
Gdańsk/sopot             bezpłatny miesięcznik lokalny  —  wydanie: luty 2022  —  nr wydania: 2 (111) — issn: 2392-2877  —  www.panoramapomorza.pl

str. 4

FlashFlash

pomoc to moje życie. chciałbym, jeśli 
pozwoli mi oczywiście zdrowie, jak 
najdłużej pomagać najmłodszych 
mieszkańców naszego trójmiasta  
– mówi przemek szaliński. 

Możesz otrzymać nawet do 69 tysięcy
Mieszkańcy Sopotu mogą skorzystać z programu „Czy-
ste powietrze”, w którym można uzyskać wsparcie w wy-
sokości nawet 69 tys. zł. Chodzi o wymianę źródeł ciepła 
i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Autobusy elektryczne dla Gdańska
Ogłoszono przetarg na dostawę 18 autobusów miejskich za-
silanych energią elektryczną. Gdańską flotę nowe pojazdy 
zasilić mają w przyszłym roku, ale jeszcze w tym roku na 
Wybrzeże dotrą 3 autobusy elektryczne.

Programy dla młodych mam 
Stopa bezrobocie w Trójmieście jest stosunkowo niska. 
Mimo to Gdański Urząd Pracy uruchomił właśnie 
dwa nowe programy, które dedykowane są młodym 
mamom, chcącym wrócić do aktywności zawodowej.

Chcą kupić pociągi hybrydowe 
Ponad 40 milionów pasażerów w minionym roku 
przewiozły Polregio i PKP SKM. Jak przyznaje 
Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
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orkiestra przemka wciąż gra głośno
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JUBILEUSZOWY KONCERT Z GWIAZDAMI

Jednoosobowa orkiestra charytatywna przemka szalińskiego działa już od 15 
lat. Jubileusz dzieła swojego życia młody gdańszczanin obchodził będzie hucz-
nie, ale podczas imprezy zbierane będą oczywiście pieniądze, które zostaną po-
tem przeznaczone na pomocy podopiecznym Fundacji przemek dzieciom. na 
imprezie, która odbędzie się 12 marca wystąpią m.in. Felicjan andrzejczyk. mu-
niek staszczyk i zbigniew zamachowski.
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stopa bezrobocie w trójmieście i powiecie gdańskim jest stosunkowo niska. mimo 
to Gdański urząd pracy, który swoim działaniem obejmuje również powiat gdański, 
uruchomił właśnie dwa nowe programy, które dedykowane są młodym mamom, 
chcącym wrócić do aktywności zawodowej.

szkoła podstawowa nr 44 na przymorzu jest szkołą z klasami integracyjnymi,  
bogatymi tradycjami, mogącą pochwalić się licznymi osiągnięciami dydaktycznymi 
i wychowawczymi. należy do grona liderów integracji w polsce. uzyskała certyfikaty 
szkoły z klasą oraz orły edukacji. 

Gdański Urząd Pracy regularnie 
przeprowadza programy, w  któ-
rych uczestniczyć mogą osoby 
pozostające bez pracy. Tym razem 
oferta skierowana jest dla mło-
dych mam. 
„Kobieta na Swoim” i „Mama na 
Etacie 4” – to tytuły dwóch no-
wych projektów adresowanych 
do pań, które chciałyby wrócić do 
aktywności zawodowej po uro-
dzeniu dziecka. Pierwszy oferuje 
wsparcie w  założeniu działalno-
ści gospodarczej poprzez wartą 
30 tys. zł dotację na biznes, drugi 
zapewnia atrakcyjny pakiet akty-
wizacji i  znalezienie pracodawcy. 
Z obu programów skorzysta łącz-
nie 50 osób.
 – Powrót do aktywności zawo-
dowej po przerwie spowodowa-
nej narodzinami dziecka może 
być dużym wyzwaniem. Panie, 
które chciałyby jednak wrócić na 
rynek pracy, mogą liczyć na dedy-
kowane im wsparcie. W  Gdań-
skim Urzędzie Pracy ruszyły już 
bowiem dwa programy. Pierwszy 
z  nich to kolejna odsłona popu-
larnego projektu „Mama na Eta-
cie”, drugi to „Kobieta na Swoim” 
– nowość adresowana do miesz-
kanek Gdańska i powiatu gdań-
skiego, które chciałyby wrócić 
do aktywności zawodowej w roli 
przedsiębiorcy. Oba pomysły kie-
rowane są do bezrobotnych mam 
zarejestrowanych w naszym urzę-
dzie, które wychowują co naj-
mniej jedno dziecko do 6. roku 
życia i pozostają bez pracy przez 
12 miesięcy – bądź kończą urlop 
macierzyński lub wychowawczy – 
informuje Łukasz Iwaszkiewicz, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Urzędu Pracy.
Kolejna odsłona projektu „Mama 
na etacie” to przede wszystkim 
znane i sprawdzone formy wspar-
cia. Najpierw uczestniczkom za-
oferowany zostanie cykl spotkań 
z  doradcą zawodowym. Pomoże 
on w  identyfikacji potrzeb każ-
dej z  mam, a  także w  dopaso-
waniu jednej z  dostępnych form 
pomocy w  ramach tzw. pakietu 
aktywizacyjnego. 
- Może to być indywidualnie do-
brane szkolenie oraz sześciomie-
sięczne zatrudnienie u pracodaw-
cy na podstawie umowy o orga-
nizację prac interwencyjnych lub 
robót publicznych. Bez względu 
na to, z  której opcji skorzysta-
ją panie, w  każdym przypadku 
przysługiwać im będzie refunda-
cja kosztów opieki nad dzieckiem. 
Będzie ona wypłacana w kwocie 
od 500 do 600 zł miesięcznie na 
jedno dziecko, przez cały okres 
trwania szkolenia lub przez 4 
miesiące w  przypadku podjęcia 
zatrudnienia – wyjaśnia Łukasz 
Iwaszkiewicz.

W  projekcie przewidziana jest 
również seria zajęć, podczas któ-
rych panie będą mogły przygoto-
wać się do rozmowy rekrutacyj-
nej, a  także pod okiem eksperta 
przeprowadzić analizę przygoto-
wanego przez siebie CV czy listu 
motywacyjnego.
Uczestniczki projektu „Kobie-
ta na swoim” otrzymają wysoką 
dotację w wysokości do 30 tys. zł 
na założenie działalności gospo-
darczej. Pieniądze można wydać 
np. na zakup niezbędnych narzę-
dzi, urządzeń czy oprogramowa-
nia, które będzie wykorzystywa-
ne w  firmie. Przyznane zostanie 
również tzw. wsparcie pomo-
stowe. Jest to dodatkowa pomoc 
w  kwocie 1 tys. zł, która wy-
płacana będzie co miesiąc przez 
pół roku. Można ją przeznaczać 
np. na pokrycie danin publicz-
no-prawnych, kosztów admini-
stracyjnych związanych z  bieżą-
cym prowadzeniem działalności, 
w  tym na opłaty telekomunika-
cyjne, pocztowe, bankowe, księ-
gowe, ubezpieczeniowe, prawne 
lub promocyjne.
Urząd pracy zadbał również o to, 
aby panie rozpoczynające swoją 
przygodę w świecie biznesu były 
do tego dobrze przygotowane. 
Merytoryczne wsparcie mają za-
pewnić indywidualne konsultacje 

z  doradcą zawodowym, a  także 
specjalistyczne szkolenie. Będzie 
ono związane z  różnymi aspek-
tami prowadzenia firmy w Polsce 
lub z profilem prowadzonej działal-
ności gospodarczej. Każdej z mam 
na czas trwania kursu oraz przez 
pierwsze 3 miesiące prowadzenia 
firmy wypłacana będzie refundacja 
kosztów opieki nad dzieckiem; po-
moc ta wyniesie 600 zł.
W przypadku obu projektów re-
jestracja uczestników prowadzo-
na jest w  Dziale Pośrednictwa 
Pracy i  Poradnictwa Zawodo-
wego Gdańskiego Urzędu Pracy 
(Gdańsk, ul. Lastadia 41). Każda 
z pań zobowiązana jest do wypeł-
nienia deklaracji uczestnictwa, 
a  w przypadku programu „Ko-
bieta na swoim” także do wzięcia 
udziału w  spotkaniu kwalifika-
cyjnym z  doradcą zawodowym. 
Nabór prowadzony jest w  trybie 
ciągłym, do wyczerpania limi-
tu 25 wolnych miejsc w każdym 
z projektów.
Osoby zainteresowane udziałem 
w  projekcie „Kobieta na Swoim” 
lub „Mama na Etacie 4” zaprasza-
my do kontaktu z GUP. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu /58/ 743-
14-43 lub /58/ 743-14-34.

(AT)

– Za nasz największy sukces uwa-
żamy osiąganie przez uczniów 
bardzo wysokich wyników na 
sprawdzianach kończących na-
ukę w  szkole podstawowej. Nasi 
reprezentanci zdobywają wiele 
nagród i wyróżnień w zawodach 
sportowych i  muzycznych na 
szczeblu wojewódzkim, ogólno-
polskim oraz międzynarodowym. 
Swoim pedagogicznym doświad-
czeniem dzielimy się poprzez 
współpracę z uczelniami, innymi 
placówkami edukacyjnymi oraz 
w  ramach programów wymia-
ny międzynarodowej, takich jak 
między innymi Erasmus. Jeste-
śmy zaangażowani we współpra-
cę z lokalną społecznością – mówi 
nam Małgorzata Szczepańska
-Stankiewicz, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 44.
Podstawowym zadaniem przy-
morskiej szkoły jest dbanie 
o wszechstronny rozwój dziecka, 
zgodnie z  jego indywidualnymi 
możliwościami oraz wymogami 
współczesnego świata. Placówka 
wyposażona jest w  najnowocze-
śniejszy sprzęt – m.in. „Labo-
ratoria przyszłości” (pracownia 
fizyczno-chemiczna, przyrodni-
czo-geograficzna, biologiczna, 
a także pracownia stolarska 

i  rękodzieła, fotograficzna oraz 
druku 3D, pracownia robo-
tyki, studio nagrań, stolarnia 
i kuchcikowo). 
 – W  założeniach pracy dydak-
tyczno-wychowawczej uznajemy 
prawo rodziców do wspólnego 
wypracowania z  nauczycielami 
najlepszych metod i  form pracy 
z  dzieckiem w  zakresie wycho-
wania i nauki. Staramy się kształ-
tować charakter młodego czło-
wieka odpowiedzialnego za siebie 
i innych, potrafiącego postępować 
godnie i  w zgodzie z  przyjętymi 
normami zachowań, znającego 
własne prawa i  obowiązki, do-
strzegającego postawy pro- i  an-
tyspołeczne, szanującego pracę 
i jej efekty. Dbając o wszechstron-
ny rozwój dziecka, zgodny z  jego 
możliwościami, staramy się rozbu-
dzać jego zainteresowania i pasje, 
inspirować do podejmowania wy-
zwań, rozwijać w nim świadomość 
samego siebie i potrzebę ciągłego 
rozwoju – dodaje dyrektor.
Szczególnie integracyjny charak-
ter szkoły wymaga kształtowania 
u dzieci wrażliwości, opiekuńczo-
ści oraz odpowiedzialności za in-
nych. Dzieciom z niepełnospraw-
nościami ma dać poczucie przy-
należności do grupy, możliwość 

zdobycia pewności i wiary w swo-
je możliwości. 
W zależności od potrzeb, do dys-
pozycji dzieci jest gabinet logope-
dyczny, sala poznawania świata 
(integracja sensoryczna), sala do 
rehabilitacji oraz inne zajęcia tera-
peutyczne. Uczniowie mogą uzy-
skać wsparcie od pedagoga i psy-
chologa szkolnego.
W  szkole zatrudnieni są specja-
liści: nauczyciele wspomagający, 
psycholog, pedagog, terapeuci, 
rewalidatorzy, terapeuta SI, tera-
peuta metody Tomatisa, rehabili-
tanci, logopeda, specjaliści w za-
kresie alternatywnych i wspoma-
gających metod komunikacji.
Zajęcia są tutaj prowadzone z wy-
korzystaniem Metody Dobrego 
Startu oraz Glottodydaktyki Oj-
czystojęzycznej. Dzieci uczest-
niczą codziennie w  zajęciach 
z  języka angielskiego, który jest 
wplatany do wszystkich aktyw-
ności w oddziale przedszkolnym. 
Pomieszczenia do zajęć są wypo-
sażone w  tablicę multimedialną, 
odpowiednie meble oraz kąciki 
zabaw. W czasie pogodnych dni 
dużo czasu spędzają na boisku 
szkolnym i placu zabaw. 

(GR)

PROGRAMY DLA MŁODYCH MAMSZKOŁA Z TRADYCJAMI I OSIĄGNIĘCIAMI

aktywne w roli  
przedsiębiorcy

kształtują charakter młodego 
człowieka 

DLA NIEDOWIDZĄCYCH

powiększalnik w bibliotece 
Wszystkich czytelników z dys-
funkcjami wzroku zachęcamy 
do korzystania z powiększalni-
ka znajdującego się w Bibliotece 
Babie Lato przy Opolskiej 3 na 
Przymorzu.
Powiększalnik pozwala na uzy-
skiwanie ostrych obrazów o ży-
wych kolorach w rozdzielczości 
HD i wyraźnych tekstów wyso-
kiej jakości, nawet przy najniż-
szym poziomie powiększenia. 
Urządzenie oferuje szeroki zakres 
zoomu, regulowane linie czytania 
i maski, płynną regulację jasno-
ści, 30 trybów koloru o wysokim 
kontraście, głęboką czerń i biel, 

prawdziwy kolor, a także unikato-
wą funkcję poprawiania kolorów.
Po rozpoznaniu obraz jest odczy-
tywany również głosem. Opro-
gramowanie umożliwia ponadto 
przeformatowanie dokumentu 
wielokolumnowego do postaci jed-
nokolumnowej, dostosowanej do 
ciągłego, nieprzerwanego czyta-
nia, a także edytowanie dokumen-
tów – zmianę rozmiaru i formatu 
czcionki.
Zakup zrealizowany dzięki do-
tacji Samorządu Województwa 
Pomorskiego.

(AN)
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PIERWSZY TAKI OŚRODEK W POLSCE 

zajmą się chorymi  
z klątwą ondyny
W  Uniwersyteckim Cen-
trum Klinicznym powstał 
pierwszy w  Polsce ośrodek 
specjalizujący się w  opiece 
nad chorymi cierpiącymi 
na bardzo rzadki Zespół 
Centralnej Ośrodkowej 
Hipowentylacji (CCHS), 
zwanym potocznie Klą-
twą Ondyny. Ośrodek to 
efekt współpracy Oddzia-
łu Neurochirurgii Szpita-
la im. Mikołaja Kopernika 
COPERNICUS, który był 
pomysłodawcą projektu, 
Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego oraz Polskiej 
Fundacji CCHS „Zdejmij 
Klątwę”.
CCHS – zespół potocznie 
zwany Klątwą Ondyny, to 
rzadka, genetycznie uwa-
runkowana, potencjalnie 
śmiertelna choroba. Pod-
stawowym objawem zespołu 
jest niewydolność́ odde-
chowa – sprawia, że chorzy 
przestają oddychać i wyma-
gają dożywotniego wspo-
magania czynności odde-
chowych za pomocą respi-
ratora (niektórzy tylko pod-
czas snu, inni dwadzieścia 
cztery godziny na dobę).
Klątwa Ondyny należy do 
chorób ultrarzadkich. Sza-
cuje się, że w  Polsce cierpi 
na nią około 40 osób, na 
świecie około 1200. Tak 
niska częstotliwość wystę-
powania wpłynęła na to, że 
na świecie jest bardzo mało 
ośrodków zajmujących się 
CCHS – do pełnej opieki 
potrzebny jest sztab spe-
cjalistów, a  pacjentów jest 
niewielu.
Idea ośrodka wzięła się 
z  działalności neurochirur-
gów ze Szpitala im. Miko-
łaja Kopernika w  Gdań-
sku – prof. dr. hab. n. med. 
Wojciecha Kloca i  dr. n. 
med. Wojciecha Wasilew-
skiego. Specjaliści szkolili 
się z wszczepiania stymula-
torów, które są formą lecze-
nia z wyboru dla pacjentów 
z CCHS. 
 – Bazując na ich doświad-
czeniach, we współpracy  
z  Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym, przy współ-
udziale Centrum Chorób 
Rzadkich, Kliniki Neuro-
logii Rozwojowej, Kliniki 
Nadciśnienia Tętniczego 
i  Diabetologii oraz Klini-
ki Kardiologii Dziecięcej 
i  Wad Wrodzonych Serca, 
powstał ośrodek, do które-
go każdy pacjent z tym bar-
dzo ciekawym, ale i niebez-
piecznym zespołem, może 
się zgłaszać. Oferujemy 
tym osobom kompleksową 
opiekę, dzięki której mają 
szansę uzyskać odpowiedzi 
na  wszelkie wątpliwości 

związane z  chorobą – tłu-
maczy prof. dr hab. n med. 
Maria Mazurkiewicz-Beł-
dzińska. ordynator Klini-
ki Neurologii Rozwojowej 
UCK
Definicja chorób rzadkich 
i  ultrarzadkich określa wy-
stępowanie ich z  częstością 
powyżej jednego na dwa 
tysiące urodzeń. Stwa-
rza to olbrzymie problemy 
diagnostyczne dla lekarzy 
i  znalezienie odpowiednie-
go miejsca do leczenia dla 
chorych i  ich opiekunów. 
Zespół Centralnej Ośrod-
kowej Hipowentylacji jest 
schorzeniem bezpośrednio 
zagrażającym życiu.
 – Definicja chorób rzad-
kich i  ultrarzadkich okre-
śla występowanie ich z czę-
stością 1 na 50 tysięcy lub 
mniejszą, nawet 1 na milion 
urodzeń. Stwarza to olbrzy-
mie problemy diagnostycz-
ne dla lekarzy i  znalezienie 
odpowiedniego miejsca do 
leczenia dla chorych i  ich 
opiekunów. Zespół Cen-
tralnej Ośrodkowej Hipo-
wentylacji jest schorzeniem 
bezpośrednio zagrażającym 
życiu chorego. W Polsce do 
tej pory nie udało się stwo-
rzyć takiego ośrodka, który 
sprawowałby kompleksową 
opiekę nad chorymi. Dzię-
ki współpracy z  UCK, po 
dwuletnich przygotowa-
niach, udało się wyszkolić 
dzięki współpracy z  dokto-
rem Pelle Nielsonem zespół, 
który potraf i takie operacje 
przeprowadzać bezpiecznie 
i  samodzielnie z  zachowa-
niem najwyższych standar-
dów światowych. Wstępne, 
bardzo dobre wyniki lecze-
nia operacyjnego wskazują, 
że wybrana przez nas dro-
ga stanowi w  chwili obec-
nej doskonałą platformę do 
opieki nad chorymi z  ze-
społem Klątwy Ondyny – 
mówi prof dr hab. n. med. 
Wojciech Kloc, kierownik 
Oddziału Neurochirurgii 
w  Szpitalu im. Mikołaja 
Kopernika w Gdańsku.
Powstający ośrodek skon-
centruje się na przebadaniu 
polskich pacjentów oraz bę-
dzie uczestniczył w  działa-
niach, aby zintegrować mię-
dzynarodową bazę danych.
Aby zgłosić się do klini-
ki, należy wysłać e-mail 
z  dokumentem medycznym 
poświadczający diagno-
zę CCHS na adres cho-
roby r z ad k ie @ uc k .gda .p l 
oraz wypełnić otrzymaną 
w zwrocie ankietę.

Katarzyna Brożek/Coper-
nicus
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ponad 40 milionów pasażerów w minionym roku przewiozły polregio i pkp skm. 
Jak przyznaje michał piotrowski, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego 
województwa pomorskiego, to więcej niż w 2020 roku, ale cały czas dużo mniej niż 
przed pandemią, w rekordowym 2019 roku. 

mieszkańcy Gdańska, którzy nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, 
nie mogą np. rozporządzać swoim majątkiem, potrzebują troski i codziennego 
wsparcia. zapewniają je opiekunowie prawni i kuratorzy. miejski ośrodek pomocy 
rodzinie w Gdańsku zachęca do pełnienia tych funkcji.  

Organizatorem transportu ko-
lejowego na Pomorzu jest sa-
morząd województwa.
 – O ile w pierwszym roku pan-
demii liczba pasażerów spadła 
drastycznie, tak w  2021 roku 
widać pewne odbicie. Pasaże-
rowie powoli wracają do po-
ciągów – mówi Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego.
W ciągu 12 miesięcy ubiegłego 
roku pomorskie pociągi prze-
wiozły dokładnie 43 052 363 
pasażerów. To o ponad 8,2 mln 
osób więcej niż w 2020 r. Jed-
nak w  porównaniu do rekor-
dowego roku pomorskiej kolei, 
czyli roku 2019 to o ok. 13 mln 
pasażerów mniej.
 – Warto dodać, że samorząd 
województwa pomorskiego 
stale rozwija transport kole-
jowy. Trwają prace związane 
z elektryfikacją linii Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej. Jedno-
cześnie budowany jest nowy 
przystanek Gdańsk Firoga. 
Widać już zarys obu peronów 

oraz fundamenty pod charak-
terystyczną czerwoną wiatą – 
informuje Michał Piotrowski.
Na początku lutego samorząd 
województwa złożył do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowe-
go wniosek o  dofinansowanie 
z programu Polski Ład inwesty-
cji związanych z  transportem. 

Pozyskane pieniądze mają być 
wydane na kupno czterech po-
ciągów hybrydowych. Marsza-
łek Struk liczy na 65-mmilio-
nowe dofinansowanie. 
 – Pojazdy umożliwią uru-
chomienie wielu nowych re-
lacji, co będzie istotne przy 
planowanych modernizacjach 

i zamknięciach w związku z re-
montem wielu pomorskich li-
nii kolejowych. Mam nadzieję, 
że dzięki temu jeszcze więcej 
mieszkańców regionu będzie 
podróżować koleją  – podkreśla 
marszałek Struk.

(GR)

Nie tylko wśród podopiecz-
nych MOPR są osoby, które nie 
mogą żyć samodzielnie. 
 – Barierę stanowią np.: za-
awansowany wiek, choroba 
psychiczna czy bardzo zły stan 
zdrowia uniemożliwiający ak-
tywność życiową i  społeczną. 
W  takich sytuacjach sprawdza 
się pomoc opiekuna prawne-
go lub kuratora. Zachęcamy 
pełnoletnich, empatycznych 
mieszkańców do podjęcia się 
roli opiekuna prawnego dla 
osoby całkowicie ubezwła-
snowolnionej lub do pełnienia 
funkcji kuratora osoby czę-
ściowo ubezwłasnowolnionej. 
Kandydatki i kandydaci muszą 
mieć m.in. nieposzlakowaną 
opinię oraz pełną zdolność do 
czynności prawnych. Powinni 
też m.in. korzystać z pełni praw 
publicznych. Ustanowienie 
opiekuna i  kuratora następuje 
postanowieniem sądu opiekuń-
czego – zachęca Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.
Opiekun prawny wspiera oso-
bę całkowicie ubezwłasno-
wolnioną, która zazwyczaj 
sprosta tylko drobnym czyn-
nościom dnia codziennego. 
Problemem jest dla niej nawet 
zrobienie zakupów. Do obo-
wiązków opiekuna prawnego 
należy m.in. ochrona intere-
sów osobistych i  majątkowych 

takiej ubezwłasnowolnionej 
osoby. Także dbanie, by miała 
ona właściwą opiekę lekarską, 
środki na życie oraz nie zagra-
żała sobie i innym. Z kolei ku-
rator sprawuje kontrolę i opie-
kę nad sprawami życiowymi 
i  majątkiem osoby częściowo 
ubezwłasnowolnionej. Wspiera 
ją w  życiu codziennym, pełni 
też rolę doradcy np. w  kwe-
stii dysponowania dochodami. 

Czuwa, by podopieczny samo-
dzielnie nie zaciągał żadnych 
zobowiązań finansowych. 
 – Opiekun prawny i  kurator 
nie są zobowiązani do pono-
szenia wydatków na rzecz pod-
opiecznego. Na ich żądanie sąd 
może przyznać wynagrodzenie 
za świadczoną pomoc. Zazwy-
czaj jest ono pokrywane z do-
chodów albo z  majątku osoby 
ubezwłasnowolnionej lub też 
ze środków publicznych – wy-
jaśnia Sylwia Ressel.
Zainteresowani pełnieniem 
funkcji opiekuna prawnego 
lub kuratora dla ubezwłasno-
wolnionych mogą kontakto-
wać się ze specjalistą Centrum 
Pracy Socjalnej 4 MOPR przy 
ul. Lecha 1, (tel.: 58 511 46 16 
lub kom.506 228 183 – w go-
dzinach pracy ośrodka – także 
drogą elektroniczną: mopr@
gdansk.gda.pl.

(SR)

LICZĄ NA WSPARCIE Z POLSKIEGO ŁADU

DLA OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

chcą kupić pociągi hybrydowe 

potrzebna pomoc 

  osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona wymaga 
wsparcia w bardzo wielu aspektach życia - symboliczna
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mieszkańcy sopotu mogą skorzystać z programu „czyste 
powietrze”, w którym można uzyskać wsparcie w wysokości nawet 
69 tys. zł. chodzi o wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

– W Sopocie od wielu lat kon-
sekwentnie stawiamy na ekolo-
gię, dbamy o czyste powietrze 
i zieleń – mówi Marcin Skwie-
rawski, wiceprezydent Sopotu. 
– Czyste powietrze to wspól-
ne dobro, ale i wyzwanie, dba-
my o nie dla zdrowia naszego i 
przyszłych pokoleń. Miasto ma 
własną uchwałę antysmogową, 
jesteśmy uzdrowiskiem i wszy-
scy musimy ograniczać emisję 
CO2.
W tej chwili obowiązują trzy 
części programu. Pierwsza – 
czyli podstawowy poziom dofi-
nansowania do 30 tys. zł – dla 
osób z rocznym dochodem do 
100 tys. zł, druga – podwyż-
szony poziom dofinansowania 
do 37 tys. zł – licząc przecięt-
ny miesięczny dochód na oso-
bę do 1564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym i do 2189 zł w 
gospodarstwie jednoosobowym 
oraz nowa trzecia – najwyższy 
poziom dofinansowania. 
 – W trzeciej części przewi-
dziano nawet 69 tysięcy zło-
tych maksymalnej dotacji przy 

90 proc. kosztów kwalifiko-
wanych. Przeciętny dochód na 
jednego członka gospodarstwa 
domowego ma wynosić do 900 
złotych w gospodarstwie wielo-
osobowym lub do 1260 złotych 
w jednoosobowym – informuje 
Anetta Konopacka z sopockie-
go ratusza. – Dofinansowanie 
mogą uzyskać właściciele lub 
współwłaściciele jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
lub wydzielonych w budyn-
kach jednorodzinnych lokali 

mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. 
Otrzymane pieniądze można 
przeznaczyć m.in. na wymianę 
starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowo-
czesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy oraz przepro-
wadzenie niezbędnych prac ter-
momodernizacyjnych budynku. 

(GR)

WYMIEŃ STAREGO KOPCIUCHA

możesz otrzymać nawet do 69 tysięcy

Główny Urząd Statystycz-
ny podał najnowsze dane 
o  przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniu. Jest ono 
wyższe niż ostatnio. Ten 
wzrost oznacza, że od 1 mar-
ca renciści i wcześniejsi eme-
ryci będą mogli do swoich 
świadczeń dorobić więcej. 
 – Niektórzy świadczenio-
biorcy powinni kontro-
lować, czy ich dodatko-
we zarobki nie spowodują 
zmniejszenia lub zawiesze-
nia świadczeń. Limity, czyli 
graniczne kwoty przychodu, 
są uzależnione od średniej 
płacy krajowej, której wy-
sokość publikowana jest co 
trzy miesiące – informuje 
Krzysztof Cieszyński, re-
gionalny rzecznik prasowy 
ZUS województwa pomor-
skiego. – Zmniejszenie bądź 
zawieszenie świadczenia 
mogą spowodować przycho-
dy z umowy o pracę, zlece-
nia, agencyjnej, od których 
obowiązkowo są odprowa-
dzane składki na ubezpie-
czenia społeczne, a  także 
przychodu, który jest pod-
stawą wymiaru składek przy 
działalności gospodarczej.
Od 1 marca świadczenio-
biorcy, którzy pobierają 

emerytury, ale nie osią-
gnęli powszechnego wieku 
emerytalnego oraz renciści, 
będą mogli dorobić bez żad-
nych konsekwencji do kwo-
ty 4196,60 zł czyli 70 proc. 
przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia. Jeśli ich 
przychód przekroczy 70 proc. 
ale będzie niższy niż 130 
proc. tego wynagrodzenia, 
czyli 7793,70 zł., to świad-
czenie zostanie zmniejszone 
o wartość przekroczenia, nie 
więcej jednak niż o  kwotę 
maksymalnego zmniejsze-
nia. Od 1 marca będzie ona 
wynosić 691,94 zł dla emery-
tur i  rent z  tytułu całkowitej 
niezdolności do pracy, 518,99 
zł dla rent z  tytułu częścio-
wej niezdolności do pracy 
i  588,19 zł dla rent rodzin-
nych, do których uprawniona 
jest jedna osoba. Jeżeli dodat-
kowe przychody przekroczą 
kwotę 7793,70 zł, to świad-
czenie zostanie zawieszone. 
Emeryci, którzy ukończy-
li powszechny wiek emery-
talny (60 lat kobiety i  65 lat 
mężczyźni), mogą dorabiać 
do emerytury bez ograni-
czeń i  nie muszą martwić 
się o  rozliczenia z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Wyjątek stanowią osoby, 
które pobierają emerytu-
rę w  zbiegu z  rentą z  tytu-
łu niezdolności do pracy 
z  ubezpieczenia wypad-
kowego. W  tym wypadku 
jakakolwiek kwota dodat-
kowego przychodu będzie 
skutkowała zawieszeniem 
jednego ze świadczeń. Na-
tomiast jeżeli przychód 
z  tytułu pracy emerytów, 
którym ZUS podwyższył 
emeryturę do kwoty świad-
czenia minimalnego, prze-
kroczył wysokość kwoty 
podwyższenia, to emery-
tura będzie przysługiwała 
w  niższej kwocie, bez do-
płaty. Ograniczenia nie do-
tyczą też niektórych renci-
stów. Chodzi o osoby, które 
pobierają renty dla inwali-
dów wojennych, inwalidów 
wojskowych, których nie-
zdolność do pracy związana 
jest ze służbą wojskową oraz 
renty rodzinne przysługują-
ce po uprawnionych do tych 
świadczeń.
Nowe limity będą obo-
wiązywały do końca maja  
2022 r. 

(AN)

ZUS PRZYPOMINA

dorobisz więcej

Michał Piotrowski, rzecznik 
prasowy Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Pomorskiego informuje, że 
nasze województwo znala-
zło się na siódmym miejscu 
w rankingu FDI Europejskie 
Miasta i Regiony Przyszłości. 
Jako miasto średniej wielkości 
przyjazne dla biznesu wyróż-
niony został Gdańsk, a w ka-
tegorii małych miast strategia 
BIZ – Gdynia. Ranking zo-
stał przygotowany przez FDI 
Intelligence, jeden z działów 
Financial Times.
W rankingu 2022/2023 wo-
jewództwo pomorskie zajęło 
7. miejsce w kategorii regio-
nów średniej wielkości. War-
to dodać, że pomorskie jest 
jedynym polskim regionem 
w pierwszej dziesiątce. Wy-
przedziliśmy również takie 
znane europejskie regiony jak 
Wyspy Kanaryjskie i Kraj Ba-
sków w Hiszpanii oraz Toska-
nię we Włoszech.
 – Rankingi są potwierdze-
niem, że praca, którą wkłada-
my w to, aby region był bar-
dziej zrównoważony, przyja-
zny dla biznesu i różnorod-
ny, daje efekty – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek 

województwa pomorskiego. – 
Przypomina nam jednocześnie 
o tym, ze nadal mamy sporo do 
zrobienia.
Łącznie w rankingu prze-
analizowanych zostało 148 
regionów. 
W rankingu FDI docenione 
zostały również dwa pomor-
skie miasta. Gdańsk zajął 8. 

miejsce w kategorii średnich 
miast przyjaznych biznesowi. 
Z kolei Gdynia uplasowała się 
na 10. miejscu wśród małych 
miast przyszłości. Łącznie 
badaniem londyńskich ana-
lityków objętych zostało 356 
miast z całej Europy.

(MP)

REGION PRZYSZŁOŚCI

pomorskie w europejskiej czołówce 

   Światowe marki na swoje siedziby wybierają Gdańsk
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DZIAŁAJĄ MIMO OGRANICZEŃ

rok ciekawych imprez
 – Kolejny rok pandemiczny 
zmusza nas do zmiany profi-
lu działalności naszego klu-
bu. Mimo wielu ograniczeń 
staramy się jednak wyjść do 
mieszkańców z  bogatą ofer-
tą – podkreśla Jagoda Weso-
łowska, kierownik osiedlo-
wego klubu „Piastuś”. 
W  ofercie klubu nie braku-
je zajęć stałych. Najmłodsi 
mogą uczestniczyć w  zaję-
ciach ogólnorozwojowych 
z  elementami judo i  piłki 
nożnej prowadzone przez 
wykwalifikowanych tre-
nerów „SportManiaków”. 
Dzieci, których rodzice sta-
wiają na rozwój artystyczny, 
znajdą swoje miejsce na zaję-
ciach autorskich Małgorzaty 
Śliwy „Dobry Start” – Ryt-
mika dla Smyka.
 – Nieco starszym proponu-
jemy zajęcia taneczne w Stu-
dio Tańca Teal Dance oraz 
naukę gry na gitarze i  key-
boardzie. Niezwykłe cudeń-
ka powstają zaś na zajęciach 
z  ceramiki prowadzonej 
przez pracownię ceramiczną 
MANSARDA. Dorosłym 
proponujemy gimnastykę dla 
seniorów „Wdech i wydech”, 
zajęcia fitness, flamenco, ta-
niec irlandzki. Nowością jest 
natomiast fechtunek – mówi 
Jagoda Wesołowska.
Prawdziwym hitem stały się 
zajęcia z  rysunku i  malar-
stwa. Pod fachowym okiem 
Moniki Urbańskiej-Ileckiej 
rodzą się młodzi artyści. 
Również panie z  koła Kre-
atywny Senior spełniają się 
przy sztalugach, realizując 
ostatni etap projektu finanso-
wanego z budżetu rady dziel-
nicy „Martwa natura – od 
szarości do koloru”. Zwień-
czeniem projektu będzie pra-
ca malarska „Martwa natura 
– akryl na płótnie”. To dzięki 
współpracy z Radą Dzielnicy 
Przymorze Wielkie możliwe 
jest finansowanie większości 
projektów proponowanych 
przez nasz klub. 
 – Podczas ferii zimowych 
proponowaliśmy dzieciom 
warsztaty „Zimowe poran-
ki z  ceramiką i  rysunkiem”. 
Wiosnę planujemy powitać 

w naszym amfiteatrze przed-
stawieniem lalkowym Teatru 
Rozmaitości „Czarodziej-
ska łąka”. Od marca ruszają 
również projekty finanso-
wane przez Radę Dzielnicy 
Przymorze Wielkie. Dzięki 
temu odbędą się: XIII Po-
morski Przegląd Piosenki, 
XVIII Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej i  III Przegląd 
Piosenki Świątecznej. Re-
alizowane też będą projekty 
ceramiczne dla seniorów – 
cykl wiosennych i jesiennych 
spotkań „Wiosenne i  jesien-
ne lepieje”, na których panie 
poznają podstawowe tech-
niki wytwarzania prostych 
przedmiotów i  nauczą się, 
jak wykonać prosty talerz, 
doniczkę lub pojemnik na 
włóczkę – informuje Jagoda 
Wesołowska.
Światowy Dzień Dziergania 
będzie okazją do wykonania 
szydełkowych siatek, 
a w ramach projektu „Ogro-
dowe zakamarki”, na istnie-
jących szarych, wymurowa-
nych elementach małej archi-
tektury Ogrodu Jordanow-
skiego podczas rodzinnego 
malowania powstaną kolo-
rowe wzory malarskie, które 
będą zawierać wątki robótek 
ręcznych. Dzięki wspólnej 
plenerowej akcji przestrzeń 
ogrodu nabierze radosnych 
kolorów i wzmocni poczucie 
wpływu na zmianę otaczają-
cej przestrzeni.
W  planach „Piastusia” jest 
oczywiście impreza z  okazji 
Dnia Dziecka oraz spotkanie 
z Mikołajem. 
 – Wiosną, we współpracy 
z  okolicznymi przedszkola-
mi, planujemy sportową im-
prezę – Spartakiadę Przed-
szkolaków, a na zakończenie 
wakacji – plenerową impre-
zę połączoną z  obchodami 
30-lecia Szkoły Językowej 
WELL, działającej przy na-
szym klubie. Z kolei w czasie 
wakacji tradycyjnie zapro-
ponujemy dzieciom ciekawe 
i  oryginalne warsztaty – za-
pewnia Jagoda Wesołowska. 

(AT)

PLANY „BOLKA I LOLKA”

swoje pasje rozwijają młodzi i starsi
W  osiedlowym klubie „Bolek 
i Lolek” swoje pasje mogę roz-
wijają najmłodsi jak również 
najstarsi mieszkańcy Przy-
morza. Działają tu koła i sek-
cje zainteresowań dla dzieci 
i dorosłych.
Zajęcia plastyczne są skiero-
wane dla dzieci od piątego 
roku życia, a  rysunku, malar-
stwa i grafiki od ósmego roku 
życia. W klubie prowadzone są 
też zajęcia dla dzieci z artetera-
pii, czyli terapia poprzez sztu-
kę. Maluszki od pierwszego 
roku życia mogą uczestniczyć 
w  zajęciach sensorycznych. 
Dla nich prowadzona jest też 
rytmika dla smyka. „Sport-
maniacy” prowadzą w  klubie 
zajęcia sportowe z elementami 
judo i  piłki nożnej dla dzieci 
od drugiego roku życia. Se-
niorzy mogą próbować swoich 
sił w  malarstwie i  rękodziele. 
W  klubie przy Kołobrzeskiej 
działa też Koło Seniora.
 – W  ostatnim czasie pozy-
skaliśmy fundusze z  budże-
tu Rady Dzielnicy Przymo-
rze Wielkie na prowadzenie 
cyklicznych zajęć z  malar-
stwa i  rękodzieła dla senio-
rów. W  czasie spotkań two-
rzyć będziemy makaramy, ale 

zajmiemy się też malowaniem 
na szkle, malarstwem olejnym 
i akrylowym – mówi nam Jo-
anna Bożyk, kierownik klubu 
„Bolek i Lolek”. 
Najmłodsi uczestnicy zajęć 
sensorycznych będą realizo-
wać projekt „Ogród wróżek”. 
To jednak nie wszystko. Klub 
wspólnie z  radą dzielnicy ma 
organizować festyny osiedlowe 
(z  okazji Dnia Dziecka, Dni 
Sąsiadów,  „Sobótkowe opo-
wieści”, „Pożegnanie Lata”. 

W  czasie wakacji (lipiec) od-
będą się tradycyjne „Wyprawy 
z Bolkiem i Lolkiem”, podczas 
których najmłodsi będą mo-
gli zwiedzać Trójmiasto oraz 
uczestniczyć w  zajęciach re-
kreacyjnych i sportowych.
 – Planujemy też urozma-
icić przestrzeń wokół klu-
bu instalacjami artystyczny-
mi z  okazji świąt – również 
tych nietypowych. W  mar-
cu we współpracy z  Gdań-
skim Klubem Poetów z okazji 

Międzynarodowego Dnia Po-
ezji rozwiesimy poetyckie pra-
nie nieopodal klubu. Korzy-
stając z okazji, zapraszamy do 
zaglądania na stronę klubu na 
facebooku. Tam będzie można 
znaleźć wszystkie informacje 
dotyczące wydarzeń i  imprez, 
jakie organizowane są w  klu-
bie „Bolek i Lolek” – zachęca 
Joanna Boużyk.

(GR)

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne
 

Fo
t.

 N
ad

es
ła

ne
 

pomimo epidemii koronowirusa klub osiedlowy „maciuś i” na przymorzu 
tętni życiem. tegoroczny kalendarz imprez jest bogaty. znaleźć można w 
nim wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe.

Od kilku lat klub współpracu-
je z Radą Dzielnicy Przymorze 
Wielkie, dzięki czemu realizo-
wane są ciekawe projekty de-
dykowane mieszkańcom całej 
dzielnicy.
 – Dla Seniorów zaplanowali-
śmy zajęcia kreatywne, pod-
czas których wykonamy pal-
my wielkanocne, pluszaka dla 
wnuka i  prawnuka, koszyk na 
grzyby czy stroik na wigilijny 
stół. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się Konkurs Piosenki 
Retro o Złoty Mikrofon, który 
odbędzie się w listopadzie. Ko-
rzystając z  okazji, zapraszam 
na spotkania Klubu Seniora 
„Pogodna jesień”. Odbywają 
się one w każdy czwartek o go-
dzinie 14.30 – zaprasza Urszu-
la Lisowska, kierownik klubu 
„Maciuś I”.
Coś dla siebie znajdą też naj-
młodsi. Zaplanowano bowiem 
zabawy integracyjne połączo-
ne z warsztatami kreatywnymi 
„Prima aprilis bardzo poważ-
ne święto”, „Bezpieczne wa-
kacje – Powitanie lata”, „Sta-
ry niedźwiedź mocno śpi” czy 

„Pomocnicy Św. Mikołaja”. 
Z okazji Dnia Dziecka ma się 
odbyć festyn rodzinny „W  In-
diańskiej wiosce”, podczas któ-
rego będzie możliwe spotkanie 
z  kulturami Indian Ameryki 
Północnej (scenografia wio-
ski indiańskiej, pokazy tań-
ców indiańskich, konkurencje 

strzeleckie, zręcznościowe 
i  wiele innych atrakcji. Akcja 
Lato w  tym roku odbędzie się 
w miesiącu sierpniu.
 – W  związku z  pandemią 
z  zajęć sekcji i  kół zaintereso-
wań oraz z  imprez mogą sko-
rzystać mniejsze grupy dzieci, 
młodzieży i  dorosłych. Wolne 

miejsca są jeszcze na zajęciach 
rysunku dla dzieci i  dorosłych 
oraz plastycznych dla dzieci 
w wieku od 5 do 9 lat, a także 
tanecznych dla dzieci od 5 do 9 
lat oraz treningach Wing Tsun 
Kung Fu i  Akademii Futbolu 
dla dzieci od 3 lat – dodaje Ur-
szula Lisowska.
Miłośników fantastycznych 
gier planszowych Gdański 
Klub Fantastyki zaprasza 20 
marca o godz. 12.00 na  „Plan-
szówkarium”. Tego dnia na 
chętnych czekać będzie ponad 
100 tytułów gier. Członko-
wie klubu z chęcią będą służyć 
swoim doświadczeniem przy-
szłym fanom gier planszowych. 
Spotkania z  planszówkami 
odbywają się raz w miesiącu – 
trzecia niedziela w miesiącu.
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać telefonicznie (58 
556 51 41) lub drogą mailową 
(klub.macius1@go2.pl). O tym, 
co dzieje się w  klubie, dowie-
dzieć się można z  klubowego 
fanpagu.

(GR)

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY SENIORÓW 

Bogaty kalendarz imprez „maciusia i”

  z okazji walentynek niecodzienną instalację plastyczną można było podziwiać tuż przy 
klubie „bolek i lolek”.
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REMONT  
RYBACKIEGO…...

… ...i długiego 
pobrzeża 
Ruszył remont na Rybac-
kim Pobrzeżu, który ma za-
kończyć się za trzy miesiące. 
Poza tym ogłoszony zosta-
nie także przetarg na prze-
budowę i  remont Długiego 
Pobrzeża. 
  – Remont nawierzchni 
Rybackiego i Długiego Po-
brzeża jest jednym z  ele-
mentów partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego doty-
czącego zabudowy Wyspy 
Spichrzów. Lada moment 
ruszamy z  pierwszym eta-
pem remontu Rybackie-
go Pobrzeża, który będzie 
obejmował odcinek od Ho-
telu Hilton aż do bramy 
Straganiarskiej.
Na kolejnym etapie i odcin-
kach będzie działał inwestor 
prywatny oraz miasto, które 
odpowiada za umocnienie 
Długiego Pobrzeża, żeby 
skutecznie tę nawierzchnię 
wymienić. Zgodnie z przy-
jętymi założeniami, wy-
konawca przewiduje pro-
wadzenie prac na pobrzeżu 
w sezonie wakacyjnym.

(GR)

PIERWSI W POLSCE

autobusy elektryczne dla Gdańska
Ogłoszono przetarg na dosta-
wę 18 autobusów miejskich 
zasilanych energią elektrycz-
ną, w tym 10  autobusów stan-
dardowych i 8 przegubowych. 
Gdańską flotę nowe pojaz-
dy zasilić mają w przyszłym 
roku, ale jeszcze w tym roku 
na Wybrzeże dotrą 3 autobusy 
elektryczne typu mini Karsan 
Jest Electric, które obsługiwać 
będą obszar Starego i Główne-
go Miasta.
Anna Dobrowolska, rzecznik 
prasowy spółki Gdańskie Au-
tobusy i Tramwaje informuje, 
że wyłonione w przetargu au-
tobusy charakteryzować mają 
się jak największym zasięgiem 
oraz jak największą pojemno-
ścią baterii. Pojazdy obsługi-
wać mają gdańskie linie bez 
konieczności ładowania ich na 
terenie miasta, czyli podczas 
realizacji kursów. Ładowane 
będą na terenie zajezdni.
 – Takie rozwiązanie, na taką 
skalę, wprowadzamy jako 
pierwsze duże miasto w Pol-
sce. Dzięki przyjętemu roz-
wiązaniu nie ma konieczności 
budowania kosztownej in-
frastruktury na terenie mia-
sta – zaznacza prezes GAiT 
Maciej Lisicki. – W tym roku 
ogłosimy także przetarg na 
stację ładowania pojazdów 

elektrycznych o dużej mocy, 
która zlokalizowana będzie na 
zajezdni autobusowej. Stacja 
posiadać będzie 18 punktów 
ładowania, a ich liczba będzie 
sukcesywnie zwiększana we-
dług potrzeb. Pojazdy podczas 
nocnego ładowania będą także 
prekondycjonowane. Oznacza 
to, że już w momencie wy-
jazdu pojazdów z zajezdni na 
trasy docelowa będzie tempe-
ratura panująca w przestrzeni 
pasażerskiej w zależności od 
warunków atmosferycznych.
Nowe pojazdy będą oczywi-
ście przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i osób 
podróżujących z wózkami 
dziecięcymi. Dla takich osób 
ma być wydzielona i oznaczo-
na strefa oraz platforma umoż-
liwiające wjazd wózka. 
 – W trosce o potrzeby osób 
o ograniczonej możliwości 
poruszania się oraz osób nie-
widomych i niedowidzących 
wszystkie kolumny i poręcze 
wykonane mają być w kolorze 
żółtym, a przyciski opisane w 
alfabecie Braille’a. W pojaz-
dach znajdować mają się także 
pasy do bezpiecznego prze-
wozu rowerów – mówi Anna 
Dobrowolska. – Do dyspozycji 
pasażerów mają być wygodne 
ergonomiczne fotele. Pojazdy 

wyposażone mają być w syste-
my monitoringu i klimatyza-
cji, o wydajności zapewniającej 
komfort podróżowania nawet 
w upalne dni z uwzględnie-
niem specyfiki komunikacji 
miejskiej tj. częstego otwiera-
nia drzwi. 
Osiemnaście autobusów do 
gdańskiej floty dołączy już w 
przeszłym roku. Natomiast 
jeszcze w tym roku do Gdań-
ska dotrą 3 autobusy elek-
tryczne typu mini Karsan Jest 

Electric, które obsługiwać 
będą obszar Starego i Głów-
nego Miasta. Wraz z nowymi 
autobusami dostarczone zosta-
ną trzy ładowarki elektryczne 
do zasilania w prąd akumu-
latorów trakcyjnych. Pojazdy 
ładowane będą na terenie za-
jezdni autobusowej.
 – Nowe elektryczne pojaz-
dy, zarówno autobusy typu 
mini, jak i autobusy standar-
dowe oraz przegubowe, któ-
re dołączą do floty GAiT, 

wyposażone będą w zaawan-
sowane systemy bezpieczeń-
stwa, tj. system awaryjnego 
autonomicznego hamowa-
nia przez pojazd przy wykry-
ciu przeszkody oraz asystenta 
martwego pola, który infor-
mował i ostrzegał będzie kie-
rowcę o obecności przeszkody 
w martwym polu – dodaje pre-
zes GAiT.

(GR)
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 – polski ład swoje piętno na pewno odciśnie na funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych. decyzje rządu 
z pewnością spowodują wzrost kosztów prac remontowych. ale to nie wszystko. w finansach pracuję już od 
32 lat i pierwszy raz – mimo że mamy już luty – nie wiem, jakie obowiązują przepisy podatkowe – mówi nam 
zbigniew kopiński, prezes robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” w Gdańsku.

Polska jest jedynym krajem na 
Europie, gdzie zaliczkę na po-
datek dochodowy za pracow-
ników można wyliczać według 
dwóch zasad – tej ustalonej z 
roku 2021 i według Polskiego 
Ładu. Z takim problemem bo-
rykają się pracodawcy w kraju, 
bo nowy program rządu oka-
zał się przygotowanym na ko-
lanie niewypałem i teraz jego 
autorzy wnoszą niezliczoną 
ilość poprawek, a wszystkim 
próbują wmówić, że to wina 
księgowych.
 – Najbardziej boimy się o koszt 
prac remontowych. Przetargi 
nie zostały jeszcze rozstrzy-
gnięte, ale doskonale wiemy, 
że znaczącej podwyżce ule-
gły koszty pracy. Niebagatel-
nemu wzrostowi uległy także 
ceny materiałów budowlanych. 
Mam jednak nadzieję, że ogól-
ne oferty poprzetargowe nie 
będą zawierać kosmicznych 
cen. Przypomnę, że w roku 

ubiegłym rozbieżność między 
najdroższą, a najtańszą ofer-
tą na remont dachu wynosiła 
ok. 200 tysięcy złotych. Nasze 
zasoby nie są najmłodsze i po-
trzebują sporych nakładów fi-
nansowych. W związku z tym 
byliśmy zmuszeni o 20 groszy 
podnieść fundusz remontowy – 
mówi nam Zbigniew Kopiński. 
Na liście tegorocznych re-
montów najważniejsze będą: 
remonty dachów oraz wymia-
na instalacji wodociągowych. 
Wspomnieć trzeba, że pod ko-
niec ubiegłego roku rozpoczęto 
wymianę instalacji gazowej w 
dwóch budynkach na dolnym 
osiedlu. Prace musiano prze-
prowadzić, ponieważ obie sieci 
uległy uszkodzeniu.
Warto dodać, że jest to jedy-
na podwyżka, która była za-
leżna od spółdzielni. Wzrost 
pozostałych składników czyn-
szu zafundowali mieszkańcom 
dostawcy mediów. Średnio 

czynsze – w Robotniczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Bu-
dowlani” uległy podwyżce o 
ok. 10 proc. A na tym niestety 
nie koniec.
 – Co z tego, że obniżono po-
datek za ciepło, skoro podwyż-
ce uległa cena podstawowa. W 
tej chwili nie wiemy nawet, jak 
duża będzie podwyżka za cie-
pło. Największe obawy wiąże-
my z podwyżką gazu, ponieważ 
budynki przy ulicy Doroszyń-
skiego ogrzewane są gazem. W 
tej chwili nie wiem, jak duży 
będzie wzrost cen, ponieważ 
faktury otrzymuje ze spół-
ki GPEC – tłumaczy prezes 
Kopiński.
To wszystko spowodowało, 
że w ubiegłym roku znacz-
nie wrosły wszystkie wydat-
ki spółdzielni – czego nie 
można niestety powiedzieć o 
przychodach.
 – W związku z panującym 
kryzysem gospodarczym nie 

mogliśmy podnieść cen wynaj-
mu lokali użytkowych, a i tak 
nie wszystkie są wynajęte, dla-
tego wpływy z tego tytułu nie-
znacznie spadły. Nasze ceny są 
już na bardzo niskim poziomie 

i kolejne obniżki nie wchodzą 
w rachubę. Na naszym osie-
dlu działają przede wszystkim 
małe firmy. Mam nadzieję, że 
Polski Ład nie wpłynie nega-
tywnie na ich funkcjonowanie, 

bo inaczej stracimy kolejnych 
najemców, a o pozyskanie no-
wych będzie niezwykle trudno 
– dodaje Zbigniew Kopiński. 

(lubek)

MNIEJSZE WPŁYWY Z WYNAJMU LOKALI

z niepokojem oczekują na rozstrzygniecie przetargów

 pawilon przy czyżewskiego wymaga już prac remontowych
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w dalszym ciągu miasto nie ustaliło warunków zabudowy dla terenu znajdującego się przy ulicy paderewskiego 
na suchaninie. przez urzędniczą opieszałość spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino”, która jest właścicielem 
terenu, oraz dzierżawca tracą pieniądze.

O  pomysłach na zabudowę 
tego terenu pisaliśmy wielo-
krotnie na naszych łamach. 
Jednak każda koncepcja była 
oprotestowywana przez nie-
liczną grupę mieszkańców, 
którzy protestują już chyba 
tylko dla samej zasady „nie, 
bo nie!”. Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Suchanino”, która 
ma ten grunt w  użytkowaniu 
wieczystym wydzierżawiła te-
ren firmie, która z kolei poro-
zumiała się wstępnie z Lidlem. 
Temu przedsięwzięciu (budo-
wie Lidla) również sprzeciwia 
się – bez konkretnych argu-
mentów – kilkuosobowa grupa 
mieszkańców. Nowa inwesty-
cja, która na pewno wpłynęłaby 
korzystnie na rozwój dzielnicy, 
nie może ruszyć bez warunków 
zabudowy, które powinien wy-
dać Urząd Miejski w Gdańsku. 
W  październiku urzędnicy 
gdańskiego ratusza poinfor-
mowali nas, że postępowanie 
jest prowadzone, ale do urzędu 
wpłynęły protesty w  związku 
z czym cała procedura przecią-
gnęła się. Minęło niemal pół 
roku, a decyzji w dalszym cią-
gu nie ma. 20 lutego ponownie 
zapytaliśmy urzędników jak 
wygląda sytuacja, ale przed za-
mknięciem tego wydania „Pa-
noramy” żadnej wiadomości 
nie otrzymaliśmy.
Cierpliwość dzierżawcy kończy 

się, ponieważ ponosi obecnie 
koszty, a nie ma żadnych przy-
chodów. Z kolei do kasy spół-
dzielni wpływa jedynie połowa 
kwoty, którą SM „Suchanino” 
mogłaby otrzymywać z  tytu-
łu dzierżawy. Nie chcąc tracić 
kolejnych pieniędzy najem-
ca zwrócił się do spółdzielni 
o aneksowanie umowy.
 – Dzierżawca chce wynająć 
budynek po byłej Biedronce. 
Myślę, że jest to bardzo roz-
sądne rozwiązanie, ponieważ 
nowy najemca będzie dbał 
o  budynek i  jego otoczenie. 
Jest to rozwiązanie tymczaso-
we. Mam nadzieję, że w  naj-
bliższych tygodniach gdańscy 
urzędnicy ustalą w  końcu wa-
runki zabudowy dla tego tere-
nu. Z naszego osiedla zniknęły 
już ważne marki handlowe i fi-
nansowe. Nie chcemy być tyl-
ko sypialnią. Nie muszę więc 
chyba nikogo przekonywać, że 
sklep Lidl na pewno uzupełni 
zaplecze handlowe na naszym 
osiedlu i rozszerzy wybór pod-
stawowych dla życia zakupów. 
Być może właśnie ta inwestycja 
byłaby początkiem pozytyw-
nych zmian inwestycyjnych na 
Suchaninie – mówi „Panora-
mie” Leonard Wieczorek.
Do tematu na pewno wrócimy 
na naszych łamach.

(lubek)

ZNALEŹLI ROZSĄDNE ROZWIĄZANIE

spółdzielnia traci pieniądze,  
bo urzędnicy zwlekają z decyzją
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niesiemy pomoc niepełnosprawnym dzieciom od 2005 roku
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rehabilitacyjnymi z kraju i zagranicy
ściśle współpracujemy z Fundacją na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty"

          druk ulotki dofinansowano w 10% ze środków 1%
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w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego
edukacje
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specjalistyczne obuwie) 
w opłaceniu leków

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym 
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JUBILEUSZOWY KONCERT Z GWIAZDAMI

orkiestra przemka wciąż gra głośno
Jednoosobowa orkiestra cha-
rytatywna Przemka Szaliń-
skiego działa już od 15 lat. 
Jubileusz dzieła swojego życia 
młody gdańszczanin obcho-
dził będzie hucznie, ale pod-
czas imprezy zbierane będą 
oczywiście pieniądze, które 
zostaną potem przeznaczo-
ne na pomocy podopiecznym 
Fundacji Przemek Dzieciom. 
Na imprezie, która odbędzie 
się 12 marca wystąpią m.in. 
Felicjan Andrzejczyk. Mu-
niek Staszczyk i  Zbigniew 
Zamachowski.
Patrząc na aukcję gadżetów 
wystawianych na aukcję przez 
Przemka, śmiało można po-
wiedzieć, że odmówić Szaliń-
skiemu po prostu nie wypada. 
Lista nazwisk, które nawet 
w  symboliczny sposób wspie-
rają jego działalność, jest tak 
długa, że nie podejmiemy się 
podania nawet jej połowy.
Swoją misję pomocy potrze-
bującym rozpoczął, gdy miał 
zaledwie 13 lat.
 – Wtedy chciałem pomóc 
choremu koledze Markowi, 
który miał porażenie mózgo-
we. Wpadłem na pomysł, że 
będę zbierał pieniądze, za któ-
re kupię mu wózek inwalidz-
ki. Zorganizowałem koncert, 
w którym uczestniczyli Artur 

Barciś, Cezary Żak, Andrzej 
Granowski, Bogusław Mec, 
Hanna Rek, Homo Homi-
ni, Edward Hulewicz. Mimo 
że byłem nikomu nieznanym 
nastolatkiem, żadna z  zapro-
szonych osób mi nie odmówi-
ła. Do każdego z nich pisałem 
maila. Kiedy wiedziałem, że 
zgodził się Artur Barciś, to 
w  mailu do Żaka dopisałem 
„PS. Artur Barciś się zgodził”. 
W  odpowiedzi Pan Cezary 
napisał: „No to ja nie mam 
innego wyjścia…” – wspomi-
na nasz bohater swoje pierw-
szego kroki w  charytatywnej 
działalności. 
Najwięcej swoją pomocą służy 
fundacji trójka ambasadorów: 

Piotr Fronczewski, Katarzy-
na Dąbrowska i Mateusz Da-
mięcki. Po raz pierwszy na 
apel gdańszczanina odpowie-
dzieli zaś Muniek Staszczyk 
i Felicjan Andrzejczak. 
 – Niesiemy pomoc konkret-
nym dzieciom. Dzięki temu 
wszyscy widzą, na jaki cel 
wydaję zebrane pieniądze. 
Moja działalność jest bardzo 
transparentna. W  tej chwi-
li jest to dwójka dzieciaków 
z  Gdańska i  Gdyni, którym 
finansujemy ich rehabilita-
cję. Nie pomagam tysiącom 
dzieci, ale dwójce i  to bardzo 
konkretnie. Otrzymuję nie-
samowitą ilość próśb o  po-
moc, ale możliwości fundacji 

są ograniczone – komentuje 
Przemek Szaliński.
Fundacja Przemek Dzie-
ciom istnieje od 6 lat, ale tak 
właściwie to jej prezes sam 
wszystko robi. Z pomocy wo-
lontariuszy korzysta jedynie 
podczas imprez. Jubileuszowy 
koncert odbędzie się w  NOT 
przy ul. Rajskiej w  Gdań-
sku. Wystąpią znani i  lubiani 
polscy artyści. Całość popro-
wadzi niezawodny Roman 
Czejarek. Obędzie się także 
aukcja, którą poprowadzi Ro-
bert Janowski. Będzie moż-
na licytować wiele ciekawych 
przedmiotów, wśród których 
szczególną uwagę warto zwró-
cić na przedmiot z  autografa-
mi aktorów grających w filmie 
„Furioza”.
 – Wolnych miejsc zostało bar-
dzo niewiele. Mimo że wciąż 
mamy sytuację pandemiczną, 
liczba sprzedanych biletów 
bardzo mnie cieszy. Wierzę, 
że sprzedam wszystkie wej-
ściówki – dodaje Przemek 
Szaliński. – Pomoc to moje 
życie. Chciałbym, jeśli pozwo-
li mi oczywiście zdrowie, jak 
najdłużej pomagać najmłod-
szych mieszkańców naszego 
Trójmiasta.

Krzysztof Lubański 

WYdarzENia

POLICJA OSTRZEGA

matrymonialne 
oszustwa 
Dwa tygodnie temu wszy-
scy zakochani świętowali 
Walentynki. Policja zauwa-
ża jednak, że święto zako-
chanych to także okazja do 
zwrócenia uwagi na fakt, by 
pamiętać o własnym bezpie-
czeństwie, ponieważ matry-
monialne oszustwa w  sie-
ci stają się coraz bardziej 
powszechne.
Trend ten wzrastał wraz 
z  popularnością interneto-
wych serwisów randkowych, 
a w dobie pandemii korona-
wirusa zagrożenie tego typu 
stało się wręcz powszechne 
i  coraz bardziej kosztowne. 
Policja ostrzega, że oszustów 
matrymonialnych działa-
jących w  internecie jest co-
raz więcej. Ofiarami tego 
typu oszustw padają nie tyl-
ko panie, ale coraz częściej 
mężczyźni.
Z  reguły oszuści wykorzy-
stują obietnicę uczucia, aby 
wyłudzić pieniądze od swo-
ich ofiar. Bardzo często ro-
mansują z osobami, które są 
bardziej podatne na emocjo-
nalną manipulację. Na por-
talach randkowych wyszu-
kują osoby starsze i samotne, 
które są bardziej ufne i posia-
dają mniejsze doświadczenie 
w  korzystaniu z  interneto-
wych serwisów randkowych. 
Dziś oszuści najczęściej ko-
rzystają z  portali społecz-
nościowych, randkowych 
i  aplikacji do poznawania 
nowych ludzi. Wydaje się 
im, że w sieci są anonimowi, 
że mogą przedstawić wiary-
godną historię, a  osobie po 
drugiej stronie będzie trud-
no zweryfikować podane in-
formacje. Zadają mnóstwo 
pytań, a  potem wykorzystu-
ją sytuację osobistą poznanej 
osoby, grają na jej emocjach, 
wpędzają w stres. Podają rze-
kome szczegóły ze swojego 
życia i  w ujmujący sposób 
prezentują niezwykle precy-
zyjnie przygotowaną w  tym 
celu historię. Gdy zdobędą 
zaufanie i  sympatię wyłu-
dzają pieniądze a po krótkim 
czasie fałszywa miłość ży-
cia znika wraz z  zagrabioną 
gotówką.
Oszustwa matrymonialne 
są cały czas modyfikowane 
i  przybierają coraz to nowe 
formy.
Jak rozpoznać, że nowa in-
ternetowa sympatia w  rze-
czywistości jest oszustem:
 – używa nieprawdziwych 
zdjęć. Najbardziej skuteczni 
okazali się oszuści, którzy 
byli znani z  kradzieży zdjęć 
prawdziwych ludzi, dzięki 
czemu stawali się bardziej 
wiarygodni, a  pod pięknym 

zdjęciem możliwe, że kryje 
się oszust,
– szybko wyznaje uczucia 
o  dozgonnej miłości po za-
ledwie kilku godzinach, 
mówi o  wierności, stałej re-
lacji, którą chce z Tobą mieć 
– to powinno być sygnałem 
ostrzegawczym,
– przekierowuje rozmowy 
poza serwis randkowy, po-
nieważ wiele portali rand-
kowych posiada specjalne 
mechanizmy służące wy-
krywaniu oszustów, dlatego 
często nakłania swoje ofiary 
do przeniesienia rozmowy 
na popularny komunikator 
lub chce uzyskać Twój nu-
mer telefonu czy adres e-ma-
il. Pamiętaj, że udostępniając 
jakiekolwiek z  tych danych, 
przekazujesz wiele wrażli-
wych informacji osobie, któ-
rej praktycznie nie znasz,
 – nie dąży do spotkania 
w realnym świecie, przyjmuje 
tożsamość osób, które budzą 
zaufanie, ale zazwyczaj musi 
pracować za granicą (wojsko-
wi, pracownicy organizacji 
humanitarnych, dyplomaci, 
lekarze, biznesmeni). Za-
pewnia to doskonałą wy-
mówkę, dlaczego nie może 
się z Tobą spotkać osobiście,
 – pyta o  sytuację material-
ną i  pieniądze. Na począt-
ku będą to prośby o  drobne 
kwoty na niezbędne napra-
wy czy leki, które nie będą 
budzić większych podejrzeń, 
jednak dla każdego powinien 
być to sygnał ostrzegawczy. 
Aby uwiarygodnić swoją hi-
storię dzielą się informacjami 
o  schorowanych krewnych, 
tragediach, śmierci rodzin-
nej, urazach lub innych trud-
nościach. Gdy osoba zorien-
tuje się, że padła ofiarą oszu-
sta, ten znika z jej życia wraz 
z pieniędzmi.
Policjanci apelują o  rozwagę 
i przypominają, że do nawią-
zywanych w  mediach spo-
łecznościowych kontaktów 
i  tego typu sytuacji warto 
podejść z  dużą ostrożnością 
i  zawsze zachować czujność, 
ponieważ jedna ryzykowna 
decyzja w  życiu może zade-
cydować o przyszłości. Wie-
lu pokrzywdzonych wstydzi 
się takiej sytuacji, nierzadko 
ukrywają fakt przed rodzi-
ną oraz znajomymi, często 
mają opory, aby opowiedzieć 
o tym, co się stało.
Przypominamy, że o wszyst-
kich próbach wyłudzenia 
pieniędzy należy natych-
miast poinformować Policję, 
korzystając z  numeru alar-
mowego 112.

(KGP)

polska ubiega się o organizację mistrzostw europy w piłce nożnej kobiet ueFa 
women’s euro 2025. decyzję o wyborze państwa, w którym rozegrany zostanie 
turniej, ueFa ogłosi w grudniu. Jeżeli polska zostanie gospodarzem mistrzostw, na 
polsat plus arena Gdańsk rozegrane zostaną mecze fazy grupowej.  

– Po zeszłorocznej aplikacji 
Gdańska do współorganizacji 
mistrzostw, przyszedł czas na 
złożenie wymaganych listów 
intencyjnych, co stanowi po-
twierdzenie naszej kandydatu-
ry – mówi Jędrzej Sieliwończyk 
z gdańskiego ratusza. –  Oznacza 
to zobowiązanie do uczestnictwa 
w  procesie organizacji turnieju 
zgodnie z  wszelkimi zasadami 
UEFA. Wydarzenie to powin-
no być jednym z priorytetowych 
przedsięwzięć tego typu realizo-
wanych w naszym mieście. Swo-
ją gotowość uczestnictwa w  ca-
łym procesie potwierdziły także 
Port Lotniczy w  Gdańsku oraz 
Polsat Plus Arena Gdańsk, któ-
ra ma być jedną z  aren zmagań 
piłkarskich kobiet w roku 2025. 
Miasto przedstawiło również 
zestawienie i  potwierdzenia re-
zerwacji niezbędnych obiek-
tów hotelowych, a  także boisk 
treningowych wymaganych 
przez UEFA. Dokumentacja 
zawiera ponadto szczegółowe 
opisy techniczne stadionu oraz 

przepustowości portu lotnicze-
go. Prezentuje także możliwe 
rozwiązania logistyczne w  za-
kresie organizacji transportu, 
bezpieczeństwa, zabezpieczenia 
medycznego i wolontariatu. 
Według planów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w Gdań-
sku mają odbyć się mecze gru-
powe w  ramach pierwszej fazy 
mistrzostw. Partnerem Gdańska 
w  organizacji będzie Gdynia, 

która również zgłosiła chęć za-
stania miastem gospodarzem 
turnieju. 
Ostateczna decyzja dotycząca 
wyboru federacji i  państwa go-
spodarza ogłoszona zostanie 
przez Komitet Wykonawczy 
UEFA 7 grudnia. Oprócz Polski 
swoją wstępną deklarację organi-
zacji UEFA Women’s Euro 2025 
zgłosiły: Francja, Szwajcaria, 
Ukraina oraz wspólnie Dania, 

Szwecja, Norwegia i Finlandia. 
W turnieju w 2025 roku wezmą 
udział 24 drużyny, mecze zosta-
ną rozegrane na co najmniej 8 
stadionach. W  sumie rozegra-
nych zostanie 31 spotkań piłkar-
skich, w tym 24 mecze grupowe, 
cztery ćwierćfinały, dwa półfina-
ły oraz finał.    

(GR)

MECZE TEŻ W GDAŃSKU?

polska ubiega się o mistrzostwa


