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FlashFlash

stoimy przed dużymi wyzwaniami w przyszłości. 
budowany port czystej energii pokazuje, że 
jesteśmy gotowi im sprostać. to ważna dla Gdańska 
inwestycja, która pozwoli zagospodarować odpady 
zarówno dzisiaj, jak i przyszłości – mówi aleksandra 
dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Ruszyła przebudowa 3 Maja w Sopocie
Do maja przyszłego roku potrwa przebudowa ulica 3 Maja w 
Sopocie, a realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. Na 
początku maja ruszyły prace na odcinku od ul. Grunwaldz-
kiej do ul. Dębowej, bez skrzyżowania z ul. Grunwaldzką.

Miasto dało zielone światło!
Na ten dzień trzeba było długo czekać, Urząd Miasta w Gdań-
sku wydał decyzję o warunkach zabudowy dla działki w są-
siedztwie ulic Paderewskiego i Otwartej dla budowy nowego 
obiektu handlowo – usługowego w miejscu dawnej Biedronki

Rodzice zastępczy potrzebni! 
MOPR w Gdańsku zachęca do kontak-
tu osoby, które myślą o stworzeniu ro-
dziny zastępczej lub rodzinnego domu  
dziecka. 

Będą kolejne przejścia dla pieszych
Ogłoszono przetarg na budowę przejścia naziemnego w 
pobliżu skrzyżowania al. Rzeczypospolitej z ul. Hynka. 
Będzie to kolejna inwestycja, dzięki której będzie można 
bez przeszkód pokonać jedną z głównych arterii miasta.

str. 4str. 2 str. 3 str. 8

Budowa gdańskiej spalarni na półmetku
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CHRZEST WALCZAKA STOLEMA

jesteśmy na półmetku budowy gdańskiej spalarni. w połowie maja 
odbyła się uroczystość, podczas której w porcie czystej energii odbył 
się uroczysty chrzest walczaka – kluczowego elementu kotła gdań-
skiej elektrociepłowni. ma ona produkować energię elektryczną i cie-
pło dla mieszkańców miasta przy znikomym wpływie na środowisko.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  MAj 20222 rozmaitości

miejski ośrodek pomocy rodzinie w Gdańsku zachęca do kontaktu osoby, które myślą o stworzeniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. specjaliści podpowiedzą, 
jak stworzyć bezpieczny dom dla dziecka, które nie może liczyć na opiekę biologicznych rodziców. postarają się rozwiać wszelkie wątpliwości i pomóc w podjęciu decyzji o 
założeniu zastępczej rodziny. 

 – Zależy nam na pozyska-
niu opiekunów zastępczych 
między innymi dla malu-
chów, nastolatków oraz dla 
dzieci z niepełnosprawnością 
i wieloosobowych rodzeństw 
– mówi Małgorzata Niemkie-
wicz, dyrektorka gdańskie-
go MOPR. – Wszystkie te 
dzieci mają bagaż często bar-
dzo smutnych doświadczeń. 
Wszystkie wymagają troski, 
uważności, opieki i miłości. 
Nie trzeba nikogo przekony-
wać, że dziecko najlepiej czu-
je się w biologicznej rodzinie. 
Kiedy jednak ta zawiodła, 
swoją wielką rolę odgrywa ro-
dzinna piecza zastępcza. Dla-
tego tak bardzo nam zależy 
na pozyskaniu odpowiedzial-
nych, wrażliwych, lubiących 
dzieci kandydatów do pełnie-
nia roli zastępczego opiekuna. 
To może odmienić Państwa 
życie. Może stać się zawodo-
wym i życiowym spełnieniem. 
Zachęcam do współpracy.
Rodzinę zastępczą lub ro-
dzinny dom dziecka mogą 

tworzyć małżonkowie lub 
osoby, które m.in.:
 – dają rękojmię należy-
tego sprawowania pieczy 
zastępczej,
 – nie są i nie byli pozbawieni 
władzy rodzicielskiej,
 – nie są ograniczeni w zdol-
ności do czynności prawnych,

 – są zdolni do sprawowa-
nia właściwej opieki nad 
dzieckiem,
 – zapewniają warunki umoż-
liwiające zaspokojenie indy-
widualnych potrzeb dziecka.
 – Rodzina zastępcza i ro-
dzinny dom dziecka mają 
zapewnione m.in. wsparcie 

finansowe, rzeczowe, asy-
stenckie oraz psychologiczne 
i prawne. By uzyskać status 
zastępczego opiekuna, trze-
ba m.in. przejść pozytywnie 
szkolenie dla zainteresowa-
nych niezawodowym rodzi-
cielstwem zastępczym, które 
trwa 3 miesiące, natomiast 

łącznie 6 miesięcy szkolą się 
kandydaci na zawodowych 
opiekunów zastępczych – wy-
jaśnia Sylwia Ressel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 
Pełnymi informacjami służą 
zainteresowanym specjaliści 
Wydziału Pieczy Zastępczej 

MOPR, przy ul. Leczkowa 
1A (tel. 58 347 82 77 lub 58 
347 82 78 – w dni powsze-
dnie, w godzinach pracy 
ośrodka lub mopr@gdansk.
gda.pl). Szczegółowe wiado-
mości m.in. o formach ro-
dzinnej pieczy zastępczej, 
wsparciu dla opiekunów oraz 
dla dzieci otoczonych pomocą 
dostępne są na stronie inter-
netowej www.mopr.gda.pl.
 – Obecnie w 349 rodzinach 
zastępczych (z czego 32 to ro-
dziny zawodowe) oraz w 15 
rodzinnych domach dziecka 
przebywa łącznie ponad 610 
gdańskich dzieci. Opieku-
nowie zastępczy tworzą naj-
młodszym rodzinne warunki 
życia. Dbają o dziecięce po-
trzeby: bytowe, emocjonalne 
i społeczne. Darzą dzieci sza-
cunkiem, troską i miłością. I 
choć bywa trudno, starają się 
pełnić rolę zastępczego rodzi-
ca najlepiej, jak potrafią – do-
daje Sylwia Ressel.

(SR)
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rodzice zastępczy potrzebni! 

POMOC SĄSIADOM ZE WSCHODU

pogranicznicy ukraińscy kładą kłody pod nogi
Polacy – w  obliczu wojny 
w Ukrainie – pokazali ogrom-
ne serca. Pomoc płynęła i na-
dal płynie wartkim i szerokim 
strumieniem. Mogłaby być 
ona jeszcze szybsza, gdyby nie 
biurokratyczne podejście stro-
ny ukraińskiej.
W  ostatnim numerze „Pano-
ramy” informowaliśmy o  ka-
retce i  sprzęcie medycznym, 
których zakup sfinansowały 
samorządy Trójmiasta i  po-
wiatu gdańskiego.
 – W obliczu wojny działania 
związane z  pomocą powinny 
działać perfekcyjnie. Wspar-
cie dla potrzebujących powin-
no trafiać szybko w konkretne 
miejsce. Tak niestety nie jest 
– przyznaje Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz, 
który dwukrotnie jechał z da-
rami dla mieszkańców Ukra-
iny. – Moim zdaniem brakuje 
koordynacji działań. Jest pro-
blem z przejazdem przez gra-
nicę. Dotyczy to strony ukra-
ińskiej. Dla konwojów huma-
nitarnych przejazd powinien 
być natychmiast. Nie powin-
niśmy stać w kolejce na grani-
cy. Odprawa celna karetki po-
gotowia, daru powiatu gdań-
skiego oraz pomoc medyczna 
jaka została dołączona, trwała 

pięć godzin, a kolejny  trans-
port darów medycznych z Po-
morza - kilkanaście godzin. 
Uważam, że jest to skandal.
Takie destrukcyjne działa-
nia ukraińskich pograniczni-
ków czy celników sprawiają, 
że niektóre osoby rezygnują 
z  brania udziału w  kolejnych 
konwojach humanitarnych. 
Zdaniem Marka Zimakow-
skiego sprawą powinna zająć 
się ukraińska ambasada i kon-
sulat. Wójt rozmawiał już na 
ten temat z posłanką Magda-
leną Sroką.
 – Trzeba to szybko zmienić 
i pomóc Ukrainie, by wygrała 
wojnę z Rosją i mogła zacząć 
porządkować swoje sprawy. 
Wszyscy chcemy pomagać, 
a  kilku urzędników na gra-
nicy kładzie kłody pod nogi 

tym, którzy jadą z  pomocą. 
Nasuwa się też pytanie: dla-
czego na granicy z  Ukrainą 
nie ma przejścia dla obywa-
teli UE, tak jak w  latach 90. 
Na granicy Polski i  Niemiec. 
Obywatele UE nie musie-
li stać w  kolejkach na wjazd 
do Polski od strony Niemiec. 
Zorganizowaliśmy przejścia 
graniczne z  Ukrainą, a  jak 
widać nawet w kwestiach po-
mocowych musimy odprawiać 
to, co powinno błyskawicznie 
trafić do potrzebujących. Tym 
bardziej nie zrozumiałym jest 
podejście władz ukraińskich 
na przejściach granicznych – 
dodaje wójt Zimakowski.

(GR)

NOWA CENA BILETÓW

zmiany od 1 czerwca
Jak podaje Michał Pio-
trowski, rzecznik prasowy 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskie-
go w  Gdańsku od 1 czerw-
ca zmieni się cena jednora-
zowego biletu na przewóz 
roweru.
Nowa cena biletu jednorazo-
wego w  Taryf ie Pomorskiej 
na przewóz roweru w pocią-
gach spółek POLREGIO 
S.A. i  PKP SKM w  Trój-
mieście sp. z  o.o. będzie 

wynosić 7 zł. Przewóz ro-
weru pozostaje bezpłat-
ny pomiędzy Wejherowem 
a  Gdańskiem Śródmieście 
w  pociągach POLREGIO 
i  PKP SKM w  trakcji elek-
trycznej, (w pociągach trak-
cji spalinowej na wszystkich 
liniach opłata wynosi 7 zł). 
Cena biletu miesięcznego 
na przewóz roweru również 
pozostaje bez zmian i wyno-
si 30 zł. 
 – W przypadku braku biletu 

na przewóz roweru należy 
przed wejściem do pojazdu 
zgłosić się do kierownika 
pociągu, który sprzeda bi-
let pod warunkiem wolnych 
miejsc na rower. Przypomi-
namy również, że przewóz 
roweru odbywa się na za-
sadach określonych w  re-
gulaminach przewoźników 
kolejowych – przypomina 
Michał Piotrowski.

(GR)
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  podczas uroczystości wręczono nagrodę dla osoby, która wybrała imię dla walczaka. laureatką 
konkursu została pani kamila, która zaproponowała imię „stolem”.

WYdarzENia

jesteśmy na półmetku budowy gdańskiej spalarni. w połowie maja odbyła się uroczystość, podczas której w porcie 
czystej energii odbył się uroczysty chrzest walczaka – kluczowego elementu kotła gdańskiej elektrociepłowni.  
ma ona produkować energię elektryczną i ciepło dla mieszkańców miasta przy znikomym wpływie na środowisko.
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UKŁON DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Będą kolejne przejścia dla pieszych
Ogłoszono przetarg na bu-
dowę przejścia naziemnego 
w  pobliżu skrzyżowania al. 
Rzeczypospolitej z ul. Hynka. 
Będzie to kolejna inwestycja, 
dzięki której osoby niepełno-
sprawne, starsze czy opieku-
nowie z  dziećmi będą mogli 
bez przeszkód pokonać jedną 
z głównych arterii miasta.
 – Gdańsk sukcesywnie in-
westuje w  poprawę dostępno-
ści infrastruktury drogowej 
dla pieszych i  rowerzystów. 
W  ubiegłym miesiącu otwo-
rzyliśmy przejście przy Bramie 
Wyżynnej, które pokazało, jak 
potrzebne jest otwieranie mia-
sta na pieszych i rowerzystów. 
Teraz czas na kolejną taką 
inwestycję na styku Zaspy 
i  Wrzeszcza, które mam na-
dzieję okaże się takim samych 
sukcesem, jak to przejście 
w  Śródmieściu – przyznaje 
prezydent Gdańska Aleksan-
dra Dulkiewicz.
Jak informuje Aneta Niezgoda 

z Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska, planowane przejście 
powstanie w  pobliżu skrzy-
żowania al. Rzeczypospolitej 
z ul. Hynka i będzie wyposa-
żone w sygnalizację świetlną. 
 – Powstanie także przejazd 
rowerowy przez torowisko. 
Teren zostanie oświetlony, 
a  także zyska odwodnienie. 
W  pobliżu przejścia zostanie 

nasadzony nowy trawnik. Pra-
ce mają potrwać ok. 7 miesię-
cy od daty podpisania umowy. 
Otwarcie ofert planowane jest 
na przełom maja i  czerwca – 
dodaje Aneta Niezgoda.
Przypomnijmy, że trwa wła-
śnie budowa przejścia naziem-
nego przy Gdańskim Uniwer-
sytecie Medycznym. Zadanie 
przewiduje budowę przejścia 

naziemnego i  przejazdu dla 
rowerów z sygnalizacją świetl-
ną. Inwestycja wiązała się bę-
dzie także z przebudową pero-
nów tramwajowych, chodnika 
i  trakcji tramwajowej. Koniec 
prac przewidziano w sierpniu, 
a ich koszt to niecałe 3,2 mln 
złotych.

(GR)

 – Stoimy przed dużymi wyzwa-
niami w przyszłości. Budowany 
Port Czystej Energii pokazuje, 
że jesteśmy gotowi im sprostać. 
To ważna dla Gdańska inwesty-
cja, która pozwoli zagospodaro-
wać odpady zarówno dzisiaj, jak 
i  przyszłości. Dodatkowo – od 
2024 roku – zakład zróżnicu-
je źródła energii w  Gdańsku, 
wprowadzając do sieci „zieloną 
energię”, właśnie z tej nowocze-
snej elektrociepłowni – mówi 
Aleksandra Dulkiewicz, prezy-
dent Gdańska.
Obecny na uroczystości mini-
ster Marcin Horała, sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Fundu-
szy i Polityki Regionalnej pod-
kreślił wagę samorządów w za-
gospodarowaniu odpadów.
 – Port Czystej Energii jest 
pięknym przykładem synergii 
i współpracy, w który
z  jednej strony zaangażowane 
są środki europejskie, z  dru-
giej mamy wsparcie instytucji 
rządowej, jaką jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska, 
ale przede wszystkim pojawia 
się ogromne zaangażowanie po 
stronie samorządów, tak aby tę 
inwestycję przeprowadzić do 
końca, dla dobra wszystkich 
mieszkańców – dodaje minister.
Sławomir Kiszkurno, pre-
zes Portu Czystej Energii 
podkreślił, że to ważny mo-
ment dla wszystkich osób 

zaangażowanych w  realizację 
tej inwestycji. 
 –  Olbrzymia praca za nami, ale 
taki sam wysiłek jeszcze przed 
nami. Jestem przekonany, że wal-
czak, który nosi teraz imię Stolem, 
będzie nam z powodzeniem służył 
przez długie lata – mówi Sławo-
mir Kiszkurno. 
Dariusz Drelich, wojewoda 

pomorski zauważył z  kolei, że 
Port Czystej Energii będzie roz-
wiązaniem dla rosnącej ilości 
składowanych odpadów, a  dzięki 
tej inwestycji skorzystają zarówno 
mieszkańcy Gdańska jak i 34 oko-
licznych gmin.
Do spalarni będą trafiać odpady, 
które pozostaną po procesie sorto-
wania i nie będą nadawały się do 

recyklingu. Mogą one mieć dużą 
wartość energetyczną i mogą być 
paliwem i zastępować te kopalne, 
takie jak gaz czy węgiel. 
Koszt inwestycji to ok. 600 mln 
zł, z  czego 271 mln zł to dofi-
nansowanie ze środków Unii 
Europejskiej.

(GR)

JUŻ OD CZERWCA

kino na dachu teatru 
szekspirowskiego
Wraz z początkiem czerwca wy-
startuje po raz siódmy najpięk-
niejsze kino plenerowe w Gdań-
sku – na dachu Teatru Szek-
spirowskiego. Pokazy inspiro-
wane są słynnymi projekcjami 
filmowymi „Rooftop cinema”, 
które odbywają się od wielu lat 
na dachach budynków Nowego 
Jorku. Przez całe wakacje odbę-
dą się 22 seanse w  wyjątkowej 
scenerii — z widokiem na dachy 
gdańskich kamienic.
W  tym roku ponownie zapre-
zentowane zostaną najciekaw-
sze filmy ubiegłych lat, które 
zdobyły nagrody i  wyróżnienia 
na najważniejszych światowych 
festiwalach filmowych, takich 
jak Berlinale, Cannes, Sundan-
ce czy Wenecja. Pojawią się też 
filmy o charakterze wielkomiej-
skim, których akcja rozgrywa się 
w metropoliach i z Nowym Jor-
kiem w tle.
W  programie znalazły się ta-
kie filmy jak „Na rauszu” w re-
żyserii duńskiego mistrza kina 
Thomasa Vinterberga, laureata 
ubiegłorocznego Oskara dla 
najlepszego filmu nieangloję-
zycznego, o którym sam reżyser 
mówi, że jest pochwałą życia, 
a nie picia alkoholu; „Najgorszy 
człowiek na świecie” norweskie-
go reżysera Joachima Triera, 
słodko-gorzki portret pokole-
nia współczesnych trzydziesto-
latków, którzy wyłamują się ze 
społecznych stereotypów czy 

kameralny, czarno-biały i urze-
kający obraz „C’mon C’mon” 
Mike’a  Millsa z  fenomenalną 
rolą Joaquina Phoenixa.
 – Kino na Szekspirowskim 
z  widokiem na dachy gdań-
skich kamienic ma unikatowy 
charakter. Nie ma drugiego ta-
kiego kina plenerowego w Pol-
sce. Dach teatru, który jest jed-
nocześnie tarasem nad częścią 
administracyjną budynku, to 
idealne i  wymarzone miejsce 
na nasze seanse. Jest to nie-
wątpliwie najpiękniejsze kino 
plenerowe w  Gdańsku – mówi 
pomysłodawczyni cyklu filmo-
wego Anna Kądziela-Grubman 
ze Stowarzyszenia Kulturalne-
go Hamulec Bezpieczeństwa. 
– Rozpoczynamy siódmy sezon 
cyklu pokazów na Szekspirow-
skim z poczuciem, że po dwóch 
latach pandemii będziemy mogli 
zagrać w końcu bez obostrzeń dla 
większej publiczności. Przygoto-
waliśmy na ten sezon w sumie 22 
pokazy, 19 wyjątkowych filmów, 
z  których trzy zaprezentujemy 
dwukrotnie.
Seanse odbywać się będą w śro-
dy, soboty i wybrane czwartki, od 
11 czerwca do 27 sierpnia o godz. 
21.30 (21.00 w sierpniu). W przy-
padku niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych (silny wiatr, 
deszcz) wybrany seans będzie 
przekładany na inny termin.
Więcej informacji na stronie ki-
nonaszekspirowskim.pl.

PARK REAGANA

remont pieszych kładek 
 – Wymiana 300 m długości 
nawierzchni oraz podbudowy 
pieszych kładek w  Parku im. 
Ronalda Reagana – to plan 
na najbliższe miesiące. Ogło-
siliśmy niedawno przetarg na 
wykonanie kompleksowej mo-
dernizacji całego obiektu – in-
formuje Magdalena Kiljan, 
rzecznik prasowy Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni. 
Nowe pomosty mają być wy-
trzymałe, odporne na warunki 
atmosferyczne, dlatego zde-
cydowano się na tzw. drewno 
syntetyczne pochodzące z  re-
cyklingu tworzyw sztucznych. 
Istniejące pomosty posiadają 
nawierzchnię drewnianą. Lata 
użytkowania i  oddziaływanie 
warunków atmosferycznych 

uniemożliwiają ich naprawę. 
Drewno syntetyczne zapewni 
zdecydowanie większą wytrzy-
małość niż drewno naturalne.
 – Zakres robót obejmie wymia-
nę nawierzchni o  łącznej dłu-
gości ponad 300 metrów wraz 
z  podbudową. Zachowana zo-
stanie natomiast istniejąca kon-
strukcja betonowa stanowiąca 
fundamenty i filary konstrukcji, 
której stan techniczny jest bez 
zarzutu – dodaje Magdalena 
Kiljan.
Gdański Zarząd Dróg i Ziele-
ni na oferty czeka do 2 czerw-
ca, a wykonawca będzie miał 5 
miesięcy na realizację zamówie-
nia od daty zawarcia umowy.

(GR)
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do maja przyszłego roku potrwa przebudowa ulica 3 maja w sopocie, a realizację inwestycji podzielono na dwa 
etapy. na początku maja ruszyły prace na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. dębowej, bez skrzyżowania z ul. 
Grunwaldzką. w czasie robót fragment ten będzie wyłączony z ruchu. prace na tym odcinku potrwają do września.

INWESTYCJA WARTA 23 MILIONY

ruszyła przebudowa 3 maja w sopocie

NAGRODA DO ZGARNIĘCIA

szukają najstarszej pocztówki
Muzealnicy z  Gdańska roz-
poczęli ogólnopolskie poszu-
kiwania gdańskiej pocztówki 
nadanej przed 20 lipca 1889 
roku. Za informację bądź wi-
dokówkę wyznaczono 1000 
zł nagrody. Zgłoszenia należy 
kierować na adres: poszukiwa-
na@muzeumgdansk.pl.
 – Od wprowadzenia do obie-
gu urzędowej karty pocztowej 
minęły 153 lata. Na wystawie 
w  Ratuszu Głównego Miasta 
można zobaczyć ponad 150 
gdańskich widokówek i  kil-
kanaście przedmiotów z  koń-
ca XIX wieku. Wiele z  nich, 
głównie ze zbiorów prywatnych 
dwóch kolekcjonerów, Piotra 
Popińskiego oraz Mirosława 
Podeszwika, będzie można zo-
baczyć po raz pierwszy – mówi 
Waldemar Ossowski, dyrektor 
Muzeum Gdańska. – Przyjmu-
je się, że najstarszą datowaną 
pocztówką gdańską jest karta 
z Westerplatte wysłana 20 lip-
ca 1889 roku. Wystawa cza-
sowa to również zaproszenie 

mieszkańców Gdańska oraz 
całej Polski do poszukania 
w  swoich domach albo wśród 
znajomych widokówki starszej 
niż ta, którą prezentujemy na 
wystawie. Za informację bądź 
wizerunek takiej pocztówki 
wyznaczyliśmy nagrodę w wy-
sokości 1000 złotych.
Wystawę „Poszukiwana. Naj-
starsza gdańska pocztówka” 

będzie można zobaczyć do 31 
lipca w Galerii Palowej Ratusza 
Głównego Miasta w Gdańsku.
 – Celem wystawy, poza pre-
zentacją pocztówek, jest tak-
że odnalezienie gdańskiej wi-
dokówki, wysłanej wcześniej 
niż znana obecnie. Tej pierw-
szej. Tej mistycznej i  tym sa-
mym tej najbardziej pożą-
danej przez kolekcjonerów. 

Najstarszej gdańskiej pocztów-
ki, jej nadawcy oraz adresata. 
Za najstarszą gdańską pocz-
tówkę muzealnicy i  kuratorzy 
wystawy wyznaczyli nagrodę 
– dodaje Andrzej Gierszewski, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
muzeum.

(GR)

 – Inwestycja współfinansowana 
jest z rządowego funduszu Polski 
Ład, co wiąże się z obwarowania-
mi dotyczącymi m.in. terminów 
realizacji, których niespełnienie 
spowodowałoby cofnięcie przy-
znanych środków. Koszt inwe-
stycji to blisko 23 mln zł, z czego 
15,2 mln zł pochodzi z Polskiego 
Ładu – informuje Anna Dyksiń-
ska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg i Zieleni w Sopocie.
Marcin Skwierawski, wiceprezy-
dent Sopotu, podkreśla, że dzięki 
inwestycji poprawi się standard 
i  bezpieczeństwo ruchu na tej 
wysłużonej już drodze.
 – Szczególnie istotne jest tu 
wprowadzenie infrastruktury ro-
werowej w postaci pasów rowero-
wych, której do tej pory brakowa-
ło w relacjach pomiędzy górnym 
a dolnym Sopotem. Sygnalizacja 
świetlna zastąpiona zostanie ron-
dami, co z jednej strony spowol-
ni ruch, a z drugiej poprawi jego 
płynność. Wprowadzona zosta-
nie nowa zieleń i  drzewa. A  to 
wszystko, dzięki przemyślanemu 
rozplanowaniu, odbędzie się przy 
zachowaniu maksymalnej moż-
liwej liczby miejsc postojowych 
– dodaje wiceprezydent Sopotu.
Wojciech Ogint, dyrektor sopoc-
kiego ZDiZ w Sopocie dodaje, że 
kwestie bezpieczeństwa były klu-
czowe również w przypadku pro-
jektowania rozwiązań z  zakresu 

kanalizacji deszczowej. 
 – Dostosowanie infrastruktury 
do zmian klimatycznych jest ab-
solutną koniecznością. Dlatego 
zaprojektowaliśmy aż 6 zbior-
ników retencyjnych, które będą 
miały za zadanie ochronę przed 
zalaniem sporego fragmentu 
Sopotu – podkreśla Wojciech 
Ogint. 
Na czas trwania pierwszego eta-
pu przebudowy konieczna była 

zmiana organizacji ruchu. Ob-
jazdy poprowadzone będą ulica-
mi: Kościuszki, Chopina i Grun-
waldzką. Ulice Okrzei i  Karli-
kowska na czas trwania prac staną 
się ulicami dwukierunkowymi, 
bez możliwości wjazdu w  ul. 3 
Maja. Na tych ulicach zostały 
wydzielone strefy bezpieczeń-
stwa, na których nie będzie moż-
na parkować. Jak podkreśla Anna 
Dyksińska, o  tym wszystkim 

informują znaki. 
W ramach inwestycji zaplanowa-
no: przebudowę sieci i  instalacji 
podziemnych, budowę 6 zbiorni-
ków retencyjnych, zmianę geome-
trii drogi poprzez budowę 3 rond 
i wydzielonych dróg rowerowych 
oraz zagospodarowanie terenu. 

(KL)

MISTRZOSTWA ŚWIATA

UMOWA PODPISANA

Bilety już są

rusza rozbudowa dwójki

Ruszyła sprzedaż biletów na 
największe wydarzenie świa-
towej siatkówki w  wydaniu 
żeńskim, a  więc Mistrzostwa 
Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 
2022 w Polsce i Holandii. Część 
meczów rozegrana zostanie 
w  Ergo Arenie, gdzie grać bę-
dzie reprezentacja Polski.
Mecze w  trójmiejskiej hali od-
bywać się będą od 27 września 
do 1 października. Rywalkami 
biało-czerwonych będą Tur-
czynki, Koreanki, Tajki, Chor-
watki i  Dominikanki. Repre-
zentacja Polski stanie w szranki 
w całkiem nowej odsłonie i pod 

wodzą nowego szkoleniowca, 
którym na początku tego roku 
został Włoch Stefano Lavarini. 
Ranga imprezy, renoma trene-
ra, mocny skład i status gospo-
darza obiecują wielkie emocje 
i budzą nadzieje na dobry wynik 
biało-czerwonych.
Polki w grupie C zagrają kolejno 
z Tajlandią (27 września, godz. 
20.30), Koreą Południową (28 
września, godz. 20.30), Do-
minikaną (29 września, godz. 
20.30) i Turcją (1 października, 
godz. 20.30).

(GR)

Uczniowie klas 0–III rozpoczną 
rok szkolny 2023/24 w nowym, 
ekologicznym budynku. Filia 
szkoły stanie przy ul. Orfeusza.
Nowy, jednokondygnacyjny 
budynek szkoły będzie się skła-
dał z trzech skrzydeł. Skrzydło 
północne przeznaczone zosta-
nie dla najmłodszych uczniów 
– znajdą się tu „zerówki”. W tej 
części  będą również sale do 
gimnastyki korekcyjnej oraz ja-
dalnia z zapleczem kuchennym.
W  centralnym segmencie za-
planowano pokój nauczyciel-
ski, gabinet dyrektora oraz aulę. 
W środkowej części znajdzie się 
przestronna świetlica, a w skrzy-
dle południowym, umieszczona 
zostanie biblioteka z  czytelnią 

oraz nowoczesne pracownie in-
formatyczne. W  całym budyn-
ku powstanie w  sumie 16 sal 
lekcyjnych. Każdy z segmentów 
posiadał będzie osobny węzeł 
sanitarny.
Koszt realizacji wynosi blisko 
22 mln zł.  Prace potrwają rok, 
tak aby we wrześniu 2023 roku, 
w nowym budynku szkoły mógł 
już zadzwonić pierwszy dzwo-
nek. Rozbudowa ZSO nr 2 
zgłoszona została do rządowego 
Programu Polski Ład i ubiegała 
się o dofinansowanie w kwocie 5 
mln zł. Wniosek ten został jed-
nak odrzucony.

(GR)

PLANUJESZ SKORZYSTAĆ Z POSTOJOWEGO? 

Lepiej się pospiesz
Jeszcze tylko do 16 sierpnia 
przedsiębiorcy i  osoby wyko-
nujące umowy cywilnoprawne, 
które odczuły negatywne skutki 
covid-19, mają czas na złożenie 
wniosku o  świadczenie posto-
jowe. Do tej pory w  ramach 
tarcz antykryzysowych Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych wy-
płacił na Pomorzu postojowe na 
kwotę blisko 454 mln zł. 
 – Od 16 maja został zniesio-
ny w Polsce stan epidemii. Dla 
przedsiębiorców oraz osób, któ-
re wykonują umowy cywilno-
prawne, oznacza to, że mogą 
złożyć wniosek o  świadczenie 
postojowe najpóźniej w  ciągu 
3 miesięcy od tego terminu, 
czyli do 16 sierpnia – infor-
muje Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik prasowy 
ZUS w  Gdańsku. – Inaczej 
jest w  przypadku wniosków 
o świadczenie postojowe lub po-
nowne świadczenie postojowe 
RSP-DD7, które jest przyzna-
wane na podstawie przepisów 
rozporządzenia z 26 lutego 2021 
r. Te wnioski mogą być składa-
ne do 23 lipca. Dotyczą one to 
takich branż jak m.in.: sprzedaż 
detaliczna, transportowa, ga-
stronomiczna, kulturalno-roz-
rywkowa, sportowa, turystycz-
na, edukacyjna, cateringowa, 
usługowa lub hotelowa. 

Przypomnijmy, że świadczenie 
postojowe przeznaczone jest dla 
przedsiębiorców i  osób, które 
wykonują umowy cywilnopraw-
ne, a którzy negatywnie odczuli 
skutki pandemii covid-19. 
 – Co do zasady, świadczenie 
postojowe przysługuje w wyso-
kości 80 proc. kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w 2020 r. czyli 
2080 zł. Przedsiębiorca, któ-
ry rozlicza podatki w  formie 
karty podatkowej i  jest osobą 
zwolnioną z opłacania podatku 
VAT, może liczyć na świad-
czenie postojowe w  wysokości 
1300 zł. Aby otrzymać środki, 
należy spełnić określone wa-
runki. Informacje w tej sprawie 
znajdują się na stronie interneto-
wej ZUS – dodaje rzecznik
Wnioski o wsparcie można zło-
żyć wyłącznie elektronicznie 
przez Platformę Usług Elek-
tronicznych (PUE) ZUS. Bez 
zmian pozostaje kwestia roz-
kładania na raty albo odracza-
nie terminu płatności bez na-
liczania opłaty prolongacyjnej 
oraz możliwość wnioskowania 
o odstąpienie od pobierania od-
setek za zwłokę. Oznacza to, że 
przedsiębiorcy nadal mogą sko-
rzystać z tych ulg. 

(GR)
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w klubie osiedlowym „maciuś i” na przymorzu 3 czerwca w godz. 
15.00–19.00 odbędzie się impreza z okazji dnia dziecka.

 – W  tym roku zapraszamy 
dzieci z  rodzinami do wioski 
indiańskiej, gdzie spotkają się 
z  kulturami Indian Ameryki 
Północnej. Przybliży nam życie 
Indian Zespół Huu-Ska Luta 
z Torunia, który działa od 1998 
roku i należy do ścisłej czołów-
ki w  tego rodzaju działalności 
w  kraju. Od ponad 25 lat są 
aktywnymi członkami Polskie-
go Ruchu Przyjaciół Indian. 
Spotkanie odbędzie się w  sce-
nografii wioski indiańskiej 
złożonej z  4. namiotów Tipi 
– zachęca Urszula Lisowska, 

kierownik „Maciusia I”?
W jednym namiocie przygoto-
wana zostanie bogata wystawa 
– prezentacja replik rękodzieła 
indiańskiego. Oprawę i klimat 
spotkania w  mobilnej wiosce 
indiańskiej uzupełni oryginal-
na muzyka Indian Ameryki 
Północnej. Poza tym odbędzie 
się pokaz tradycyjnych tań-
ców indiańskich, konkuren-
cje strzeleckie, sprawnościo-
we i  wiele ciekawych zabaw 
i konkursów.
 – Dla małych artystów zapla-
nowaliśmy konkurs kredą na 

asfalcie związany z  tematyką 
indiańską.  W  trakcie impre-
zy nastąpi wręczenie pucha-
ru i  statuetek dla zwycięzców 
Turnieju Tenisa Stołowego 
o  puchar kierownika Admi-
nistracji Osiedla Nr1 PSM 
„Przymorze”. Dodam tylko, 
że zwyciężyła Joanna Ściblak, 
a na kolejnych miejscach upla-
sowali się Wojciech Zajdziński 
i Sebastian Dąbrowski – dodaje 
Urszula Lisowska.

(GR)

ZAPRASZA „MACIUŚ I”

świętujemy dzień dziecka
WIDZIMY SIĘ NA KOŁOBRZESKIEJ

doskonała zabawa  
z „Bolkiem i Lolkiem”
W maju w klubie „Bolek i Lo-
lek” na Przymorzu oprócz 
cyklicznych zajęć dla dzieci 
i  dorosłych realizowane były 
2 projekty dla seniorów. Gru-
pa rękodzielnicza „Sprawne 
Ręce” podjęła się niecodzien-
nego wyzwania i wydziergała 
39 małych kocyków dla pod-
opiecznych z  Fundacji Kotel-
la, która na co dzień zajmuje 
się opieką nad potrzebują-
cymi kotami. Panie realizo-
wały również projekt „Ma-
lowane dzbanki”. Na ten cel 
pozyskaliśmy dofinansowa-
nie z  Gdańskiego Funduszu 
Senioralnego.
 – W  czerwcu zaplanowali-
śmy dwa festyny plenerowe. 
Pierwszy z  nich – z  okazji 
Dnia Dziecka – odbędzie się 1 
czerwca. Impreza rozpocznie 
się o  godz.  godz.14.00 i  po-
trwa do 18.00. Na dzieci spra-
gnione zabaw będą czekały 
dmuchane zjeżdżalnie i  wiel-
ki plac zabaw. Nie zabraknie 
też turnieju w  loong piłka-
rzyki z  medalami dla zwy-
cięzców, konkursów, animo-
wanych zabaw oraz naszych 
mega warcab, kółko krzyżyk, 

mega domina. Mali artyści na 
rozstawionych tablicach będą 
mogli swoją twórczość zapre-
zentować wszystkim obecnym 
na festynie mieszkańcom. 
Atrakcją dla dzieci będzie też 
stanowisko, gdzie animator-
ka będzie malowała dzieciom 
buzie – zachęca Joanna Bo-
użyk, kierownik klubu „Bolek 
i Lolek”
Podobnie jak w  latach ubie-
głych panie z grupy „Sprawne 
Ręce” będą serwowały kawę 
i herbatę. Do działania włączą 
się też wolontariusze, którzy 
przeprowadzą warsztaty pla-
styczne. Organizacja imprezy 
nie byłaby możliwa, gdyby nie 

pomoc finansowa Rady Dziel-
nicy Przymorze Wielkie. 
 – Następną plenerową atrak-
cją przewidzianą w  czerw-
cu będzie festyn z okazji Dni 
Sąsiadów oraz powitania lata, 
który planujemy zorganizo-
wać 24 czerwca. Początek 
zabawy o godzinie 14.00. Już 
teraz zapraszamy mieszkań-
ców Przymorza z  kocami, 
sprzętem do badmintona i ko-
szami piknikowymi na tereny 
zielone wokół klubu, gdzie 
zorganizujemy wspólny grill 
i zabawy dla dzieci – zaprasza 
Joanna Boużyk.

(GR)
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PRZEWOZY AUTOBUSOWE 2022 OBSZARY WIEJSKIE

Wojewoda podpisał umowę dotacja dla powiatu gdańskiego, 
malborskiego i kościerskiego

Wojewoda Pomorski Dariusz 
Drelich podpisał dziś umo-
wę, na mocy której Samorząd 
Województwa Pomorskiego 
otrzyma 16 342 578,30 zł do-
finansowania do 37 linii ko-
munikacyjnych ( 1763,7 km).
Fundusz rozwoju przewozów 
autobusowych jest państwo-
wym funduszem celowym 

(ustawa z  16 maja 2019 r.). 
Dopłacie podlegają linie ko-
munikacyjne niefunkcjonu-
jące, co najmniej 3 miesiące 
przed dniem wejścia w  życie 
ustawy oraz linie, na które 
umowa o  świadczenie usług 
w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego zostanie za-
warta po dniu wejścia w życie 

ustawy. Dopłata wynosi nie 
więcej niż 3,00 zł do 1 wozo-
kilometra przewozu o charak-
terze użyteczności publicznej. 
Dopłatę można uzyskać wy-
łącznie na linie, dla których 
w okresie rozliczeniowym wy-
stąpił ujemny wynik finanso-
wy (deficyt).

Powiat gdański, malborski 
oraz kościerski to samorzą-
dy, które otrzymały dotacje 
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich. Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich 
podpisał dzisiaj stosowne 
umowy. Samorządy otrzy-
mają łącznie 5 637 000 zło-
tych dotacji.
• Powiat gdański (z  siedzibą 

w  Pruszczu Gdańskim): do-
finansowanie: 2 945 000 zł
• Powiat malborski: dofinan-
sowanie: 1 956 000 zł
• Powiat Kościerski: dofinan-
sowanie: 736 000 zł
• Zadanie: Scalanie grun-
tów, w ramach poddziałania. 
Wsparcie na inwestycje zwią-
zane z  rozwojem, moder-
nizacją i  dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa.
Celem głównym Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich jest poprawa konku-
rencyjności rolnictwa, zrów-
noważone zarządzanie zaso-
bami naturalnymi i działania 
w  dziedzinie klimatu oraz 
zrównoważony rozwój tery-
torialny obszarów wiejskich.

Wojewoda Pomorski Da-
riusz Drelich gościł dziś 
u  harcerzy. Okazją do spo-
tkania w  Bazie Harcerskiej 
Czernica był Zlot Chorągwi 
Gdańskiej.
Trzydniowy (13 -15 maja 
br.) zlot to okazja do wymia-
ny doświadczeń wszystkich 
pomorskich instruktorek 
i  instruktorów, organiza-
cji warsztatów oraz zajęć dla 

Ministerstwo Obrony Narodowej 
zaprasza do tworzenia murali 

opowiadających o Wojsku Polskim 
i walkach o suwerenność Polski, od 
średniowiecza po współczesność. 
Prace mogą także upamiętniać 
ważne dla regionu wydarzenia 
historyczne lub przypominać 
o lokalnych bohaterach walk 

o niepodległość. Na realizację 
zadań MON zaplanowało łącznie 

3.000.000 zł.

Więcej: https://www.gov.pl/.../
mur-ale-historia-wojska-polskiego3

osób na różnych funkcjach 
i poziomach instruktorskich.
Związek Harcerstwa Pol-
skiego - za troskę o  sprawy 
wychowania dzieci i  mło-
dzieży, a  także w  podzięko-
waniu za życzliwość i pomoc 
okazaną harcerstwu - uho-
norował Wojewodę Pomor-
skiego Dariusza Drelicha wy-
różnieniem Niezawodnego 
Przyjaciela.

Wizyta ministra Edukacji i Nauki
Od spotkania w  gdańskiej 
Akademii Wychowania Fi-
zycznego i  Sportu rozpo-
częła się wizyta prof. Prze-
mysława Czarnka, ministra 
edukacji i  nauki. Szefowi 
resortu towarzyszył Wo-
jewoda Pomorski Dariusz 
Drelich. Uczelnia otrzymała  
3 944 000 zł na przebudowę 
budynku B w  części Domu 
Studenckiego.

Spotkanie z polskimi i  ukra-
ińskimi uczniami było z  ko-
lei głównym punktem wizyty 
w  gdańskiej Szkole Podsta-
wowej nr 57 im. gen. Wła-
dysława Andersa. W  pla-
cówce uczy się 70 uchodź-
ców z  Ukrainy. W  Pomor-
skiem do szkół i przedszkoli, 
od 28 lutego br., uczęszcza  
ok. 11 033 Ukraińców, naj-
więcej w  Gdańsku, Gdyni 
i powiecie wejherowskim.

ZLOT CHORĄGWI GDAŃSKIEJ

Wojewoda na uroczystości
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porządEk WaLNEGo zGromadzENia 
roBotNiczEJ spółdziELNi  
miEszkaNioWEJ BUdoWLaNi  
W GdańskU

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca 
Przewodniczącego i Sekretarz.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji: 
 a) Mandatowo – Skrutacyjnej 
 b) Wnioskowej.
5. Odczytanie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną listy 
pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni poprzez 
podanie:
• Imienia i nazwiska członka Spółdzielni oraz jego adresu,
• Imienia i nazwiska pełnomocnika oraz datę zebrania Walnego  
 Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka 
Spółdzielni.
6. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną 
prawomocności obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej 
na kadencję 2022 – 2025 (prezentacja kandydatów, głosowanie 
i sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej).
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni 
w roku 2019, 2020 i 2021.
9. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za rok 
2019, 2020 i 2021 wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego 
Rewidenta. 
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności 
w roku 2019, 2020 i 2021.
11. Przedstawienie wniosków z lustracji działalności Spółdzielni za 
okres od 01.01.2016r. do 31.12.2018r..
12. Dyskusja nad punktami 8, 9,10 i 11.
13. Podjęcie uchwał w sprawie: 
• Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdań Zarządu z działalności za lata:  
2019, 2020, 2021
• Zatwierdzenia Sprawozdań Finansowych Spółdzielni za lata: 2019, 
2020, 2021
• Przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności 
za lata:  
2019, 2020, 2021
• Udzielenia absolutorium członkom zarządu
14. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie 
określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może 
zaciągnąć w  roku 2022.
15. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie 
podziału nadwyżki bilansowej za 2019 r., 2020r. i 2021r.. 
16. Przedstawienie projektu, dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Spółdzielni.
17. Informacja Komisji Wnioskowej.
18. Zamknięcie obrad. 

wiosną na drogi rusza duża rzesza rowerzystów. oprócz osób, które 
traktują rower jako środek transportu, jest wielu rowerzystów, którzy 
dbają w ten sposób o kondycję czy jeżdżą w ramach rekreacji, po 
prostu dla przyjemności. niezależnie od tego, w jakim celu wybieramy 
rower jako środek transportu, warto przypomnieć kilka zasad, które 
pomogą w bezpiecznym korzystaniu z dróg. policjanci apelują 
o rozsądek i przestrzeganie przepisów. 

Z obserwacji policjantów wynika, 
że część wypadków z udziałem cy-
klistów jest spowodowana tym, że 
kierowcy samochodów po prostu 
ich nie zauważyli. Dlatego jeżdżąc 
jednośladem, musimy zadbać o to, 
żeby być widocznym. Zamiast ku-
pować czarny kask, warto wybie-
rać jasny. Fluorescencyjne wstawki 
w kurtce, spodniach czy na butach 
sprawią, że zostaniemy szybciej 
zauważeni na drodze. Dodatkowo 
uważajmy na pieszych i przepusz-
czajmy na pasach przechodniów.
Rozpoczynając sezon, pamiętaj-
my o  właściwym wyposażeniu 
roweru, który powinien mieć: 
z przodu jedno białe światło po-
zycyjne; z  tyłu jedno czerwone 
światło odblaskowe, co najmniej 
jeden skutecznie działający ha-
mulec oraz sygnał dźwiękowy. 
Dobrze jest również stosować 
elementy odblaskowe - mogą być 
na stałe przymocowane do pojaz-
du lub umieszczane na odzieży 
rowerzystów. Odblaski z pewno-
ścią sprawią, że będziemy szybciej 
widoczni dla innych, przez co, 
oczywiście, bardziej bezpieczni.
Prawo o ruchu drogowym nakła-
da na rowerzystę obowiązek ko-
rzystania z drogi dla rowerów lub 
pasa ruchu dla rowerów, jeżeli jest 
ona wyznaczona dla kierunku, 

w którym się porusza lub zamie-
rza skręcić. Kierujący rowerem, 
korzystając z  drogi dla rowerów 
i  pieszych, jest obowiązany za-
chować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.
Przepisy pozwalają rowerzyście 
jechać po chodniku, gdy: opieku-
je się osobą w wieku do lat 10 kie-
rującą rowerem, szerokość chod-
nika wzdłuż drogi, po której ruch 
pojazdów jest dozwolony z pręd-
kością większą niż 50 km/h, wy-
nosi, co najmniej 2 m i  brakuje 
wydzielonej drogi dla rowerów 
oraz pasa ruchu dla rowerów lub 
warunki pogodowe zagrażają 
bezpieczeństwu rowerzysty na 
jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, 
gołoledź, gęsta mgła). Przy czym 

kierujący rowerem, korzystając 
z chodnika lub drogi dla pieszych, 
jest obowiązany jechać powoli, 
zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.
Policjanci apelują do wszystkich 
uczestników ruchu drogowego 
o  zachowanie szczególnej ostroż-
ności i  stosowanie się do obowią-
zujących przepisów. Pamiętajmy, 
że brak zrozumienia i  wzajemne-
go szacunku na drodze to kolejny 
niekorzystny czynnik wpływający 
na bezpieczeństwo uczestników 
ruchu. Bez względu na to, jakim 
środkiem transportu się porusza-
my, wszyscy chcemy tego samego 
– bezpiecznie dojechać do celu.

(KPP)

APELUJĄ O ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

sezon rowerowy w pełni

WYBIORĄ RADĘ NADZORCZĄ

pierwsze walne po pandemii 
Po dwóch latach przerwy człon-
kowie Robotniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Budowlani” 
będą mogli wziąć udział w wal-
nym zgromadzeniu, podczas 
którego przeprowadzone zosta-
ną wybory do rady nadzorczej.
W  związku z  wprowadzeniem 
stanu epidemii spółdzielnie 
mieszkaniowe nie organizowa-
ły zebrań, podpierając się przy 
tym art. 90 ustawy z  dnia 31 
marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o  szczególnych rozwiązaniach 
związanych z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalcza-
niem COVID-19.
 – Przepisy przepisami, ale dla 
nas najważniejsze było zdrowie 
mieszkańców. Doskonale wie-
my, że w zebraniach uczestniczą 
osoby starsze, które są w  naj-
większej grupie ryzyka zaka-
żenia – mówi nam Zbigniew 
Kopiński, prezes RSM „Bu-
dowlani”. – 16 maja rząd odwo-
łał stan epidemii, co nakłada na 

spółdzielnię obowiązek zwołania 
walnego zgromadzenia walnego 
zgromadzenia w ciągu 6 tygodni. 
Nie czekamy na okres wakacji, 
ponieważ mielibyśmy ogromny 
problem z  frekwencją. Dlatego 
też postanowiliśmy działać szybko 
i zebranie zwołać już na początku 
czerwca. Wiem, że mieszkańcy 
oczekują spotkania z  zarządem 
i  członkami rady, ponieważ za-
interesowani są działalnością 
spółdzielni. 
Najważniejszym punktem wal-
nego zgromadzenia będą wybory 
do rady nadzorczej. To właśnie 
one powinny być magnesem, któ-
ry przyciągnie więcej członków 
na czerwcowe zabrania. 20 maja 
upłynął termin składania kan-
dydatur. Poza wyborami podej-
mowane będą uchwały dotyczące 
sprawozdań: finansowych, rady 
nadzorczej i zarządu oraz absolu-
torium dla członków zarządu.
 – Warto dodać, że w tym roku – 
pierwszy raz w historii spółdzielni 

– walne odbywać się będzie 
w czterech, a nie jak dotychczas 
pięciu częściach. Taki sam po-
rządek obrad obwiązywać będzie 
na wszystkich częściach walnego 
– tłumaczy Zbigniew Kopiński. 
– Po zakończeniu ostatniej czę-
ści walnego odbędzie się zebra-
nie, podczas którego podsumo-
wane będą wyniki głosowań na 
poszczególne uchwały. Dopiero 
wtedy poznamy nowy skład rady 
nadzorczej, która liczyć będzie – 
tak jak dotychczas – 9 osób. 
Mieszkańców spółdzielni za-
chęcamy do wzięcia udziału w 
walnym zgromadzeniu. Za-
rząd apeluje też o zapoznania 
się z materiałami i informuje, 
że wszystkie sprawozdania do-
stępne są na stronie interneto-
wej spółdzielni pod adresem:  
rsm-budowlani.com.pl.
O  wynikach głosowania poin-
formujemy w czerwcowym wy-
daniu „Panoramy”.

(lubek)
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FESTYN RODZINNY 
GODZINA:    15:00

DATA:   27.05.2022 r.  

MIEJSCE:    plac przy ul. Kamieńskiego 5

zAprAszAMy nA MoC BEZPŁATNYCH ATRAKCJI:  
Zjeżdżalnia dżungla

activ dżungla

gry i Zabawy rodZinne, KonKursy Z nagrodami

 ZameK Zoo

stół interaKtywny

 malowanie buZieK

Kolorowe tatuaże

  FotobudKa

inne atraKcje

organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” w Gdańsku

15:30 PrZedstawienie wiosenno – letnie PrZedsZKola nr 73 w gdańsKu 

15:45 wsPólne grillowanie Z Kmicicem

17:30 grochówKa sPonsorowana PrZeZ radnego Piotra dZiKa 

18:00 roZstrZygnięcie KonKursu PlastycZnego 

18:30 Zumba

2 LATA OCZEKIWANIA

miasto dało zielone światło!
Na ten dzień trzeba było 
długo czekać, Urząd Mia-
sta w  Gdańsku wydał decy-
zję o  warunkach zabudowy 
dla działki na Suchaninie 
w  sąsiedztwie ulic Paderew-
skiego i  Otwartej dla budo-
wy nowego obiektu handlo-
wo – usługowego w  miejscu 
dawnej Biedronki. To daje 
zielone światło na podjęcie 
konkretnych działań.
Na decyzję dzierżawca grun-
tu czekał 2 lata. Nie wyni-
kało to jednak z opieszałości 
urzędników , ale z  działań 
pseudospołeczników, którym 
na sercu leży rzekomo dobro 
osiedla i  spółdzielni. Trud-
no w tym przypadku znaleźć 
racjonalne przesłanki, jaki-
mi kierowali się członkowie 
Stowarzyszenia Mieszkań-
ców Osiedla Suchanino, któ-
rzy oprotestowali wniosek 
Inwestora. W związku z tym 
wydanie decyzji opóźniło 
się w czasie, co będzie miało 
negatywne odbicie w  przy-
chodach spółdzielni z  tytu-
łu dzierżawy terenu, którego 
dotyczył wniosek do mo-
mentu wybudowania nowego 
obiektu
 –Dzierżawca otrzymał de-
cyzję o  warunkach zabu-
dowy, która ma polegać na 

budowie budynku usługowo
-handlowego z  parkingiem 
dla pojazdów osobowych 
oraz infrastrukturą tech-
niczną wraz z rozbiórką jed-
nego z istniejących obiektów. 
Mowa tu oczywiście o byłym 
dyskoncie „Biedronka” – in-
formuje Marek Bugaj, za-
stępca prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
 – Takim pseudodziałaczom 
jak ze stowarzyszenia na 
Suchaninie powinno się za-
bronić działać. Przez swoje 
chore ambicje – szczególnie 

w  tych trudnych i  niepew-
nych czasach – narażają na 
straty finansowe spółdziel-
nię, a tym samym mieszkań-
ców. Dobrze, że urzędnicy 
należą do ludzi normalnych 
oraz rozsądnych i wydali de-
cyzję o  Warunkach Zabudo-
wy. Mamy nadzieję, że nieba-
wem ruszy budowa. A człon-
kom stowarzyszenia serdecz-
nie dziękuję za taką pomoc 
– ironizuje Pan Józef, miesz-
kaniec Nieruchomości II.

(KL)

Głównym organizatorem 
imprez jest Koło PZW nr 4 
„Gdańsk – Portowa”. Inau-
guracja tegorocznego sezo-
nu miała miejsce na Kanale 
Śledziowym na Żuławach 
Gdańskich. Do zmagań przy-
stąpiło 14 wędkarzy, wśród 
których znaleźli się także re-
prezentanci Suchanina.
 – Od organizatorów wiem, 
że coraz więcej mieszkań-
ców z  naszego osiedla wol-
ny czas spędza na łowieniu 
ryb. Szczególnie zaś cieszy 
fakt, że w  gronie tym sporą 

grupę stanowią dzieci, które 
wyżej cenią sobie aktywny 
wypoczynek od bezmyślne-
go ślęczenia nad telefonem 
albo tabletem – zauważa Ma-
rek Bugaj, Zastępca Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
W  zawodach otwierających 
tegoroczny sezon bezkon-
kurencyjny okazał się Ma-
rek Krzemiński. Na dru-
gim stopniu podium stanął 
Kazimierz Złoty, a  trzecim 
Edward Sularczyk.
 – Dla wędkarzy jest to 

forma zabawy. Złowione 
ryby, po zważeniu, wraca-
ją potem do wody. Poziom 
zawodów był bardzo do-
bry – mówi nam Stefan Ski-
ba, mieszkaniec Suchanina 
i  zarazem, wiceprezes ds. 
młodzieży gdańskiego koła 
„Gdańsk-Portowa”. 
Z kolei z okazji Dnia Dziec-
ka odbędą się IV Zawody 
Wędkarskie dla Dzieci. Do 
udziału w organizacji impre-
zy, poza spółdzielnią, włą-
czyła się także Rada Dziel-
nicy Suchanino oraz nieza-
wodny przy takich okazjach 
radny Gdańska Piotr Dzik, 
który zapewni uczestnikom 
pożywny posiłek. Na zawo-
dy, które odbędą się na zbior-
niku retencyjnym przy ulicy 
Wileńskiej, zapraszamy dzie-
ci w  wieku 6–16 lat. Każ-
dy z  uczestników musi mieć 
opiekuna oraz posiadać wła-
sny sprzęt wędkarski i  zanę-
tę. Rywalizacja odbędzie się 
w dniu 04.06.2022 r.  o godz. 
9.30, a  zbiórkę zaplanowano 
do godz. 9. Zmaganiom mło-
dych wędkarzy ma przyglą-
dać się wiceprezydent Piotr 

Grzelak.  Ilość miejsc jest 
ograniczona, a  chętni zgła-
szać się mogą telefonicznie 
(tel. 517 372 266).
 – Drobne upominki czeka-
ją na wszystkich uczestni-
ków zawodów, ale nagrody 
główne tylko dla najlepszych 
młodych wędkarzy – dodaje 

Marek Bugaj. – Korzystając 
z  okazji, zapraszamy mło-
dych mieszkańców naszego 
osiedla – nawet tych, którzy 
nie posiadają karty wędkar-
skiej – na zawody wędkar-
skie. Myślę, że poza sporto-
wą rywalizacją nie zabraknie 
dobrej zabawy.

W  dalszym ciągu zachęca-
my młodzież do spróbowa-
nia swoich sił w  wędkowa-
niu i  wyrobienia sobie karty 
wędkarskiej. Specjalnie dla 
nich szkolenia prowadzi Ste-
fan Skiba (tel. 517 372 266).

(lubek)

SEZON WĘDKARSKI ROZPOCZĘTY

za nami inauguracja sezonu wędkarskiego, a przed nami zawody z okazji dnia dziecka. do organizacji obu tych wydarzeń aktywnie 
włącza się spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino”, a z wędkarskiej oferty bardzo chętnie korzystają mieszkańcy dzielnicy.

zawody z okazji dnia dziecka – serdecznie zapraszamy 

   miasto wydało decyzję, dzięki której będzie można rozebrać 
byłą „biedronkę” i wybudować nowy sklep


