychologiczne.

Deklarację podpisały 30 lipca 
dwa podmioty – Wojewódz-
ki Szpital Specjalistyczny im. 
Janusza Korczaka w Słupsku 
sp. z  o.o. oraz Pomorskie 
Centrum Reumatologiczne 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko 
w  Sopocie sp. z  o.o. Będą 

one wspierać kościerski szpital 
w  zapewnieniu odpowiedniej 
opieki pocovidowej dla co naj-
mniej 3 tys. osób. Samorządo-
we podmioty lecznicze wesprą 
szpital w  Kościerzynie w  re-
alizacji projektu. Taka współ-
praca umożliwi mieszkańcom 
sprawne uzyskanie wsparcia.

Z  pomocy skorzystają oso-
by, które przeszły zakażenie 
COVID-19 (bez względu na 
czas, jaki minął od zakaże-
nia), szczególnie narażone na 
ciężki przebieg COVID-19, 
które jednocześnie zagrożone 
są wykluczeniem społecznym, 
przede wszystkim seniorzy 

w ramach projektu pomorskie wspiera samorząd województwa pomorskiego przeznaczył ponad 7 milionów złotych na 
pomoc dla ozdrowieńców oraz osób narażonych na ciężki przebieg choroby. rozmowa z agnieszką kapałą-sokalską, 
członkinią zarządu województwa pomorskiego.

W szpitalu specjalistycznym 
w kościerzynie powstało 
Centrum informacyjno-ko-
ordynacyjne Volontarius. 
Ma pomagać osobom, które 
chorowały na CoVid-19. są 
pierwsi zainteresowani?
- W ciągu niespełna trzech ty-
godni zgłosiło się już ponad 50 
osób. W tej chwili przygotowy-
wane są dla nich indywidualne 
harmonogramy rehabilitacyjne.

Z jakimi problemami najczę-
ściej się borykają?
Większość ma problemy od-
dechowe. Pacjenci potrzebują 
też wsparcia psychologicznego. 
Trzeba pamiętać, że dla wielu 
ozdrowieńców wyjście z choro-
by to dopiero pierwszy krok na 
drodze do pełnej sprawności. 
Według szacunków specjali-
stów co najmniej jedna trzecia 
ozdrowieńców ma powikłania 
pocovidowe. Są to nie tylko 
problemy związane z  układem 
oddechowym, ale również po-
gorszenie ogólnej sprawności 
organizmu, zaburzenia lękowe 
a nawet depresyjne. Takie oso-
by potrzebują konkretnej, sko-
ordynowanej pomocy. Projekt 
Pomorskie Wspiera wychodzi 
naprzeciw tym potrzebom. 

- Na jaką pomoc konkretnie 
mogą liczyć takie osoby?
Wsparcie oferowane w  ramach 
projektu obejmuje usługi i  po-
rady fizjoterapeutów, poradnic-
two psychologiczne, szczepie-
nia przeciwko pneumokokom 
czy edukację zdrowotną. Będzie 
też można skorzystać z  pomo-
cy wolontariuszy. Co ważne, 
dla każdej osoby biorącej udział 
w projekcie, zostanie opracowa-
ny indywidualny plan wsparcia, 
dostosowany do potrzeb uczest-
nika. Chodzi o  liczbę zabie-
gów i  rodzaj wsparcia. Dzięki 
temu osoby po chorobie szyb-
ciej odzyskają sprawność i  siły, 
co umożliwi im powrót do co-
dziennych aktywności, w  tym 
aktywności zawodowych.
- ile osób będzie mogło sko-
rzystać z pomocy?
- Zakładamy, że ze wsparcia 
skorzysta co najmniej 3 tysią-
ce mieszkańców naszego woje-
wództwa. Koszt całego projektu 
to ponad 7 milionów złotych. 
I  będzie realizowany przez 
najbliższe dwa lata, czyli do 
połowy 2023 roku. Doświad-
czenia zebrane w  tym czasie 
będziemy też na pewno chcieli 
wykorzystać przy realizacji ko-
lejnych projektów, tworzonych 

w  szczególności w  ramach no-
wego programu pod nazwą 
Fundusze Europejskie dla Po-
morza. Jednym z naszych celów 
na najbliższe lata jest to, aby na 
Pomorzu jak najwięcej świad-
czeń udzielanych było w sposób 
spersonalizowany oraz możli-
wie jak najbardziej komplekso-
wy. Ważne jest ponadto zaanga-
żowanie wolontariuszy oraz sty-
mulowanie jeszcze większego 

zaangażowania podmiotów 
leczniczych w  działania zwią-
zane z  prewencją chorób, czyli 
z profilaktyką.

- W Centrum znajdą pomoc 
także osoby, które nie choro-
wały na CoVid-19…...
– Zgadza się. Pomorskie Wspie-
ra to projekt skierowany również 
do osób narażonych w  szcze-
gólny sposób na ciężki przebieg 

COVID-19, które są zagrożo-
ne wykluczeniem społecznym. 
Dotyczy to przede wszystkim 
seniorów, osób z  niepełno-
sprawnościami i  chorobami 
przewlekłymi. Już w  tej chwi-
li seniorzy są zainteresowani 
szczepieniami profilaktycznymi 
przeciwko pneumokokom. Na 
pojawienie się tej szczepionki 
trzeba jeszcze chwilę pocze-
kać. Gdy tylko będzie dostępna, 
będziemy o  tym szeroko infor-
mować, w  tym poprzez stronę 
internetową CIK. Proszę tam 
zatem zaglądać.

- Jak można dostać się do 
projektu?
- Wystarczy skontaktować się 
z  Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjnym Volontarius. 
Można zadzwonić, napisać 
e-maila lub zgłosić się osobi-
ście. Centrum jest czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 
7.25-15.00. Znajduje się w blo-
ku A  szpitala w  Kościerzy-
nie. Ważne też, żeby wyraźnie 
podkreślić, że projekt Pomor-
skie Wspiera jest realizowany 
na terenie całego województwa 
pomorskiego, nie tylko w  Ko-
ścierzynie. Pomoc dotrze zatem 
do każdego, kto spełni warunki 

projektu, bez względu na miej-
sce zamieszkania na terenie 
Pomorza.

- Centrum poszukuje też 
wolontariuszy…...
- Tak, to niezwykle istotne. 
Każdy, kto chce pomagać jest 
mile widziany. Chodzi o  po-
moc osobom znajdującym się 
w  trudnej sytuacji społeczno-
gospodarczej, często chorym, 
którym trudno jest zaplanować 
codzienne obowiązki. Pomoc 
wolontariuszy będzie dla nich 
ogromnym wsparciem. Osoby, 
które chciałyby się w  taki spo-
sób włączyć do projektu, prosi-
my o kontakt z Centrum Volon-
tarius. Bardzo zachęcam.

Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjne Volontarius
telefon 58 686 01 00, w  godz. 
8.00-15.00, 
e-mail: cik@szpital-koscierzy-
na.pl,
kontakt osobisty, od ponie-
działku do piątku w godz. 7.25-
15.00: Centrum Informacyj-
no-Koordynacyjne Volontarius, 
Szpital Specjalistyczny w  Ko-
ścierzynie (Blok A).

Chorowałeś na CoVid- 19 – zgłoś się 
do fizjoterapeuty i psychologa

(po 60 r.ż.), osoby z  niepeł-
nosprawnościami i  chorobami 
przewlekłymi. Na ten cel prze-
znaczono prawie 7,6 mln zł

Aby wziąć udział w  projek-
cie, należy skontaktować się 
z Centrum Informacyjno-Ko-
ordynacyjnym Volontarius: 

telefonicznie – 58 686 01 00 
w godz. 8.00-15.00, e-mailo-
wo: cik@szpital-koscierzyna.
pl, osobiście – od poniedział-
ku do piątku w  godz. 7.25-
15.00, Centrum Informacyjno
-Koordynacyjne Volontarius, 
Szpital Specjalistyczny w Ko-
ścierzynie (blok A). Centrum 

poszukuje także wolontariu-
szy, którzy chcieliby pomóc 
osobom znajdującym się 
w  trudnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej w  ramach 
projektu Pomorskie Wspie-
ra. Takie osoby są proszo-
ne o  kontakt z  Centrum  
Volontarius.


