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FlashFlash

oszacowałem, że od ostatniego  koncertu 
udało się zebrać 36 tysięcy złotych, 
a jest to zasługa naszych przyjaciół, 
którzy wspierają działalność fundacji  
– mówi przemek szaliński.

Gwiazdy zaproszone przez 
przemka świeciły nad Gdańskiem 
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W MARCU ŚWIĘTUJEMY 15-LECIE FUNDACJI 

znów zrobiło się głośno o Fundacji przemek dzieciom. wszyst-
ko za sprawą przemka szalińskiego, który zorganizował V cha-
rytatywny koncert Gwiazd. wszystkie zebrane pieniądze zosta-
ną przekazane na rehabilitację dzieci, które są podopiecznymi 
gdańskiej fundacji.
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klub „ad-rem” działający przy robotniczej spółdzielni mieszkaniowej 
„budowlani” nie przestaje oferować mieszkańcom osiedla kolejnych 
zajęć, turniejów, zabaw. w ostatnim czasie, w ramach święta oliwy, 
zorganizował turniej piłkarski, a w czasie wakacji organizował – jak co 
roku – „akcję lato”.

Organizatorem turnieju, poza 
oliwskim klubem, byli Rada 
Dzielnicy Oliwa i DCS Oliwa. 
Jak informuje kierownik „Ad
-Remu” Ryszard Riviera, w gru-
pie młodszej w kategorii szkół 
podstawowych w finale spotkały 
się zespoły SP 35 i SP 23. Po bar-
dzo wyrównanej, ambitnej grze 
padł remis 3:3 i o zwycięstwie 
decydować musiały rzuty karne, 
które 2:1 wygrała ekipa SP Nr 
23. Najlepszymi zawodnikami 
finału uznano Jakuba Vitka, Ma-
teusza Gajtka Teodora Mauks.
 – W grupie starszej zwycięży-
ła młoda ekipa „AD-REMU”. 
Statuetka króla strzelców trafiła 
w ręce Michała Bodio. Ekipy 
i najlepsi zawodnicy otrzyma-
li puchary, medale i upominki 
ufundowane przez sponsorów. 
W dodatkowym ogólnodostęp-
nym konkursie rzutów karnych 
najlepszym okazał 

się Olek Bulski. Turniej był 
kolejną imprezą w cyklu „ Fair 
Play” w sporcie i „Wykopmy 
Rasizm ze stadionów” – rela-
cjonuje Ryszard Riviera. 
Warto jeszcze wspomnieć, że 
wakacyjna „Akcja lato” orga-
nizowana była na obiektach 
szkół: Fregata, SP 36 i SP 23 
oraz w klubie „Ad-Rem”.
 – Zajęcia miały na celu organi-
zację wolnego czasu w sposób 
aktywny z dala od wszelkich 
używek dla dzieci i młodzieży. 
Tegoroczna akcja, która cieszy-
ła się dość dużym zaintereso-
waniem młodych mieszkańców 
osiedla, przebiegała pod ha-
słem „Wakacje bez uzależnień”. 
W czasie akcji prowadziliśmy 
rywalizację w kilku konkur-
sach. W grupie młodzieży star-
szej rywalizacja była zacięta 
i walka o zwycięstwo toczyła 
się do ostatniego momentu. W 

konkursie na najwszechstron-
niejszego piłkarza zwyciężył 
Michał Bodio, który został też 
królem strzelców. Za duże za-
angażowanie oraz wysoki po-
ziom sportowy  wyróżnili się  
także: Michał Piotrowicz, Ja-
kub Płókarz i Michał Liedtke 
– informuje Ryszard Riviera.
W ramach sportowych wakacji 
przeprowadzono też dzielnico-
wy turniej piłki nożnej, w któ-
rym uczestniczyło 12 drużyn, 
a pomocą służył PZPN. Wy-
grała Oliwa przed Żabianką i 
Zaspą. 
Organizatorami akcji „Sporto-
we wakacje bez %” jak co roku 
byli: klub „Ad-Rem”, Robotni-
cza Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Budowlani”, GZSiSS oraz 
Rada Dzielnicy Oliwa, która 
wsparła finansowo akcję.

(KL)

Z „AD-REMEM” NIE MA CZASU NA NUDĘ

aktywne działania 
oliwskiego klubu
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DLA UŻYTKOWNIKÓW DRÓG

poprawiają bezpieczeństwo w sopocie

Wyniesione skrzyżowania 
i przejścia dla pieszych, do-
świetlone przejścia, progi 
zwalniające, strefy ograni-
czenia prędkości i radarowe 
wyświetlacze prędkości – 
to tylko niektóre działania, 
które są podejmowane, by 
poprawić bezpieczeństwo 
w trójmiejskim kurorcie. 
Jak informuje nas Anna 
Dyksińska z Zarządu Dróg 
i Zielnie w Sopocie, właśnie 
zamontowano trzy kolejne 
urządzenia mierzące i  wy-
świetlające prędkość, z  jaką 
poruszają się samochody. 
Kierowcy na ulicach: 23 
Marca, Haffnera i  Sobie-
skiego już nie będą mogli się 
tłumaczyć, że nie zauważy-
li przekroczenia prędkości 
– smutnej, czerwonej buźki 
z  informacją „Zwolnij”. 
W Sopocie zlokalizowanych 
jest 18 takich urządzeń. 
 – W ostatnich dniach, przy 
przejściach dla pieszych 
pojawiły się wymalowane 
ostrzeżenia „Odłóż telefon 
i żyj”. Umieściliśmy je głów-
nie w  okolicach placówek 
edukacyjnych w  kurorcie. 
Bo bezpieczeństwo użyt-
kowników dróg nie zależy 
wyłącznie od kierowców. 
Równie istotne jest zacho-
wanie pieszych – informuje 
Marcin Skwierawski wice-
prezydent Sopotu. 
Budując lub remontując 
drogi w mieście, doświetla-
ne są przejścia dla pieszych. 
W  ostatnich latach kilka-
dziesiąt przejść zyskało de-
dykowane oświetlenie. 
 – Przebudowując lub re-
montując drogi, staramy się 
przygotowywać takie wy-
tyczne dla projektantów, by 
newralgiczne skrzyżowania 
lub przejścia dla pieszych 
budować wyniesione. Tak 
jest m.in. na wyremonto-
wanej ulicy Armii Krajo-
wej, gdzie wybudowaliśmy 
wyniesione skrzyżowania 
z  ulicami Reja i  Wybickie-
go oraz wyniesione przejście 
dla pieszych przy ul. Kocha-
nowskiego – dodaje Anna 
Dyksińska.
Wojciech Ogint, dyrektor 
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sopockiego ZDiZ przypomina, 
że Sopot objęty jest strefą ogra-
niczonej prędkości, co oznacza, 
że na blisko 90% ulic w mieście 
obowiązuje Tempo-30. 
 – Wyjątki stanowią: Aleja 
Niepodległości, którą maksy-
malnie można jechać 50 km/h 
oraz ulica Malczewskiego – 40 
km/h. W   oznaczonych miej-
scach w  Sopocie dozwolona 
prędkość jest jeszcze mniej-
sza, wynosi bowiem 20 km/h. 
Warto o  tym pamiętać, bo 
nasze działania nie przyniosą 
żadnych efektów, jeśli zabrak-
nie rozsądku i  szacunku dla 
przepisów wśród kierowców 

– dodaje dyrektor Ogint.
 – Budujemy ronda, które 
uspokajają ruch. Mamy ich 
w  mieście 13. Bierzemy pod 
uwagę budowę kolejnych 3, 
tego typu skrzyżowań – na 
ulicy 3 Maja. Jedno rondo 
zaproponowaliśmy my, jako 
wytyczne do projektu, o dwa 
kolejne upomnieli się miesz-
kańcy w  trakcie konsultacji 
społecznych do tej inwestycji. 
Ostateczny kształt poznamy 
po zakończeniu konsultacji – 
dodaje Marcin Skwierawski.

(AN)
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w ramach konsultacji nowego programu Fundusze europejskie dla pomorza 2021-2027 w piątek, 10 września 2021 
r. odbyła się specjalna konferencja. Uczestniczyli w niej  między innymi marszałek województwa pomorskiego 
mieczysław struk, przedstawiciele komisji europejskiej, ministerstwa Funduszy i polityki regionalnej, 
samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

W  konferencji on-line uczest-
niczyli tez mieszkańcy, którzy 
dzięki czatowi mogli zadawać 
pytania. 

CZYM JEST FEP
Projekt programu Fundusze Eu-
ropejskie dla Pomorza 2021-2027 
Zarząd Województwa Pomor-
skiego przyjął 3 sierpnia 2021 
r. Nowy program jest następcą 
regionalnego programu opera-
cyjnego na lata 2014-2020 oraz 
jednym z narzędzi realizacji Stra-
tegii Rozwoju Województwa Po-
morskiego 2030. - To kluczowy 
dokument, który decyduje o tym, 
w  jaki sposób zainwestujemy 
środki unijne w ramach Polityki 
Spójności. W trzeciej edycji pro-
gramu regionalnego będziemy 
mieli do wydania niemal 1,7 mld 
euro, które otrzymamy na rozwój 
dzięki obecności w Unii Europej-
skiej- mówił rozpoczynając kon-
ferencje marszałek Struk. 
Marszałek podkreślał, że wspar-
cie unijne w nowej perspektywie 
skupi się przede wszystkim na 
gospodarce, cyfryzacji, energe-
tyce, środowisku, transporcie 
oraz edukacji. Dotyczyć będzie 
również rynku pracy i włączenia 
społecznego. 
Podczas konferencji podkreśla-
no, że perspektywa finansowa 

2021- 2027 wyznacza nowe ramy 
wydatkowania środków unij-
nych, które trzeba uwzględnić 
przy planowaniu działań. Będzie 
też trudniejsza, bo trzeba wziąć 
pod uwagę różne oczekiwania, 
wynikające zarówno z   unijnych 
dokumentów i rozporządzeń, jak 
i krajowych uwarunkowań wyni-
kających z Umowy Partnerstwa, 
czy kontraktu programowego. 
Europoseł Janusz Lewandowski 
zwrócił też uwagę  na to, że w tej 
perspektywie finansowej musimy 
uwzględnić pandemię i  Brexit, 
Wielka Brytania wnosiła sporą 
część do unijnego budżetu, która 
została usunięta. 
Budżet środków unijnych w pro-
gramie wyniesie 1,67 mld euro, 
z  czego 1,25 mld euro z  Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i  prawie 420 mln 
euro z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus.

WYZWANIA DLA POMORZA
Wśród wyzwań stojących przed 
województwem pomorskim 
w  nowej perspektywie najważ-
niejsze to m.in. wzmacnianie in-
nowacyjności pomorskich przed-
siębiorstw, zaawansowane roz-
wiązania cyfrowe w administracji 
publicznej i biznesie. 
– Musimy zwiększać 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA

Gospodarka, innowacyjność, cyfryzacja, 
klimat – to nasze wyzwania

bezpieczeństwo energetyczne, 
a także dalej rozwijać połączenia 
drogowe i  kolejowe. Będziemy 
dążyć do neutralności klimatycz-
nej oraz przekształcenia naszego 
regionu w  krajowego lidera pro-
dukcji zielonej energii i  techno-
logii ekoefektywnych. – mówił 
marszałek Struk. W  sferze spo-
łecznej samorząd województwa 
skupi się  na zwiększaniu dostę-
pu do wysokiej jakości edukacji, 
poprawie warunków rozwoju 
zawodowego pracujących i  szu-
kujących pracy mieszkańców 
Pomorza oraz wsparciu osób za-
grożonych ubóstwem lub wy-
kluczeniem społecznym.- dodał 
marszałek.
Agnieszka Krasicka z  Dyrekcji 
Generalnej ds. Polityki Regio-
nalnej i  Miejskiej Komisji Eu-
ropejskiej zaznaczyła, że nasz 
kraj pozostaje w tyle jeśli chodzi 

o  innowacyjność w  gospodarce 
i  biznesie. Jedynie Małopolska 
i  Mazowsze radzą sobie w  tym 
obszarze. Pomorze ma jeszcze 
sporo do zrobienia, chodź i  tak 
dużo się dzieje. Trzeba się też sku-
pić na przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym i dążeniu do neu-
tralności klimatycznej. Chodzi 
tu m.in. o zmianę przyzwyczajeń 

konsumpcyjnych.  
Marszałek Struk na zakończenie 
podkreślił, że ostateczny kształt 
programu regionalnego będzie 
musiał uwzględniać szereg ogra-
niczeń, które będą wyznaczały 
kierunki wsparcia. - Jednakże 
mimo tego „gorsetu”, chciałbym 
gorąco zachęcić do uczestnictwa 
konsultacjach społecznych i  w 

dalszych pracach nad progra-
mem.- zachęcał Struk. Konsulta-
cje społeczne FEP potrwają do 30 
września 2021. Cały czas odby-
wają się spotkania konsultacyjne 
w całym regionie. 
Relację z konferencji można zo-
baczyć pod adresem:
h t t p s : / / v i m e o . c o m /
event/1265471/embed

WYPŁATA W LISTOPADZIE

Czternastka bez wniosku
Już w  listopadzie do emery-
tów i  rencistów trafią „czter-
nastki”. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych przygotowuje się 
do ich wypłaty. Aby otrzymać 
świadczenie, nie trzeba skła-
dać żadnych wniosków.
„Czternastka” będzie przysłu-
giwała osobom, które w dniu 
31 października 2021 r. będą 
miały prawo do jednego ze 
świadczeń długotermino-
wych wymienionych w  usta-
wie, m.in. emerytury, renty, 
renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego. „Czter-
nastki” nie otrzymają osoby, 
które mają zawieszone prawo 
do świadczeń.
„Czternastka” wyniesie do-
kładnie 1250,88 zł brutto. 
Pełną kwotę dostaną emery-
ci i  renciści, których świad-
czenie podstawowe nie 
przekracza 2900 zł brutto. 
W  pozostałych przypadkach 

„czternastka” zostanie po-
mniejszona zgodnie z  zasadą 
„złotówka za złotówkę”. Na 
przykład jeśli emerytura wy-
nosi 3000 zł, „czternastka” 
będzie obniżona o 100 zł.
Dodatkowe świadczenie bę-
dzie wypłacane z  urzędu, to 
znaczy, że nie trzeba składać 
żadnego wniosku, aby otrzy-
mać pieniądze. Czternasta 
emerytura będzie podlegała 
opodatkowaniu i  oskładko-
waniu na ogólnych zasadach, 
niezależnie od tego, czy jest 
wypłacana w zbiegu ze świad-
czeniem opodatkowanym czy 
zwolnionym z  podatku. Co 
ważne, „czternastka” nie bę-
dzie podlegała potrąceniom 
i egzekucjom komorniczym.
„Czternastka” trafi do klien-
tów ZUS wraz z  listopado-
wymi świadczeniami.

(GR)
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Gwiazdy zaproszone przez 
przemka świeciłynad Gdańskiem 
Znów zrobiło się głośno o 
Fundacji Przemek Dzieciom. 
Wszystko za sprawą Prze-
mka Szalińskiego, który zor-
ganizował V Charytatywny 
Koncert Gwiazd. Wszystkie 
zebrane pieniądze zostaną 
przekazane na rehabilitację 
dzieci, które są podopieczny-
mi gdańskiej fundacji.
O fundacji Przemka Szaliń-
skiego napisaliśmy już chy-
ba wszystko. Nawet w tak 
trudnych, pandemicznych 
chwilach fundacja działa-
ła i pomagała swoim małym 
podopiecznym. 
 – Od naszego ostatniego 
spotkania udało nam się zor-
ganizować i opłacić dokład-
nie 223 godzin rehabilitacji 
Zuzi z Gdyni oraz Kuby z 
Gdańska, dla którego zaku-
piliśmy też matę rehabilita-
cyjną. Dzięki wsparciu wielu 
osób dobrego serca dla Oli-
wiera w Gdańsku zakupili-
śmy także rowerek rehabili-
tacyjny. Oszacowałem, że od 
ostatniego  koncertu udało 
się zebrać 36 tysięcy złotych,  
a jest to zasługa naszych 
przyjaciół, którzy wspierają 
działalność fundacji – mówi 

Przemek Szaliński. 
Na scenie gdańskiego NOT 
wystąpili przyjaciele fundacji: 
Alicja Majewska z Włodzimie-
rzem Korczem i Warsaw String 
Quartet, Joanna Kołaczkowska 
i Andrzej Rybiński. Imprezę 
tradycyjnie już poprowadził 
Roman Czejarek, który chary-
tatywne koncerty prowadzi od 
ich pierwszej edycji. Dzięki V 
Charytatywnemu Koncerto-
wi Gwiazd udało się zebrać 22 
697,12 zł! Pieniądze pochodzą 
nie tylko z biletów, ale także 
z licytacji różnych ciekawych 

przedmiotów i gadżetów ofia-
rowanych przez artystów. Naj-
cenniejsza okazała się płyta 
Alicji Majewskiej, którą nabyto 
za tysiąc złotych.
Warto jeszcze przypomnieć, 
że w ostatnim roku powstał 
hymn fundacji, w którym wy-
stąpiło aż 18 znanych polskich 
artystów. 
 – Mam nadzieję, że po długiej 
przerwie rozpoczniemy nasze 
cykliczne spotkania z gwiazda-
mi. W minionym roku naszym 
gościem była jedynie Ewa Szy-
kulska. Jednak już tej jesieni 

chciałbym zorganizować ta-
kie spotkanie z Mirosławem 
Baką. Już teraz mogę wszyst-
kich zaprosić na koncert, któ-
ry odbędzie się 12 marca i na 
którym będziemy świętować 
15-lecie działalności Prze-
mek Dzieciom. Wiem już, 
jacy wystąpią artyści, dlate-
go mogę zapewnić, że warto 
być tego dnia razem z nami 
– zapewnia gdańszczan i szef 
fundacji. 

(lubek)
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po zakończeniu intensywnego okresu letniego, obfitującego w duże projekty jak m.in. mobilny dom kultury, cykl koncertów i spektakli w 
amfiteatrze oruńskim, koncerty w teatrze leśnym, czy też animacje środowisk lokalnych, w każdej z filii Gdańskiego archipelagu kultury  
rozpoczęła się jesienna rekrutacja na zajęcia stałe. 

Rok szkolny rozpoczął się na do-
bre...rozpoczął się czas poszuki-
wań zajęć stałych, dodatkowych 
i kreatywnych, dzięki którym 
nasze dzieci spędzą czas rozwi-
jająco. W ofercie Gdańskiego 
Archipelagu Kultury znajdziemy 
zajęcia nie tylko dla dzieci, ale 
również młodzieży, dorosłych i 
seniorów. Dzięki zaangażowa-
niu całej sieci jednostek GAK 
oferta zajęć stałych będzie róż-
norodna. W ofercie jest ponad 
100 różnych zajęć w 8 jednostka 
GAK rozsianych w 7 dzielni-
cach Miasta Gdańska. Sprawdź, 
gdzie Ci najbliżej i odezwij się do 
wybranej jednostki GAK.
Zajęcia stałe to oferta zajęć edu-
kacyjnych, artystycznych oraz 
sportowych realizowanych w 
siedmiu dzielnicach Miasta 
Gdańsk (Stogi, Letnica, Zaspa, 
Brzeźno, Orunia, Wrzeszcz, 
Wyspa Sobieszewska). W filiach 
GAK funkcjonują m.in. pra-
cownie ceramiczne, jak również 
zespoły taneczne – w ubiegłym 
roku zespół Blitz funkcjonują-
cy przy GAK Dom Sztuki na 
Stogach obchodził 15 lat pracy 
artystycznej, a ze względu na 
pandemię Jubileuszowy koncert 
Zespołów Blitz odbył się w 2021 
roku, w Teatrze Szekspirowskim. 
We wrześniu zespół wznawia rów-
nież próby i rozpoczyna nabór 
GAK Zespołu Pieśni i Tańska 
„Gdańsk”, który rezyduje na Oruni 
przy ul. Dworcowej 9.
Na Stogach (GAK Dom Sztuki) 
od października będzie funkcjo-
nować pracownia ceramiczna i rze-
miosła artystyczna. Oprócz tego 
w  tej dzielnicy mamy okazję sko-
rzystać z zajęć jogi, fitnessu, stret-
chingu, gimnastyki, wokalistyki 
czy zajęć indywidualnych z  gry 
na gitarze oraz pianinie. W GAK 
Domu Sztuki funkcjonuje również 
Dom Sztuki Seniora, gdzie pod 
opieką instruktorów seniorzy mogą 
skorzystać z  warsztatów przezna-
czonych tylko dla nich. 
W  Letnicy (GAK Gama) na-
uczymy się podstaw fotografii, 
ilustracji książkowej czy ha-
ftu pętelkowego podczas zajęć 

punch needle. Dodatkowo GAK 
Gama przygotowała ofertę se-
ansów filmowych połączonych 
z  dyskusją, zajęć sensorycznych 
dla maluchów oraz zajęć tande-
mu językowego. Warto wspo-
mnieć również, że przy GAK 
Gamie funkcjonuje chór Vyrij. 
Na Zaspie (GAK Plama) od 
października otwiera pracow-
nię ceramiki zarówno dla dzie-
ci, jak i  dorosłych. Dodatkowo 
w tej dzielnicy możemy skorzy-
stać z  zajęć rysunku, plastyki, 
aktorstwa czy zajęć teatralnych 
oraz nauczyć się gry na bębnach 
afrykańskich.   
W  dzielnicy Brzeźno (GAK 
Projektornia) postawiliśmy na 
taniec. W  GAK Projektorni 
pod okiem instruktorów tańca 
pogłębisz wiedzę oraz nauczysz 
się tańca artystycznego oraz 
współczesnego. 
W Parku Oruńskim (GAK Sce-
na Muzyczna) różnorodność 
zajęć pozwoli wybrać nam coś, 
co najbardziej w  naszej duszy 
gra. Ta jednostka Gdańskiego 
Archipelagu Kultury stawia na 
naukę języków obcych zarówno 
dzieci, jak i  seniorów a  oprócz 
tradycyjnego języka angielskie-
go w ofercie znajdziemy również 
język hiszpański. Dodatkowo 
w  tej części Gdańska bardzo 
mocno stawiamy na taniec, gdzie 
w GAK Scena Muzyczna mamy 
do wyboru street dance, zumbę 
oraz taniec towarzyski 50+. 
Orunia Dolna (GAK Stacja 
Orunia) zaprasza do uczestnic-
twa w  zajęciach flamenco, tań-
ca artystycznego, karate, rysun-
ku i malarstwa. W tej jednostce 
funkcjonuje również pracownia 
ceramiczna. 
We wrzeszcz (GAK Winda) 
mamy do dyspozycji cały zakres 
różnych tematycznie zajęć, po-
cząwszy od rysunku/malarstwa, 
rzeźby i ceramiki, poprzez zaję-
cia muzyczne, wokalne, indywi-
dualne zajęcia z  gry na instru-
mentach po zajęcia artystyczne 
dla dzieci w świetlicy artystycz-
nej, rytmikę dla dzieci, czy ta-
niec współczesny. 

Na Wyspie Sobieszewskiej 
(GAK Wyspa Skarbów) nauczy-
my się języków obcych, gdyż 
w ofercie mamy aż 3 rożne języki 
do wyboru – angielski, hiszpań-
ski i  francuski. Dodatkowo ta 
jednostka Gdańskiego Archipe-
lagu Kultury mocno stawia na 
ekologię, dzięki czemu w  ofer-
cie znalazły się zajęcia z edukacji 

ekologicznej, czy oferta zajęć 
zaszyj się na wyspie. Czas głę-
bokiej pandemii oraz spotkań 
w  sieci dały nam dużo do my-
ślenia i  również z  tego względu 
postanowiliśmy utworzyć zaję-
cia z  umiejętności społecznych, 
które pozwolą nam odnaleźć 
psychologiczną stabilizację we 
współczesnym świecie. 

Na wszystkie nasze zajęcia obo-
wiązują zapisy warto więc wcze-
śniej odwiedzić stronę interne-
tową danej filii i zapoznać się ze 
szczegółami rekrutacji. Wszyst-
kie dane kontaktowe oraz szer-
sze informacje na temat oferty 
prezentowanych zajęć dodat-
kowych znajdziemy na stronie 
www.gak.gda.pl. 

Sezon jesienny to również nowe 
projekty, wernisaże czy też zna-
ne formaty, które cieszyły się 
niesłabnącym zainteresowa-
niem. Zapraszamy do śledze-
nia naszych profili w  mediach 
społecznościowych oraz strony 
internetowej, gdzie zawsze znaj-
dziemy najbardziej aktualnej  
informacje. 

sezon jesienny w Gdańskim archipelagu kultury
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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.

ostatnie lata pokazały, że polacy lubią aktywnie spędzać wolny czas. zdecydowanie największą popularnością cieszą się biegi, ale równie 
popularna jest jazda na rowerze. wiele rodzin zakupiło pojazdy, ale nie wszyscy mają warunki do ich przechowywania. naprzeciw tym 
potrzebom wychodzą władze powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”. od kilku lat w różnych miejscach dzielnicy budowane są 
altany rowerowe, a pomieszczenia po byłych zsypach adaptowane na rowerownie. 

rozpoczęcie sezonu grzewczego nigdy nie jest z góry ustalone. postęp technologiczny sprawił, że ciepło w kaloryferach naszych mieszkań 
pojawia się, kiedy temperaturę na zewnątrz spada poniżej 150c. 

– Można powiedzieć, że każde 
możliwe miejsce wykorzystujemy 
na „garaże” dla rowerów. Wcze-
śniej na ten cel zaadoptowaliśmy 
dawne pomieszczenia zsypowe. 
W każdym falowcu uruchomili-
śmy po dwie rowerownie, ale to 
i tak jest zdecydowanie za mało. 
Trwa budowa kolejnej rowerow-
ni. Tym razem zlokalizowana 
będzie w  prześwicie budynku 
Rzeczypospolitej 7B. Myślę, że 
będzie można tam przechowy-
wać ok. 25 rowerów. Podobna 
inwestycja zrealizowana zosta-
nie w  prześwicie budynku Ko-
łobrzeskiej 42B  – informuje nas 
Elżbieta Bohdziewicz, zastęp-
ca kierownika ds. technicznych 
Administracji Osiedla nr 1 PSM 
„Przymorze”.
Przypomnijmy, że przy falowcu 
przy ulicy Kołobrzeskiej 42E już 
kilka lat temu postawiono altanę 
do przechowywania dwukoło-
wych pojazdów. Spółdzielnia nie 
tylko inwestuje w pomieszczenia 

na rowery. W  wielu miejscach 
Przymorza znaleźć można także 
stojaki na rowery. 
 – Mamy zgłoszenia mieszkań-
ców z kolejnych budynków, któ-
rzy podobne rowerownie chcieli-
by mieć także w swoim budynku. 
Dlatego też zastanawiamy się, czy 
altanki rowerowej nie postawić 
przy Rzeczypospolitej 1 – dodaje 
Elżbieta Bohdziewicz. 
Od kilku lat „rowerowe garaże” 
powstają też w najdłuższym bu-
dynku mieszkalnym w  Polsce – 
przy ul. Obrońców Wybrzeża. To 
właśnie Administracja Osiedla nr 
4 PSM „Przymorze” była prekur-
sorem tworzenia rowerowni.
 – W  samym falowcu z  16 po-
mieszczeń zsypowych 11 zostało 
zaadoptowanych na rowerownie. 
Takiej możliwości nie mamy nie-
stety w  budynkach niskich, ale 
tam montujemy stojaki na rowery 
do 5 stanowisk. Na posiedzeniu 
komisji technicznej Rady Osiedla 
poruszymy temat budowy altany 

rowerowej. Na terenie naszego 
osiedla mamy też – wybudowa-
ną przez spółdzielnię – ścieżkę 
rowerową, która wiedzie od stro-
ny balkonowej falowca przy ulicy 
Obrońców Wybrzeża – informuje 
Andrzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4.
– Wszyscy zauważamy, że gdań-
szczanie coraz chętniej sięgają 
po rowery. Dlatego też tworzone 
kilkadziesiąt lat temu wózkarnie 
są adoptowane na rowerownie. 
Nie inaczej jest na naszym osie-
dlu. Poza tym administratorzy 
wyszukują dodatkowe pomiesz-
czenia, które mogą posłużyć na 
ten cel. Takie miejsca powstają 
oczywiście na wniosek mieszkań-
ców. Największym problem ze 
znalezieniem odpowiednich po-
mieszczeń jest w falowcach, gdzie 
ze względu na wysokość budyn-
ków wolnych miejsc jest mało, 
a  potrzeby są ogromne. Nieba-
wem w  istniejących rowerow-
niach rozpoczniemy montowanie 

specjalnych haków, dzięki czemu 
będzie można przechowywać 
tam znacznie więcej pojazdów. 
Również przed budynkami co 
roku stawiamy kolejne stojaki 
na rowery – mówi nam Dariusz 
Szczepiński, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 2.
Na terenie Administracji Osiedla 
nr 3 właśnie remontowane jest 
pomieszczenie przy Jagiellońskiej 

10G, w  którym mieszkańcy 
będą mogli przechowywać swoje 
rowery. 
 – Na ten cel zaadaptowaliśmy nie 
tylko byłe pomieszczenia zsypo-
we, ale także kilka lokalów użyt-
kowych, które były zbyt małe, by 
zainteresowali się nimi przed-
siębiorcy. Potrzeby są ogromne, 
ale niestety nie mamy wolnych 
pomieszczeń, aby zadowolić 

wszystkich posiadaczy rowerów. 
Nie mamy też terenów, aby wy-
budować altany rowerowe. Na 
wniosek mieszkańców stawia-
my także stojaki rowery i można 
powiedzieć, że takie postulaty 
realizujemy na bieżąco – dodaje 
Stanisław Kołaciński, kierownik 
Administracji Osiedla nr 3. 

(lubek)

W związku z rozpoczynającym 
się sezonem grzewczym należy 
maksymalne otworzyć wszyst-
kie zawory termostatycznych, 
przygrzejnikowych celem sa-
moczynnego odpowietrzenia 
się instalacji centralnego ogrze-
wania. W  mieszkaniach ostat-
niej kondygnacji na pionach 
c.o. znajdują się samoczynne 

odpowietrzniki, a  przed nimi 
zawory odcinające, które win-
ny być otwarte tylko w  cza-
sie obecności mieszkańców do 
momentu, gdy wylatuje przez 
odpowietrznik powietrze. Po 
zakończeniu odpowietrzenia 
zawory te należy zakręcić. Po-
zostawienie otwartego zaworu, 
bez obecności mieszkańców 

może być powodem zalania 
pomieszczenia. Przez pierw-
sze dwa dni będzie następował 
rozruch systemu ciepłownicze-
go, w których dokonywana bę-
dzie właściwa regulacja instala-
cji c.o.
Każdy z nas ma wpływ na re-
gulację temperatury w  miesz-
kaniu, a powinno się ona odby-
wać przy pomocy zaworów ter-
mostatycznych, a  nie poprzez 
otwieranie lub zamykanie 

okien. W tym celu należy śmiało 
kręcić pokrętłem (głowicą) za-
woru, nie obawiając się przecie-
ków. Kręcąc w  lewo otwieramy 
zawór i  podwyższamy tempera-
turę, natomiast w  drugą stronę 
obniżamy temperaturę grzejni-
ka, a zarazem oszczędzamy.
Zauważone nieprawidłowo-
ści w  pracy instalacji c.o., które 
sukcesywnie będą usuwane, na-
leży zgłaszać do administracji 
osiedla.

Przy ogrzewaniu mieszkań 
warto pamiętać, żeby racjonal-
nie użytkować energię ciepl-
ną, dzięki czemu nie narazimy 
się na wysokie koszty, a  przy 
tym nie będzie doskwierał 
nam chłód. Jak ekonomicznie 
ogrzewać mieszkanie?
- Umiejętne korzystanie z  za-
worów termostatycznych, przy 
pomocy których w  pomiesz-
czeniach może być dostarczana 
temperatura do potrzeb miesz-
kańców i  utrzymana na odpo-
wiednim poziomie.
- Obniżyć temperaturę w  po-
mieszczeniach w  godzinach 
nocnych.
- Dbać o  to, by grzejniki były 
zawsze odsłonięte (bez ozdob-
nej obudowy, nie zakryte me-
blami, firankami czy zasłona-
mi). Dobrze jest również zasło-
nić na noc same okna.
- Wietrzyć w  sposób krótki 
i intensywny.
- Głowice termostatyczne na-
leży ustawić na najmniejszą 
możliwą temperaturę i wietrzyć 
otwierając okna nie dłużej niż 
15 minut. Dzięki temu na-
stąpi szybka i  pełna wymiana 

powietrza, przy czym stracimy 
minimalną ilość ciepła bez wy-
ziębiania pomieszczenia,
- Uszczelnić okna i drzwi.
- Nie należy suszyć prania na 
grzejnikach. Dla odparowania 
wilgoci z tkaniny potrzeba wię-
cej ciepła, którego musi dostar-
czyć grzejnik. Dodatkowo wil-
goć w powietrzu wzmaga uczu-
cie zimna.
- Należy zwracać uwagę, czy 
w  pomieszczeniach wspólnego 
użytku (korytarzach, klatkach 
schodowych, pralniach, su-
szarniach) zamknięte są okna, 
drzwi. Część opłat za ciepło 
to właśnie koszt ogrzania po-
mieszczeń wspólnych. Wszel-
kie uszkodzenia należy zgłosić 
jak najszybciej w  administracji 
osiedla.
- Ustawienie optymalnych tem-
peratur dla poszczególnych po-
mieszczeń np. 20-210C w  po-
kojach mieszkalnych. Obniże-
nie temperatury o jeden stopień 
powoduje zmniejszenie zużycia 
energii o 5% i pozwala na obni-
żenie kosztów ogrzewania. 

(GR)

ROWERZYŚCI POWINNI BYĆ ZADOWOLENI

RADZIMY, JAK EKONOMICZNIE I DOBRZE OGRZEWAĆ MIESZKANIA

jak grzyby po deszczu powstają „rowerowe garaże”

pierwsze zimne dni oznaką rozpoczynającego się 
sezonu grzewczego
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JUŻ ZA DWA LATA

nowa szkoła w Gdańsku
Podpisano umowę na budowę 
nowej szkoły podstawowej w 
pobliżu ul. Morenowe Wzgórze. 
Pierwsi uczniowie rozpoczną 
naukę we wrześniu 2023 r. Do 
szkoły uczęszczało będzie około 
700 uczniów.
 – Szkoła będzie szkołą publicz-
ną, rejonową. W Gdańsku sta-
ramy się zawsze znaleźć spo-
sób, jak to zrobić sprytnie. Bo 
gdybyśmy mieli worek pienię-
dzy, pewnie nie bylibyśmy tak 
twórczy. Zgodnie z podpisaną 
umową, szkoła ma być wybu-
dowana do końca 2023 roku w 
pierwszym etapie tak, by od 1 
września 2023 najmłodsze klasy 
0–3 mogły tutaj się uczyć. A w 
kolejnym roku, czyli do 1 wrze-
śnia 2024 klasy od 4 do 8. Nie 
możemy się doczekać – mówi 
Aleksandra Dulkiewicz, prezy-
dent Gdańska.
Nieruchomość przy ul. More-
nowe Wzgórze przeznaczona 
została na użytkowanie na cele 
oświatowe. Inwestycje zrealizuje 

firma Deuteros Izim Edu Sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
umowa została zawarta na po-
czątku sierpnia.
Nowa placówka oświatowa po-
siadać ma minimum 27 oddzia-
łów, w tym z oddziałami klas 
„0”. Szkoła wyposażona będzie 
m.in. w pracownie językowe 
oraz pracownie przedmiotowe 
(fizyczną, biologiczną oraz che-
miczną z dygestorium), świetli-
cę, bibliotekę szkolną i czytelnię 
oraz kompleks kuchenny przy-
stosowany do przygotowywania 
i spożywania posiłków na miej-
scu. Będzie przystosowana dla 
uczniów z niepełnosprawnościa-
mi. Wybudowana zostanie nie-
zbędna infrastruktura sportowa, 
tj. kompleks z salą gimnastyczną 
i zapleczem sanitarno-szatnio-
wym, wielofunkcyjne boisko 
zewnętrzne oraz plac zabaw. Po 
zakończeniu użytkowania mają-
tek przechodzi na rzecz gminy.

(GR)

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY 

działa Biblioteka Babie Lato 
– Po dłuższej przerwie w or-
ganizowaniu spotkań dla 
czytelników, ze względu na 
pandemię wróciliśmy do 
działań kulturalno-oświato-
wych organizowanych z my-
ślą o mieszkańcach Przymo-
rza. Nasze działania realizo-
wane są w  Bibliotece Babie 
Lato – informuje nas Kata-
rzyna Dettlaff-Lubiejewska, 
kierownik Biblioteki Babie 
Lato przy ul. Opolskiej 3.
Już 30 września (czwartek) 
o  godz. 17.00 odbędzie się 
spotkanie autorskie z  Mar-
kiem Górlikowskim połą-
czone z promocją najnowszej 
książki „Państwo Gucwiń-
scy.” W  związku z  ograni-
czoną liczbą miejsc obowią-
zują zapisy. Dodajmy, że spo-
tkanie zostanie zrealizowane 
ze środków z Rady Dzielnicy 
Przymorze Wielkie.
 – Korzystając łamów „Pa-
noramy”, serdecznie zapra-
szam na Jesienne warsztaty 
kreatywne dla dzieci i  do-
rosłych, które będą organi-
zowane w  Bibliotece Babie 
Lato. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych w  paździer-
nikowe piątki na kreatywne 
warsztaty – zachęca Katarzy-
na Dettlaff-Lubiejewska
Warsztaty odbędą się: 8 

października (dekorowanie 
ceramicznych talerzy), 15 paź-
dziernika (lampiony w  słoicz-
kach) oraz 22 października 
(karmniki dla ptaków i  dom-
ki dla pszczół w  duchu ze-
ro-waste). Zajęcia odbywają 
się w godz. 17.00–18.30. Ma-
teriały na warsztaty zostaną 

zapewnione i  każdy uczest-
nik stworzy dla siebie ory-
ginalną pracę. Na wszystkie 
zajęcia obowiązują zapisy. 
Zgłaszać się można telefo-
nicznie (58 556 38 27) lub 
osobiście w bibliotece.

(GR)

WydarZenia

Jeszcze tylko przez kilka dni Gdańsk – jako pierwsze miasto w polsce – testował będzie elektryczny 
autobus przegubowy marki mercedes-benz ecitaro G. pojazd kursuje na różnych gdańskich liniach.  

 – Testowany przez Gdańsk au-
tobus miejski z napędem elek-
trycznym Mercedes eCitaro G 
to pojazd o długości 18 125 mm 
i ważący około 20 ton. Zasilany 
jest akumulatorami litowo-po-
limerowymi o łącznej mocy do 
441 kWh. Jak zaznacza pro-
ducent, w każdym szczególe 
zoptymalizowana została kwe-
stia zarządzania temperaturą 
w pojeździe, co przekłada się 
na obniżenie zużycia energii. 
W porównaniu z obecnym Ci-
taro z silnikiem spalinowym, 
zapotrzebowanie na energię 
do ogrzewania, wentylacji i 
klimatyzacji spadło o około 
40%. Jak podkreśla producent, 
bardzo dobrą trakcję pojazdu 
zapewnia napęd dwóch osi – 
informuje Anna Dobrowolska 
ze spółki Gdańskie Autobusy 
i Tramwaje, która zaznacza, że 
Gdańsk śledzi trendy na rynku 
elektromobilności i testuje ko-
lejne pojazdy. 
Pierwszy autobus elektryczny 
testowany był w 2012 roku, rok 
później następny. W ubiegłym 
roku w ramach testów gdańskie 
linie obsługiwał elektryczny 

Mercedes eCitaro.
 – W tym roku testujemy już 
trzeci autobus elektryczny – 
testowaliśmy autobus Yutong 
E12 oraz – jako pierwsze mia-
sto w Polsce – całkowicie nowy 
model autobusu elektrycznego 
MAN Lion’s City E. Teraz, 
także jako pierwsze miasto 

w Polsce, testować będziemy 
elektryczny autobus przegu-
bowy marki Mercedes-Benz 
eCitaro G. I, co istotne, będzie 
to pierwszy e-autobus przegu-
bowy, jaki będziemy testować.  
To dla nas ważne doświad-
czenie, ponieważ naszą flo-
tę autobusów zeroemisyjnych 

stanowić będą również pojaz-
dy przegubowe – mówi prezes 
Gdańskich Autobusów i Tram-
wajów, Maciej Lisicki.
Testy elektrycznego autobusu 
przegubowego potrwają do 4 
października. 

(GR)

PIERWSI W POLSCE

Gdańsk testuje elektryczny autobus 
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PLAN DOTYCZĄCY SUCHANINA

Będzie publiczna dyskusja 
5 października odbędzie się 
dyskusja publiczna dotyczą-
ca planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulic 
Schuberta i Nowolipie, a więc 
rejonu wokół budynków przy 
ul. Kurpińskiego. W związku 
z  pandemią przeprowadzona 
zostanie zdalnie.
Plan umożliwia realizację ce-
lów publicznych, a więc two-
rzenie ogólnodostępnej ziele-
ni urządzonej z  ciągami pie-
szymi, pieszo-rowerowymi 
i  punktami widokowymi lub 
zbiornika retencyjnego wraz 
z  zagospodarowaniem rekre-
acyjnym, ale też rozwój funk-
cji sportowo-oświatowych. 

Uwagi do projektu planu 
i prognozy oddziaływania na 
środowisko składać można na 
piśmie do prezydenta Gdań-
ska do 25 października.
Wszelkie informacje, doty-
czące projektu planu oraz in-
strukcja dołączenia do zdal-
nej dyskusji publicznej do-
stępne są na stronach biura 
www.brg.gda.pl lub www.bip.
brg.gda.pl. 
Bezpośrednie informacje na 
ten temat uzyskać można od 
projektanta, który dostępny 
jest pod numerem telefonu 58 
308 44 78. Można też wysłać 
maila na adres daria.sarko-
wicz@brg.gda.pl.

RADNY DZIK WSPIERA MIESZKAŃCÓW30-LECIE SM „SUCHANINO”

remontują kurpińskiegokoncert z okazji jubileuszu 
Trwa remont kolejnego od-
cinka ul. Kurpińskiego na Su-
chaninie. Prace realizowane 
są w  czterech odcinkach. Po 
zakończeniu ostatniej części 
przebudowane będzie skrzy-
żowanie ul. Kurpińskiego i ul. 
Czajkowskiego, które otrzy-
ma formę mini ronda. We-
dług planów całość prac po-
trwa do końca października.
 – Przyznać trzeba, że re-
mont ulicy Kurpińskiego nie 

W  tym roku Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino” 
obchodzi 30-lecie istnienia. 
Z  tej okazji organizowane są 
różne wydarzenia, które mają 
upamiętnić to jakże waż-
ne dla mieszkańców osiedla 
wydarzenie. 
 – Staraliśmy się zorganizo-
wać wydarzenia, w  których 
uczestniczyć mógłby każdy 
mieszkaniec naszej spółdziel-
ni. Wiosną odbyły się zawody 
wędkarskie, a pod koniec lata 
festyn rodzinny. Pomyśleliśmy 
też o osobach, które lubią mu-
zykę liryczną albo sakralną. 

byłby możliwy, gdyby nie za-
angażowanie radnego Piotra 
Dzika. Korzystając z  okazji, 
chciałbym podziękować za pa-
mięć i  wszystkie działania na 
rzecz naszego osiedla – dzię-
kuje Leonard Wieczorek, pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
 – Na tym polega moja praca. 
Każda inwestycja zrealizowana 
na Suchaninie dodaje mi skrzy-
deł. Jeżeli zostałem radnym, 

Mam nadzieję, że trafiliśmy 
w  gusta naszych mieszkańców 
i  każdy w  naszej „urodzinowej 
ofercie” znalazł coś ciekawego 
dla siebie – mówi nam Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Muzyczny koncert zorgani-
zowano w  kościele pw. Św. 
Maksymiliana Kolbe, gdzie 
odprawiana była msza w inten-
cji mieszkańców Suchanina. 
Publiczność mogła wysłuchać 
utworów zagranych na skrzyp-
ce i akordeon w wykonaniu du-
etu muzyków: Anny Marii Ka-
szubowskiej i Marii Kraik.

to tylko po to, aby spełniać 
oczekiwania mieszkańców. 
Jest jeszcze, oczywiście, wie-
le spraw, które chciałbym 
zrealizować na Suchaninie. 
Mam tu na myśli remont uli-
cy Otwartej czy też moderni-
zację schodów od ulicy Kur-
pińskiego do Kolonii Zręby 
– mówi „Panoramie” Piotr 
Dzik.

(KL)

- Gratuluję pomysłu. Orga-
nizacja koncertu, podczas 
którego mogliśmy wysłuchać 
znanych utworów w tak nieco-
dziennym duecie, była strza-
łem w  dziesiątkę. Żałować 
tylko można, że pandemia 
spowodowała, że kościół nie 
był wypełniony do ostatniego 
miejsca. Mam jednak nadzie-
ję, że podobne wydarzenia 
jeszcze nie jeden raz będą mia-
ły miejsce w  naszym kościele 
– dodaje Piotr Andrykowski, 
mieszkaniec Suchanina.

(KL)   końca dobiega remont ul. kurpińskiego

spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” jest jedną z niewielu w kraju, które mogą pochwalić się certyfikatem iso 9001:2015 w zakresie 
zarządzania i administrowania nieruchomościami. certyfikat przyznaje komisja tUV nord poprzez okręgową izbę Gospodarki 
nieruchomościami w Gdańsku.

DOSKONAŁY PREZENT NA 30-LECIE

sM „suchanino” z certyfikatem iso

Jak informował nas niedawno 
Jerzy Koreń z  Ogólnopolskiej 
Izby gospodarczej, na terenie 
Trójmiasta SM „Suchanino” jest 
jedyną spółdzielnią posiadającą 

certyfikat jakości ISO 9001. 
 – W tym zakresie spółdzielnia 
współpracuje z naszą organizacją 
już od 2009 roku, dbając o ciągłe 
doskonalenie usług oferowanych 

mieszkańcom, zgodnie z  dewi-
zą „Wysoka jakość zarządzania 
gwarantem zadowolenia miesz-
kańców” i  świecąc wzorowym 
przykładem – dodaje Jerzy Ko-
reń. – Aby otrzymać certyfi-
kat jakości, przedsiębiorstwo 
powinno opracować m.in. swój 
system zarządzania jakością, 
wdrożyć, utrzymywać i  dosko-
nalić go. 
Certyfikat może być przyzna-
ny firmom, które wprowadziły 
u  siebie oraz utrzymują system 
zarządzania jakością zgodny 
z  NORMĄ europejską ISO 
9001:2015.
W  spółdzielni na Suchaninie 
dwa razy w  roku przeprowa-
dzane są przez pełnomocnika 
zarządu ds. jakości audyty we-
wnętrzne kontrolujące system. 
Poza tym raz w  roku odbywa 
się audyt przeprowadzany przez 
Ogólnopolską Izbę Gospodar-
ki Nieruchomościami, której 
przedstawiciele kontrolują pra-
cę spółdzielni m.in. w  zakresie 
bieżącej eksploatacji nierucho-
mości, obsługi technicznej czy 

szkoleń pracowników. Dostępna 
jest również ankieta dla miesz-
kańców, która pozwala na oce-
nę pracy spółdzielni.
 – Naszym statutowym za-
daniem jest administrowanie 
zasobami mieszkaniowymi. 
Idziemy jednak krok dalej. 
Chcemy nieustannie podno-
sić jakość świadczonych przez 

nas usług. Otrzymany certy-
fikat jest dobitnym dowodem 
na to, że nasze usługi są na 
naprawdę najwyższym pozio-
mie. Nie oznacza to jednak, że 
spoczniemy na laurach. W dal-
szym ciągu będziemy dokładać 
wszelkich starań, aby z  naszej 
pracy byli zadowoleni człon-
kowie spółdzielni – komentuje 

Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Otrzymany certyfikat jest więc 
doskonałym prezentem na oko-
liczności 30-lecia Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.

(KL)
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w tegorocznej edycji wybierać można spośród 387 pomysłów zgłoszonych przez gdańszczanki i gdańszczan. każdy 
uprawniony do głosowania może decydować o przyznaniu aż ośmiu głosów - punktów.

Kwota przeznaczona na tego-
roczną edycję Budżetu Oby-
watelskiego to 20 830 669 zł.
(w tym mieści się kwota prze-
znaczona na Zielony Budżet 
Obywatelski 4 992 303 zł.).

Zasady głosowania
W  Budżecie Obywatelskim 
mogą wziąć udział wszyscy 
mieszkańcy Gdańska, także 
dzieci i  młodzież. Mogą być 
to osoby zameldowane na po-
byt stały lub czasowy w  na-
szym mieście, osoby dopisane 
w  Gdańsku do rejestru wy-
borców lub posiadające Kartę 
Mieszkańca.

Podobnie jak w  poprzednich 
edycjach, głosować moż-
na poprzez stronę gdansk.

pl, oficjalny miejski por-
tal. W  prawym górnym rogu 
umieszczony będzie interak-
tywny formularz w  charakte-
rystycznym żółtym prostoką-
cie z  informacją o głosowaniu 
na BO, w  który należy klik-
nąć, aby przejść do strony sys-
temu do głosowania.
W tym roku każdy, kto posia-
da Kartę Mieszkańca, będzie 
mógł wziąć udział w głosowa-
niu również za jej pomocą oraz 
poprzez aplikację mobilną „Je-
stem z Gdańska”. 

Mobilne Punkty Głosowania
W  tym roku, na czas trwa-
nia głosowania między 4 a 18 
października, aby jeszcze bar-
dziej zachęcić i ułatwić gdań-
szczankom i  gdańszczanom 

głosowanie, pracownicy Biura 
ds. Rad Dzielnic i  Współpra-
cy z Mieszkańcami organizują 
Mobilne Punkty Głosowania. 
Będzie w  nich można, z  po-
mocą konsultantów zagłoso-
wać na wybrane projekty. Aby 
zagłosować w  punkcie mobil-
nym wystarczy mieć ze sobą 
dokument tożsamości. Wykaz 
wszystkich miejsc, w  których 
można wziąć udział w  gło-
sowaniu dostępny będzie na  
stronie internetowej: www.
gdansk.pl/budzet-obywatelski

Zielony Budżet Obywatelski
W  tym roku, po raz drugi 
można głosować na projekty 
zielone. 
Zielony Budżet Obywatel-
ski zadebiutował w  ubiegłym 

roku. O  wyodrębnienie środ-
ków na ten cel z podstawowej 
puli Budżetu Obywatelskiego 
apelowali mieszkańcy i  akty-
wiści. Zielony Budżet Obywa-
telski zakłada przede wszyst-
kim rozwój publicznych, 
ogólnodostępnych miejskich 
terenów zieleni poprzez bu-
dowę nowych przestrzeni zie-
lonych oraz renowacje i  mo-
dernizację zagospodarowania 
istniejących. 
Zielony Budżet spotkał się 
z  życzliwym przyjęciem. Wi-
dać, że ekologiczne projekty 
pojawiły się w każdej dzielni-
cy. Mieszkańcy mają w  sobie 
wrażliwość na zieleń w swoim 
otoczeniu.  

W  ogólnym zestawieniu pro-
jektów  utrzymana jest prze-
waga wniosków związanych 
z rekreacją i dbaniem o wspól-
ną przestrzeń. Minął już czas 
dominacji projektów poświę-
conych remontom dróg czy 
chodników. Coraz więcej po-
jawia się oryginalnych, niesza-
blonowych propozycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Na stronie www.gdansk.pl/
budzet-obywatelski  znajduje 
się baza przydatnych infor-
macji na temat całego procesu 
konsultacji oraz głosowania. 
Zapraszamy do śledzenia 
profilu BO na Facebooku: 
gdanskBO

Sporządziła: Marta  
Dzierżawska, Biuro ds. Rad 

Dzielnic i Współpracy  
z Mieszkańcami, Urząd Miejski 

w Gdańsku.

Budżet obywatelski 2022. przez dwa tygodnie 
od 4 do 18 października trwa głosowanie na projekty!


