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FlashFlash

wspólnie z polskim producentem prezentujemy 
autobus, który testowaliśmy na ulicach 
Gdańska. szukamy rozwiązań, które pozwolą 
w ekologiczny, nieemitujący spalin sposób 
podróżować po naszym mieście – mówi 
aleksandra dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Przebudują magistralę ciepłowniczą
W ciągu najbliższy dni na terenie Administracji 
Osiedla nr 4 Powszechnej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Przymorze” rozpocznie się wymiana 
głównej magistrali ciepłowniczej.

Powstanie buspas na Spacerowej
Ulica Spacerowa to jedna z najbardziej zakorkowanych 
ulic nie tylko Gdańska, ale i  całego Trójmiasta. Aby 
upłynnić ruch – szczególnie komunikacji miejskiej – 
postanowiono zająć się stworzeniem buspasa.

Sopot przystąpił do programu UNICEF 
UNICEF Polska i Sopot podpisały porozumienie, 
na mocy którego miasto przystępuje do między-
narodowego programu „Miasto Przyjazne Dzie-
ciom” i będzie się ubiegać o nadanie tego tytułu.

Rozbudowują gdańskie nekropolie
Zakończyła się rozbudowa Cmentarza Łostowickiego, 
dzięki czemu wygospodarowano 2100 dodatkowych 
miejsc pochówku. Nekropolia została  rozbudowana od 
strony al. Armii Krajowej i ul. Cedrowej.  
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premiera autobusu wodorowego w Gdańsku

str. 4

STAWIAJĄ NA ZIELONĄ ENERGIĘ 

po ulicach Gdańska kursował nesobus – całkowicie 
nowy, wyprodukowany w polsce zeroemisyjny miej-
ski autobus wodorowy. zasilany zielonym wodorem 
autobus jest najbardziej ekologicznym autobusem dla 
mieszkańców miast i transportu miejskiego. 
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UniceF polska i sopot podpisały porozumienie, na mocy którego miasto przystępuje do międzynarodowego 
programu „miasto przyjazne dzieciom” i będzie się ubiegać o nadanie tego tytułu. sopot jest kolejnym ośrodkiem 
miejskim w polsce, który dołączył do programu. na całym świecie jest ich ponad 4 tys. 

Program „Miasto Przyjazne 
Dzieciom” to globalna ini-
cjatywa UNICEF skierowa-
na do samorządów. 
  – Miasta z  całego świata 
tworzą sieć miast i aglomera-
cji, których znakiem rozpo-
znawczym jest dbanie o  po-
trzeby najmłodszych miesz-
kańców. Głównym celem 
programu jest wsparcie miast 
w  zapewnieniu dzieciom jak 
najlepszych warunków do 
życia i  rozwoju, co w  prak-
tyce przekłada się na realną 
implementację zapisów Kon-
wencji o  prawach dziecka – 
tłumaczy Anetta Konopacka 
z sopockiego ratusza. – Kluczo-
wym elementem planowania 
strategicznych działań na rzecz 
dzieci w  mieście jest przepro-
wadzenie diagnozy sytuacji 
najmłodszych. Jak dotąd Sopot 
zanalizował obszary: edukacji, 
zdrowia, kultury, sportu i  re-
kreacji oraz pomocy dzieciom 
zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. 
Miasto konsultowało tak-
że swoje działania z  młody-
mi mieszkańcami. Włączanie 

młodych ludzi w  procesy de-
cyzyjne to jeden z  kluczowych 
mechanizmów, do którego zo-
bowiązują się wszystkie miasta 
dołączające do inicjatywy. 
Udział w programie to nie tylko 
ubieganie się o tytuł, ale przede 
wszystkim dążenie do zagwa-
rantowania najmłodszym oby-
watelom optymalnych warun-
ków życia.
 – Cieszymy się, że kolejny sa-
morząd w  Polsce pragnie pra-
cować na rzecz najmłodszych 

i podjąć zobowiązanie do uczy-
nienia dzieci pełnoprawnymi 
obywatelami miasta – mówi 
Marek Krupiński, dyrektor ge-
neralny UNICEF Polska. – To 
niezwykle ważne, aby cała spo-
łeczność miasta, w  tym firmy, 
media czy organizacje poza-
rządowe, włączyły się w dzia-
łania umożliwiające dzieciom 
jak najlepszy rozwój tu i teraz, 
ale i dobry start w przyszłość.
 – Sopot to pod każdym 
względem miasto niezwykłe. 

Cechuje go wielki potencjał 
i  różnorodne zasoby, ale na-
szym największym skarbem są 
nasi mieszkańcy, w szczególno-
ści ci najmłodsi, dzieci i  mło-
dzież – mówi Jacek Karnowski, 
prezydent Sopotu. – Doskona-
lenie już realizowanych i  ini-
cjowanie nowych działań na 
rzecz dzieci staną się w Sopocie 
jednym z  celów strategicznych 
miasta.

(GR)
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MIASTO PRZYJAZNE DZIECIOM

sopot przystąpił do programu UNicEf 
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PRZESTROGA NA WAKCJE 

młodość nie zwalnia od myślenia
Wakacje to czas radości i bez-
troski. Większość z  nas chce 
spędzić je tak, żeby mieć 
piękne wspomnienia. Planu-
jemy wypoczynek w  różnych 
częściach kraju i  świata. Ko-
menda Wojewódzka Policji 
w  Gdańsku rozpoczęła kam-
panię „Młodość nie zwalnia 
z  myślenia” od spotu, który 
ma być przestrogą dla nieroz-
ważnych i  bezmyślnych za-
chowań nad wodą.
Każdy z nas ma swój plan na 
spędzanie czasu wolnego pod-
czas urlopu. Jedni udają się na 

zorganizowane wyjazdy wa-
kacyjne, inni spontanicznie 
realizują swoje pomysły. Na-
leży jednak zawsze pamiętać 
o bezpieczeństwie i rozwadze. 
Najważniejsze, żeby czas od-
poczynku i  zabawy nie za-
mienił się w  zdarzenie z  tra-
gicznym skutkiem. Policjanci 
z  Komendy Wojewódzkiej 
Policji w  Gdańsku, wycho-
dząc naprzeciw oczekiwaniom 
młodych ludzi, realizują kam-
panię „Bezpieczne wakacje” – 
serię materiałów filmowych ze 
specjalnym przesłaniem.

Piękna pogoda i upały zachę-
cają do tego, żeby korzystać 
z  kąpieli wodnych i  słonecz-
nych, jednak wielokrotnie są 
to zachowania nieodpowie-
dzialne, a spożywany przy tej 
okazji alkohol ma często tra-
giczne skutki. Młodość nie 
zwalnia z  myślenia, daj sobie 
szansę, przeżyj!
Materiały filmowe znaleźć 
można na stronie www.po-
morska.policja.gov.pl.

(KWP Gdańsk)

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA 

także dla turystów
Nie tylko mieszkanki i  miesz-
kańcy, ale też osoby odwiedza-
jące Gdańsk mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej, 
poradnictwa obywatelskiego 
wraz z  mediacją. To wsparcie 
świadczą: Miejski Ośrodek Po-
mocy Rodzinie w Gdańsku oraz 
organizacje pozarządowe.
Jak informuje Sylwia Resel, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
MOPR bezpłatne poradnictwo 
prawne dostępne jest dla każ-
dej osoby, której nie stać na od-
płatną wizytę u  prawnika. Ze 
specjalistami można się skon-
sultować bezpośrednio w punk-
tach świadczących tę pomoc lub 
telefonicznie i  poprzez email. 
W  każdym razie jednak obo-
wiązują zapisy na porady, w dni 
powszednie pod numerem tel. 
58 342 31 88 (w  godz. pracy 
gdańskiego MOPR) lub email: 
mopr-pomocprawna@gdansk.
gda.pl. Można się również zare-
jestrować przez formularz znaj-
dujący się na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 – Specjaliści nieodpłatnej po-
mocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego wraz z mediacją 
udzielają konsultacji m.in. w za-
kresie spraw rodzinnych, po-
datkowych, ubezpieczenia spo-
łecznego oraz mieszkaniowych. 
Merytorycznie wspierają np. 
osoby zadłużone, będące w kry-
zysie ekonomicznym. Wskazują, 

co zrobić w przypadku zawarcia 
niekorzystnych umów konsu-
menckich i  jakie kroki prawne 
trzeba podjąć, aby np. odzyskać 
zaległe alimenty. Doradzają 
w sprawach rozwodowych – wy-
jaśnia Sylwia Resel.
W  przypadkach sporów i  kon-
fliktów np. sąsiedzkich czy ro-
dzinnych przydaje się zwłaszcza 
wiedza mediatorów. Na facho-
wą poradę m.in. prawnika i do-
radcy obywatelskiego mogą też 
liczyć w  Gdańsku turyści np. 
w  przypadku nagłych zdarzeń 
losowych. 
 – Specjaliści podpowiedzą im 
np. jak postępować w przypadku 
zgubienia kart płatniczych, do-
kumentów czy bagażu. Doradzą, 
jak dochodzić odszkodowania, 
gdy doszło do jakiegoś wypadku 
np. w  trakcie podróży na waka-
cje. W razie potrzeby wskażą też 
osobie potrzebującej, która insty-
tucja lub organizacja pozarządo-
wa w mieście udzieli konkretnej, 
adekwatnej do sytuacji pomo-
cy – dodaje rzecznik MOPR 
w Gdańsku.
Szczegółowe informacje o punk-
tach świadczących nieodpłat-
ną pomoc prawną, poradnictwo 
obywatelskie wraz z  mediacją 
w Gdańsku oraz o zakresie wspar-
cia, dostępne są w Biuletynie In-
formacji Publicznej MOPR.  

(GR)

  porozumienie podpisali wiceprezydent sopotu małgorzata czarzyńska-Jachim i marek krupiński, 
dyrektor generalny UniceF polska
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oboWiązki: 
Opieka nad osobami starszymi, niesamodzielnymi w ich domach, w różnych dzielnicach Gdańska: Oliwa, Żabianka, Przymorze, 
Wrzeszcz, Zaspa, Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Osowa.
Zakres opieki w zależności od potrzeb podopiecznego, m.in.: organizacja wizyt lekarskich, zakupy, gotowanie, higiena i pielęgnacja,

ofErUJEmY:
• Dopasowanie liczby godzin do dyspozycyjności (praca w pełnym/niepełnym wymiarze godzin lub np. tylko w weekendy)
• Elastyczny grafik,
• Umowa zlecenia (z pełnym ubezpieczeniem),
• Stawka 23 zł brutto/godz. (pon.-sob.) i 31 zł brutto /godz. (niedz.+ święta),
• Przyjazna atmosfera i wsparcie koordynatorów, 

WYmaGaNia:
• Język polski na poziomie komunikatywnym, 
• Odpowiedzialność, sumienność, uczciwość
• Ukończony kurs opiekuna środowiskowego, medycznego, siostry PCK lub pokrewny, 
• Oferujemy pomoc w znalezieniu i zdobyciu kwalifikacji.

złota rączka dla seniora, meble od serca, sklep charytatywny „z dobrej ręki” czy usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – razem rozszyfrujemy 
co się kryje pod tymi hasłami. 

“Złota rączka dla seniora” to 
inicjatywa, dzięki której miesz-
kańcy Gdańska w  wieku 70+ 
mogą skorzystać z  bezpłat-
nych, drobnych usług fachow-
ca w  swoim domu. Mowa np. 
o wymianie cieknącego kranu, 
regulacji skrzypiących drzwi, 
przymocowaniu lustra czy 
podłączeniu pralki. Projekt fi-
nansowany jest przez Miasto 
Gdańsk, realizuje go Spółdziel-
nia we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie 
w  Gdańsku. Praca fachow-
ca jest dla Seniora bezpłatna. 
Jeśli naprawa usterki wyma-
ga zakupu materiałów, koszt 
który pokrywa Miasto, wyno-
si maksymalnie 80 zł brutto. 
Jeśli kwota naprawy jest wyż-
sza, różnicę (po wcześniejszej 
konsultacji) pokrywa Senior. 
Aby skorzystać z  pomocy, na-
leży zadzwonić do Gdańskiej 
Spółdzielni Socjalnej pod nu-
mer tel.: 881 703 096 i zgłosić 
problem. Zgłoszenia są przyj-
mowane w  dni powszednie, 
w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Zadzwoń do nas i dowiedz się 
w  jakim zakresie możesz sko-
rzystać z  usługi Złotej rączki. 
Regulamin projektu znajduje 
się na naszej stronie www.gss.
org.pl. 
 
Meble od serca. Projekt jest 
współfinansowany przez Gmi-
nę Miasta Gdańska i  jest re-
alizowany we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Rodzinie w  Gdańsku. Pro-
jekt „Meble od serca” ma dwa 
zasadnicze cele, z  jednej stro-
ny dedykowany jest osobom 

oddalonym od rynku pracy, 
z  drugiej strony ma wpłynąć 
na poprawę jakości życia osób 
wspieranych przez MOPR 
w  Gdańsku, szczególnie se-
niorów, osób z niepełnospraw-
nością, samotnych matek, osób 
wychodzących z bezdomności. 
Zmiana jakościowa polega na 
doposażeniu mieszkań w  me-
ble, a  w  niektórych przypad-
kach na bardzo gruntownych 
pracach porządkowych. Spół-
dzielnia jest jednym z  naj-
większych świadczeniodaw-
ców usług opiekuńczych na 
terenie Gdańska i  na co dzień 
jej pracownicy mają stały kon-
takt z  osobami, które potrze-
bują doposażenia mieszkań 
w  meble, szczególnie w  łóżka, 
meble kuchenne oraz drobny 
sprzęt AGD. Często są to oso-
by samotne, posiadające środ-
ki finansowe tylko i  wyłącz-
nie na zaspokojenie bieżących 
potrzeb. Od lat Spółdzielnia 
poszukuje różnorodnych form 
wsparcia osób, które mają pro-
blemy w  normalnym funkcjo-
nowaniu w celu poprawy jako-
ści ich życia i  bezpieczeństwa. 
Projekt „Meble od serca” za-
spokaja często nieujawnione 
wręcz wcześniej potrzeby. 

Z  dobrej ręki – sklep chary-
tatywny – nowy, wrażliwy 
i  odpowiedzialny społecznie 
projekt Gdańskiej Spółdzielni 
Socjalnej mający na celu utwo-
rzenie miejsc pracy i skuteczną 
realizację procesu aktywizacji 
zawodowej osób oddalonych 
od rynku pracy. Zapamiętajcie 
ten adres, bo naprawdę warto  

– Wolności 11, Nowy Port, 
Gdańsk. Pomysł na sklep cha-
rytatywny zrodził się pod wpły-
wem zgłaszania się do pracy do 
Spółdzielni coraz większej licz-
by osób, które wpierw wyma-
gają wsparcia trenera pracy by 
móc samodzielnie zacząć reali-
zować zadania powierzane im 
przez pracodawcę. Spółdziel-
nia potrzebowała przestrzeni, 
w  której skutecznie mogłaby 
prowadzić proces aktywizacji 
zawodowej kierowany właśnie 
do takich osób. Działalność 
naszego sklepu wpisuję się 
w  jedną z wyznawanych przez 
nas wartości czyli brania odpo-
wiedzialności za środowisko, 
w  którym żyjemy. Otrzymu-
jemy od naszych wspaniałych 
Darczyńców rzeczy, którym 
dajemy drugie, a nawet kolejne 
życie. Wszystkim Darczyńcom 
bardzo dziękujemy za wspar-
cie, bez Was nie udałby się 
nam. Całość wypracowanych 
zysków przeznaczana jest na 
aktywizację zawodową osób 
mających problemy w  odna-
lezieniu się na otwartym ryn-
ku pracy, szczególnie osób 
z niepełnosprawnością.

Profesjonalne usługi opie-
kuńcze w  miejscu zamiesz-
kania. Spółdzielnia świadczy 
usługi od początku 2014 roku. 
Spółdzielnia realizuje usłu-
gi opiekuńcze tylko i  wyłącz-
nie na zlecenie Gminy Miasta 
Gdańska i Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 
Zakres świadczonych usług 
przez Spółdzielnię jest zgodny 
z  obowiązującymi w  naszym 

mieście Standardami usług. 
W zakres usług wchodzą usłu-
gi o  charakterze pielęgnacyj-
nym oraz usługi gospodarcze. 
Zawsze staramy się odpowied-
nio dobrać opiekuna środowi-
skowego do oczekiwań i  wy-
magań osoby na rzecz której 
usługi są świadczone. Opie-
kunowie posiadają odpowied-
nie kwalifikacje i  kompetencje 
potwierdzone ukończonymi 
szkoleniami i  kursami. Każdy 
z  opiekunów wyposażany jest 
w  środki ochrony indywidual-
nej oraz uczestniczy w  szkole-
niach mających na celu podnie-
sienie kompetencji, a co za tym 
idzie i  jakości świadczonych 
przez Spółdzielnię usług opie-
kuńczych. Praca opiekuna śro-
dowiskowego jest bardzo trud-
na i wymaga wszechstronnego 
przygotowania merytoryczne-
go i  doświadczenia życiowego 
oraz umiejętności w  podejściu 
do ludzi często bardzo scho-
rowanych, o  różnych cechach 
charakterologicznych. Opie-
kun musi posiadać umiejętność 
wczucia się w sytuację osoby na 
rzecz której pracuje, musi mieć 
duże pokłady empatii. Więk-
szość współpracujących z nami 
opiekunów traktuje swoją pracę 
raczej jak misję, wykonują ten 
zawód z powołania. Aktualnie 
Spółdzielnia realizuje usługi 
opiekuńcze na rzecz osób za-
mieszkujących w  następują-
cych dzielnicach Gdańska: Za-
spa-Rozstaje, Zaspa-Młyniec, 
Wrzeszcz Dolny, Brzeźno, 
Nowy Port, Letnica, Młyni-
ska, Żabianka-Wejhera-Jelit-
kowo-Tysiąclecia, Przymorze 

Wielkie, Przymorze Małe, 
Osowa, Oliwa, Strzyża, VII 
Dwór, Wrzeszcz Górny. 

Kim jesteśmy? Gdańska Spół-
dzielnia Socjalna jest pod-
miotem ekonomii społecznej 
zajmującym się aktywizacją 
zawodową osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
i  zawodowym. Spółdzielnia 
stara się wspierać osoby, które 
mają problemy w odnalezieniu 
się na otwartym rynku pracy.  
Spółdzielnia działa od czerw-
ca 2011 roku, została założona 
przez 7. organizacji pozarządo-
wych. Działalność Spółdzielni 
opiera się głównie na realiza-
cji tzw. wiązki usług społecz-
nych. Spółdzielnia we współ-
pracy z  Gminą Miasta Gdań-
ska i  Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Rodzinie w  Gdańsku 
realizuje usługi opiekuńcze 
w  miejscu zamieszkania osób 
objętych pomocą, usługi asy-
stenta osoby niepełnosprawnej 
z  zaburzeniami psychiczny-
mi, realizuje usługi napraw-
cze w  ramach projektu Złota 
rączka dla Seniora oraz dostar-
cza meble w  ramach projektu 
Meble od serca. Dodatkowo 
Spółdzielnia świadczy usługi 
porządkowe, obsługuje szalety 
miejskie, zajmuje się dystry-
bucją gazet, obsługą sortowni 
listów, punktu informacyjne-
go czy podejmuje się drobnych 
zleceń na rzecz klientów insty-
tucjonalnych bądź indywidu-
alnych. Pod koniec czwartego 
kwartału 2018 r. Spółdzielnia 
otworzyła sklep charytatyw-
ny Z dobrej ręki z elementami 

wyposażenia wnętrz, zabaw-
kami i  książeczkami dla dzie-
ci. Spółdzielnia jest wpisana do 
rejestru prowadzonego przez 
Wojewodę Pomorskiego jako 
instytucja szkoleniowa, dzięki 
czemu organizuje szkolenia na 
opiekunów środowiskowych, 
szkolenia podnoszące jakość 
usług o  charakterze społecz-
nym, szkolenia pozwalające na-
bycie konkretnych umiejętno-
ści związanych z profesjonalną 
obsługą klienta, itp. W ramach 
aktywizacji zawodowej Spół-
dzielnia realizuje praktyki za-
wodowe i  staże, szczególnie 
dla osób młodych, bez do-
świadczenia zawodowego czy 
powracających po długoletniej 
przerwie na rynek pracy. Do-
datkowo Spółdzielnia realizuje 
projekty przyczyniające się do 
zwiększenia aktywności za-
wodowej osób oddalonych od 
rynku pracy (osoby 50+). Spół-
dzielnia jest partnerem akcji 
Gdańsk bez plastiku. Aktual-
nie Spółdzielnia zatrudnia 280 
osób. 
Pomagamy i  wspieramy zawo-
dowo. Pomóż nam realizować 
naszą misję wspierając nasze 
inicjatywy bądź nawiązując 
z nami współpracę. 

Gdańska spółdzielnia socjalna – poznajmy się lepiej
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zgłoś się! chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania
tel. 792-202-802
rekrutacja@gss.org.pl

pracuj blisko domu pomagając innym!
praca stała lub dodatkowa
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po ulicach Gdańska kursował nesobus – całkowicie nowy, wyprodukowany w polsce 
zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. zasilany zielonym wodorem autobus jest 
najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. 

STAWIAJĄ NA ZIELONĄ ENERGIĘ 

premiera autobusu 
wodorowego w Gdańsku

WIĘCEJ MIEJSC POCHÓWKU 

rozbudowują gdańskie nekropolie

Zakończyła się rozbudowa 
Cmentarza Łostowickiego, 
dzięki czemu wygospoda-
rowano 2100 dodatkowych 
miejsc pochówku. Nekropolia 
została  rozbudowana od stro-
ny al. Armii Krajowej i ul. Ce-
drowej o 8 kwater.  
Jak informuje Aneta Niezgoda 
z  Dyrekcji Rozbudowy Mia-
sta Gdańska, oprócz budowy 
instalacji sanitarnej powstały 
miejsca czerpania wody i wia-
ty na odpady. Dokonano nasa-
dzeń roślinności i  ogrodzono 
teren. 
 – Dodatkowo powstało 28 
nowych miejsc postojowych 

przy ul. Cedrowej. Na par-
kingu zamontowano także 10 
stojaków na rowery.  Koszt 
prac wyniósł niecałe 2,5 mi-
liona złotych. Na tym jednak 
nie koniec, ponieważ w   naj-
bliższych latach planowana 
jest także rozbudowa innych 
gdańskich nekropolii – za-
pewnia Aneta Niezgoda.
Cmentarz Salvator ma być 
w przyszłości rozbudowany od 
strony ul. Stoczniowców, co 
umożliwi powstanie ok. 1000 
miejsc spoczynku. W planach 
jest także rozbudowa cmenta-
rza parafialnego przy ul. Kęp-
nej. Obiekt ma w  przyszłości 

powiększyć się o  ponad 1,4 
ha i  1900 miejsc pochówku. 
Z  kolei na Cmentarzu Gar-
nizonowym planowanych jest 
3000 dodatkowych miejsc. 
Nekropolia na Srebrzysku 
powiększy się o  1900 miejsc 
spoczynku. 
 – W  Gdańsku funkcjonu-
je 9 cmentarzy o  łącznej po-
wierzchni ponad 100 ha. Naj-
większą gdańską nekropolią 
jest Cmentarz Łostowicki, 
zajmujący powierzchnię po-
nad 50 ha – dodaje Aneta 
Niezgoda. 

(GR)

Pojazd mierzy 12 metrów dłu-
gości, pomieści do 93 pasażerów, 
w  tym 37 na miejscach siedzą-
cych, jego zasięg to około 450 
km, nie emituje spalin, oczyszcza 
powietrze, a jedyne, co emituje, to 
para wodna. W połowie czerwca 
można było go spotkać w Gdań-
sku na różnych liniach (111, 115, 
130, 175, 189 i 199).
 – Często, kiedy mówimy o inwe-
stycji w zieloną energię, mówimy 
o sadzeniu drzew, mówimy o so-
lidarności z  przyszłymi pokole-
niami. Świat się zmienia i chcemy 
dostosowywać się do tych zmian 
– mówi Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. – Przypo-
mnę, że Parlament Europejski 
przegłosował przepisy mówiące 
o  tym, że zaprzestaniemy pro-
dukcji pojazdów spalinowych 
w 2035. Wspólnie z polskim pro-
ducentem prezentowaliśmy auto-
bus, który był testowany na uli-
cach Gdańska. Szukamy rozwią-
zań, które pozwolą w ekologicz-
ny, nieemitujący spalin sposób 
podróżować po naszym mieście.

Jędrzej Sieliwończyk z  referatu 
prasowego gdańskiego ratusza 
przypomina, że komunikacja 
miejska zanieczyszcza powietrze 
w  miastach, co w  konsekwencji 
może być przyczyną chorób – nie 
tylko układu oddechowego, ale 
też udarów, nowotworów, zawa-
łów serca, alergii. Autobus wodo-
rowy napędzany zielonym wodo-
rem nie emituje spalin, a dodat-
kowo oczyszcza powietrze.
Pojazd kursował na 6 popular-
nych liniach obsługujących duże 
gdańskie osiedla oraz centralne 
części Gdańska.
 – Jeżeli testy wypadną pomyśl-
nie, to jestem przekonany, że 
w  kolejnych miesiącach i  latach 
takie autobusy na stałe zawitają 
do naszego miasta – mówi Piotr 
Borawski, zastępca prezydenta 
ds. przedsiębiorczości i  ochrony 
klimatu. - Co istotne, z naszymi 
partnerami chcemy, aby w Gdań-
sku w  najbliższych miesiącach 
powstała stacja wodorowa, w któ-
rej będą mogły tankować za-
równo takie autobusy, jak i wiele 

pojazdów użytkowych. 
NesoBus, polski autobus wodoro-
wy, jest autobusem elektrycznym 
– ma silnik elektryczny. Posiada 
własną „mini-elektrownię”. Fi-
zycznie wodór ze zbiornika łączy 
się z  tlenem pobranym z powie-
trza i  wytwarzana jest energia 
elektryczna zasilająca silnik elek-
tryczny. Nie ma żadnego procesu 
spalania. W  wyniku połączenia 
wodoru z  tlenem w ogniwie pa-
liwowym, autobus emituje z rury 
wydechowej parę wodną. Ta 
woda jest w  pełni destylowana. 
Pobierane powietrze musi być 
w pełni oczyszczone przez spe-
cjalne filtry, by ogniwo paliwowe 
otrzymało czysty tlen. Wów-
czas tlen łączy się z  wodorem 
i  powstaje energia, która napę-
dza silnik elektryczny. NesoBus 
użytkowany na zielony wodór 
nie emituje spalin i  oczyszcza 
powietrze.

(GR)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”  
poszukuje kandydatów na stanowisko:  

 

Gospodarz budynku 
 

Wymagania: 

 Punktualność 
 Sumienność 
 Dobra organizacja pracy własnej. 
 Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.  

Do zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku należeć będzie m.in.: 

1. Sprzątanie klatek schodowych. 
2. Sprzątanie terenu przynależącego do budynku. 
3. Pielęgnacja zieleni. 
4. W okresie zimowym odśnieżanie ciągów pieszych. 

Oferujemy:  

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
2. Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
3. Pakiet medyczny. 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich aplikacji na adres: 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” 
Ul. Kurpińskiego 21  
80 – 169 Gdańsk 
na adres e-mail: sekretariat@smsuchanino.pl 
lub osobiście w sekretariacie Spółdzielni. 
 
z dopiskiem w temacie stanowiska jakiego dotyczy aplikacja.   

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)” 
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rada osiEdLa ao1

Marcin Kujawa – przewodniczący, 
Zbigniew Ostałowski – wiceprzewodniczący, 
Paulina Paszkudzka – sekretarz, 
Henryk Banasik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Łukasz Chromniak – przewodniczący Komisji Technicznej, 
Anna Bacławska – przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, 
Renata Rytel – przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej, 
Marianna Naumow – przewodnicząca Komisji Handlu i Usług.

rada osiEdLa im. JaGiELLoNÓW
Andrzej Sztark – przewodniczący, 
Beata Brown – zastępca przewodniczącego, 
Andrzej Zeitz – sekretarz, 
Danuta Kossakowska – przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej, 
Krzysztof Hermanowicz – przewodniczący Komisji Technicznej, 
Edyta Trybała – przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, 
Katarzyna Wądołowska – przewodnicząca Komisji Handlu i Usług, 
Andrzej Lipiński – Przewodniczący Komisji Kulturalno-Porządkowej.

rada osiEdLa ao4
Bożena Yates – przewodnicząca, Jacek Kowalski, wiceprzewodniczący, 
Salomea Świątalska – sekretarz, 
Bartłomiej Czerwiński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Stanisław Kurdziel – przewodniczący Komisji Mieszkaniowej, 
Jan Baranowski – przewodniczący Komisji Technicznej, 
Marcin Kuich – przewodniczący Komisji Handlu i Usług, 
Jacek Kowalski – przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej. 

rada osiEdLa „przYmorzE-piastoWska”
Czesława Gołąb – przewodnicząca, 
Waldemar Pawilczus – zastępca, 
Bożena Janowska – sekretarz, 
Elżbieta Stajura – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, 
Tadeusz Bonca – przewodniczący Komisji Technicznej, 
Anna Sobota – przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej, 
Aleksandra Merta – przewodnicząca Komisji Handlu i Usług, 
Małgorzata Mazur – przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej  
i Porządkowej.

Przymorska spółdzielnia jako 
jedna z niewielu w Trójmieście 
– mimo pandemii – organizo-
wała najważniejsze zebranie, 
a  więc walne zgromadzenie. 
W  dwóch minionych latach 
były to zebrania sprawozdaw-
cze, na których frekwencja nie 
była duża. 
 – W  tym roku członkowie 
spółdzielni będą wybierać 
nowy skład rady nadzorczej, 
dlatego spodziewamy się, że 
obecność na zebraniach będzie 
znacznie liczniejsza – mówi 
nam Władysław Wojtkiewicz, 
prezes Powszechnej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Przymo-
rze”. – Znamy już wszystkich 
kandydatów, na których będzie 
można głosować. Jak zawsze 

nie brakowało osób, które chcą 
pracować w  samorządowym 
organie naszej spółdzielni. Być 
może wśród nowych członków 
rady pojawią się osoby, które 
będą miały ciekawe pomysły na 
rozwój naszej spółdzielni. Ko-
rzystając z  okazji, zachęcam, 
by jak największa grupa osób 
zdecydowała, kto reprezento-
wał będzie ich interesy w radzie 
nadzorczej.
Przypomnijmy, że walne zgro-
madzenie odbywać się będzie 
w czterech częściach między 27 
a 30 czerwca (początek każde-
go zebrania o godz. 17.00). Do-
piero po ostatniej części wal-
nego zbierze się komisja, która 
przeliczy głosy ze wszystkich 
czterech spotkań.

 – Wtedy też dowiemy się, kto 
wszedł w  skład rady nadzor-
czej. Jej ukonstytuowanie od-
będzie się na pierwszym po-
siedzeniu. Wtedy poznamy 
przewodniczącego, zastępców 
i  przewodniczących wszyst-
kich komisji – dodaje prezes 
Wojtkiewicz. 
Poza wyborami członkowie 
spółdzielni będą głosować 
uchwały dotyczące sprawoz-
dań i  udzielenia absolutorium 
członkom zarządu.

Dodajmy jeszcze tylko, że 
w  tym roku Walne Zgroma-
dzenie PSM „Przymorze” od-
będzie się w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 79 przy 
ul. Kołobrzeskiej 49.
Na początku czerwca pozna-
liśmy z  kolei nowe składy rad 
osiedli. Jest to organ dorad-
czy, który funkcjonuje jedy-
nie w  dużych spółdzielniach 
mieszkaniowych.
Rada Osiedla pełni kluczo-
wą rolę w  funkcjonowaniu 

administracji osiedli. 
– Wszystkie ważne działa-
nia i  decyzje są podejmowane 
w  oparciu o  uchwały i  opinie 
rady osiedla . Każde nowe za-
pytanie i propozycja mieszkań-
ców są kierowane do komisji 
działających w  radzie osiedla , 
a finalnie dyskutowane na ple-
num rady osiedla. W  radach 
osiedla powstają często kierun-
ki kluczowych działań mają-
cych wpływ na funkcjonowanie 
spółdzielni. Same posiedzenia, 

bywają czasami burzliwe, ale 
dzięki opinii szerokiego gro-
na osób zasiadających w radzie 
osiedla podejmowane decyzje 
są dobrze przedyskutowane. 
Moim zdaniem, dzięki radom 
osiedli, mamy w  naszej spół-
dzielni prawdziwą demokrację 
– mówi „Panoramie” Dariusz 
Szczepiński, kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 2 PSM 
„Przymorze”.

Krzysztof Lubański

PRZED NAMI NAJWAŻNIEJSZE ZEBRANIE W ROKU

2022 rok jest szczególnie ważny dla członków powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”. w ostatnich dniach czerwca 
odbędzie się bowiem walne zgromadzenie, podczas którego mieszkańcy wybiorą członków rady nadzorczej. wcześniej poznaliśmy 
z kolei członków rad osiedli.

Wyborczy rok w powszechnej spółdzielni 
mieszkaniowej „przymorze”

BĘDZIE MNIEJ AWARII 

przebudują magistralę ciepłowniczą
W ciągu najbliższy dni na te-
renie Administracji Osiedla 
nr 4 Powszechnej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Przymo-
rze” rozpocznie się wymiana 
głównej magistrali ciepłow-
niczej wraz z  przyłączami do 
każdego węzła cieplnego. In-
westorem jest miejska spółka 
GPEC.
Sieć ciepłownicza nie była wy-
mieniana od lat. Nowe rury 
będą preizolowane, dzięki 
czemu znacznie zmniejszy się 
ich awaryjność.
 – Wspólnie z  przedstawicie-
lami inwestora ustaliliśmy, że 
stara sieć pozostanie w ziemi, 
ponieważ niemal całkowicie 
zniszczone byłyby wszystkie 
nasze tereny zielone – mówi 
„Panoramie” Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administra-
cji Osiedla nr 4 Powszechnej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przymorze”.  – Poza tym 

wykonawcy będą musieli 
przywrócić do stanu pierwot-
nego wszystkie zniszczone 
tereny.
Prace mają rozpocząć się na 
przełomie czerwca i  lipca, 
a  ich koniec przewidziano na 
koniec września. 

 – W związku z realizacją in-
westycji nie spodziewamy 
żadnych utrudnień w  ruchu 
drogowym. Ulice i  chodniki 
będą dostępne dla kierowców 
i  pieszych. Być może zda-
rzają pojedyncze przypadki, 
że przejścia utrudniał będzie 

stojący na chodniku sprzęt. 
Jestem jednak przekonany, że 
będą to sporadyczne sytuacje. 
Główne prace prowadzone 
będą na terenach zielonych – 
dodaje Andrzej Narkiewicz. 

(KL)

   prace przy wymianie sieci ciepłowniczej prowadzone będą przede wszystkim na terenach zielonych
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Organizatorzy festynu dla dzieci 
– jak zwykle zresztą – stanęli na 
wysokości zadania. Na najmłod-
szych czekały m.in. dmuchań-
ce, animacje, ale także konkursy 
z nagrodami.
 – Szkoda, że Dzień Dziecka jest 
tylko jeden raz w  roku. Bardzo 
lubię dmuchańce i mogłabym ba-
wić się tu cały dzień, ale musiał 
iść do domu, bo było już późno – 
mówi 6-letnia Zoja.
Festynowi goście mogli również 
podziwiać artystyczne popisy te-
atralne dzieci z  Przedszkola nr 
73. Po tak wycieńczającej zaba-
wie należało uzupełnić kalorie, 
by skorzystać z kolejnych atrakcji. 
A o to zadbał radny Piotr Dzik, 
który tradycyjnie przygotował 

swoje popisowe danie – grochów-
kę. Można było ją jeszcze okrasić 
smakołykami z grilla, o co zadba-
ła firma Kmicic i  Spółdzielnia 
Kolbudy. Na deser chętni mogli 
skosztować coś słodkiego. Nad-
programowych kalorii można 
było pozbyć się podczas zabawy 
tanecznej, która była zwieńcze-
niem festynu.
 – Cieszymy się, że mogliśmy 
sprawić kilka chwil radości na-
szym mieszkańcom. Zajmujemy 
się nie tylko administrowaniem 
zasobów mieszkaniowych, ale 
również działalnością społeczną 
mającą na celu integrację miesz-
kańców osiedla. Mam tu na 
myśli nie tylko festyny, ale rów-
nież m.in. zawody wędkarskie, 

które organizuje Koło PZW 
nr 4 Gdańsk-Portowa – mówi 
nam Marek Bugaj, wicepre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Drugą imprezą przygotowaną 
z  okazji Dnia Dziecka były za-
wody wędkarskie, które już po raz 
czwarty odbyły się nad zbiorni-
kiem retencyjnym Wileńska.
 – Do rywalizacji, która toczyła 
się w dwóch kategoriach wieko-
wych, przystąpiło 21 dzieci. Sta-
ramy się popularyzować wędkar-
stwo wśród dzieci i  młodzieży, 
aby w  zdrowy sposób spędza-
li wolny czas. Łowiono płot-
ki, okonki, krąpie i  słonecznice 
– mówi „Panoramie” Franciszek 
Szajda, prezes Koła PZW nr 4 
Gdańsk-Portowa.
W  grupie młodszej zwyciężył 
Antonii Fąferek (1910 pkt), który 
złowił największą rybę zawodów 
– leszcza o wadze 1110 g. Na 2. 
miejscu sklasyfikowano Hanię 
Szymańską (1165 pkt), a  3. – 
Tymoteusza Fąferka (1140 pkt). 
Z  kolei w  grupie starszej bez-
konkurencyjny okazał się Wiktor 
Piepka (1380 pkt), który okazał 
się lepszy od Piotra Słupka (655 

pkt) i Michała Słupka (640 pkt).
Wszystkie dzieci otrzymały na-
grody, medale pamiątkowe oraz 
gadżety podarowane przez Za-
rząd Transportu Miejskiego 
w  Gdańsku. Sponsorem nagród 
były: Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Suchanino i  Rada Dzielnicy 
Suchanino, a na koniec zawodów 
wszyscy mogli skosztować zupy 
Piotra Dzika. 
Zawody prowadził Franci-
szek Szajda z  wiceprezesem ds. 

sportowych – Edwardem Ślusar-
czykiem. Sekretarzem zawodów 
był Kazimierz Gaudym, a nad or-
ganizacją zawodów czuwał Stefan 
Skiba – wiceprezes ds. młodzieży.
Korzystając z  okazji, zachęcamy 
dzieci i  młodzież do spróbowania 
swoich sił w  wędkowaniu i  wy-
robienia sobie karty wędkarskiej. 
Specjalnie szkolenia dla nich pro-
wadzi Stefa Skiba (tel. 517 372 266).

(lubek)

FESTYN I ZAWODY WĘDKARSKIE DLA NAJMŁODSZYCH

niektórzy mieszkańcy suchanina i sąsiednich dzielnic sądzili, że Gdańsk nawiedziło trzęsienie ziemi albo totalny kataklizm. to byli 
jednak milusińscy, którzy bawili się na imprezie, którą z okazji dnia dziecka zorganizowała spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino”. 
Festyn odbył się na terenie osiedla, a po sąsiedzku nad zbiornikiem wileńska zorganizowano zawody wędkarskie dla najmłodszych.

imprezy integrują mieszkańców suchanina

SPONSORZY FESTYNU

Sklep Mięsny Kmicic, 
Spółdzielnia Kolbudy, 

Hipermarket Carrefour, 
Metrona Polska, 

Uniqa, Piotr Dzik, 
GPEC, Ilift oraz 
Miasto Gdańsk
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Oliwski Klub Osiedlowy„OKO”
AKCJA LATO 2022 W KLUBIE „OKO”

„Są wakacje, są atrakcje!”
Akcja przeznaczona jest dla dzieci (od lat 7) i młodzieży, 

pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania

- zajęcia sportowe na świeżym powietrzu 
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka)

- gry i zabawy świetlicowe  
(duży wybór gier planszowych!)

- tenis stołowy, piłkarzyki

- konkursy, wyjścia, spacery

Klub mieści się w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 611

Bliższe informacje w siedzibie Klubu  
bądź pod nr tel. 504-945-290

I turnus: 1.07-15.07.2022   (godz.10.00-14.00)
II turnus: 1.08-12.08.2022   (godz.10.00-14.00)

W  majowym turnieju uczest-
niczyło 9 zespołów. Zwycięzcą 
zmagań została ekipa repre-
zentująca VII Dwór. Mistrzo-
wie zagrali w składzie: Mariusz 
Chrzanowski, Marcin Macha-
liński, Mateusz Szkoda, Fi-
lip Krewniak, Michał Kozieł, 
Grzegorz Krzewski, Mariusz 
Szulc, Bartosz Kubinowski. 
Tytuł wicemistrzowski zdobyła 
reprezentacja Rady Dzielnicy 
Oliwa/DCS „ADREM”, a  na 
najniższym stopniu podium 
stanęli piłkarze ZSAKiHU. 
Królem strzelców został Bartek 
Kubinowski, który tylko w me-
czach finałowych strzelił 9 goli. 
 – Na najlepszego bramkarza 

wybrano Mariusza Chrzanow-
skiego, a nagrodę fair play zdo-
był Mateusz Bilik – informuje 
Ryszard Riviera, kierownik 
oliwskiego klubu. – Warto też 
zauważyć, że w naszych turnie-
jach uczestniczą również goście 
z  objętej wojną Ukrainy, któ-
rzy zaprezentowali niezły po-
ziom sporty i niesamowitą wolę 
walki. 
Zawody rozegrano na boisku 
szkoły „Fregata”. Z kolei ostat-
nie zawody (w  ramach Święta 
Dzielnicy Oliwa) odbyły się po 
sąsiedzku – na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 23. W  grupie 
młodszej zwyciężyli gospoda-
rze zawodów, którzy w  finale 

6:1 pokonali przyjaciół z Ukra-
iny. Zwycięski zespół wystąpił 
w   składzie: Oliwier Kruszyń-
ski, Tomek Piasecki, Filip Krę-
gielski (najlepszy  bramkarz), 
Olaf Zieger, Jakub Stąsiek, 
Szymon Borensztein, Teodor 
Mauks oraz Mateusz Gajtek 
(najlepszy zawodnik turnieju), 
Stefan Wrycza – trener. Z ko-
lei w grupie starszej bezkonku-
rencyjna okazała się drużyna 
DCS/GZSiSS, grająca w skła-
dzie: Kuba Bosek (najlepszy 
bramkarz  turnieju), Michał 
Stefanowski,  Michał Bodio, 
Kuba Niklas, Dominik Mar-
kuszewski i Maciej Wiśniewski 
(król strzelców). 

 – Warto jeszcze dodać, że 
w  ogólnodostępnym quizie 
sportowym najlepszym  okazał 
się Andrzej Kalinowski, który 
okazał się lepszy od Marcina 
Nowackiego i Jurka Duro – do-
daje Ryszard Riviera. – Długa 
jest lista firm, instytucji i osób 
bez pomocy których organi-
zacja obu turniejów nie byłaby 
możliwa. Wszystkim dziękuję 
jednak bardzo serdecznie. Ko-
rzystając z  okazji, wszystkich 

chętnych zapraszam też na wa-
kacyjne zajęcia, które nasz klub 
będzie organizował w  ramach 
„Akcji lato”.
Szczegóły na temat zajęć otrzy-
mać można w klubie „Ad-Rem” 
przy ul. Czyżewskiego albo 
dzwoniąc pod numer 699 710 
537.

(lubek)

„AD-REM” ZAPRASZA W WAKACJE

klub osiedlowy „ad-rem” organizował w ostatnim czasie dwa duże turnieje piłkarskie – przy okazji Święta 
dzielnicy oliwa i 3 maja, a więc rocznicy upamiętniającej uchwalanie konstytucji i przystąpienia polski do Ue.

oliwski maj pod znakiem sportu
GDAŃSK – KARTUZY

Uwaga na 
zmiany 
Aż do odwołania tymcza-
sowo zawieszone zostały 
bezpośrednie połączenia 
kolejowe na trasie Gdańsk 
– Kartuzy. Jest to spowo-
dowane modernizacją linii 
kolejowej nr 229. Do stacji 
Kartuzy i Dzierżążno pasa-
żerowie będą mogli na sta-
cji Somonino przesiąść się 
z  pociągów do skomuniko-
wanych z nimi autobusów.
Organizator przewozów 
(Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskie-
go) zaproponował w  miej-
sce zawieszonych połączeń 
do Kartuz zwiększenie co-
dziennej liczby pociągów 
z  Trójmiasta do Kościerzy-
ny z  dotychczasowych 22 
do 38.
Szczegółowy rozkład jazdy 
dostępny jest na stronach 
internetowych przewoźni-
ków (PKP SKM w  Trój-
mieście, POLREGIO) oraz 
zarządców infrastruktury 
(PKP PLK, PKM): www.
skm.pkp.pl, polregio.pl, 
portalpasazera.pl lub www.
pkm-sa.pl/dla-pasazera.

(GR)
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lokalU UŻytkoweGo stanowiĄceGo mienie naleŻĄce do 
spÓłdzielni mieszkanioweJ „sUcHanino” w GdaŃskU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” posiada wolny lokal 
użytkowy pod wynajem:
Powierzchnia lokalu: 28,20 m2, lokal składa się z dwóch 
pomieszczeń 15 m2 oraz pomieszczenie przynależne 13,20 m2.  
Adres: ul. Czajkowskiego 9.  
Stawka wywoławcza netto*: 11,50 zł/m2. 
Wadium: 1 900 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 11.07.2022 r. o godz. 9:00  
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” przy  
ul. Kurpińskiego 21 – bez udziału oferentów.
Szczegółowe informacje o przetargu znajdują się na stronie 
internetowej www.smsuchanino.pl

PAMIĘTAJ O AKTUALNYM ADRESIE

Na zwolnieniu lekarskim 
Jeśli musimy skorzystać ze zwol-
nienia lekarskiego, musimy pa-
miętać, by podać lekarzowi 
aktualny adres, ten pod którym 
będziemy przebywać w  czasie 
chorobowego. Gdy zmieniamy 
to miejsce, powinniśmy w ciągu 
3 dni poinformować o tym pra-
codawcę i Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych.
Jeśli będziemy korzystać ze 
zwolnienia lekarskiego, musimy 
podać lekarzowi, który wystawia 
e-ZLA (elektroniczne zwolnie-
nie lekarskie) adres, pod którym 
będziemy przebywać w  czasie 
powrotu do zdrowia. 
Zdarza się, że w  systemie 

podany jest adres zameldowa-
nia inny niż stałe miejsce za-
mieszkania pacjenta. Dlatego 
w trakcie wizyty w gabinecie le-
karskim, przy wystawieniu e-Z-
LA, chory powinien przekazać 
lekarzowi, pod jakim adresem 
będzie przebywał i to właśnie on 
powinien znaleźć się na zwol-

nieniu lekarskim.
Zdarzają się sytuacje, gdy pa-
cjent w trakcie choroby potrze-
buje pomocy innych i przenosi 
się np. do rodziny, która będzie 
się nim opiekować. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, by tak zrobić, 
ale trzeba pamiętać o obowiąz-
kach względem ZUS i  praco-
dawcy. Gdy już po wystawieniu 
e-zwolnienia chory zmienia 
miejsce pobytu, musi poinfor-
mować o nowym adresie praco-
dawcę oraz ZUS. Ma na to trzy 
dni. W ZUS może to zrobić na 
kilka sposobów, np. telefonicz-
nie (pod numerem 22 560 16 
00), przez internet z  pomocą 
formularza POG na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS lub w placówce.

(GR) 

Ulica spacerowa to jedna z najbardziej zakorkowanych ulic nie tylko Gdańska, 
ale i całego trójmiasta. aby upłynnić ruch – szczególnie komunikacji miejskiej 
– postanowiono zająć się stworzeniem buspasa. na początku czerwca 
poznaliśmy jego koncepcję.

POJEDZIEMY SZYBCIEJ?

powstanie buspas na spacerowej

Na opracowanie koncepcji 
zabezpieczono w  budżecie 
300 tys. zł. Wpłynęły dwie 
oferty, które są obecnie anali-
zowane. Jedna z nich opiewa 
na kwotę 240 tys. zł, a  dru-
ga jest niemal trzykrotnie 
droższa. 
 – Efektem zmian ma być 
przekształcenie ulicy poprzez 
utworzenie buspasa oraz 
ścieżki rowerowej na odcin-
ku od ul. Opackiej do Wę-
zła Wysoka. Ma to zapewnić 
bezpieczną i sprawniejszą ko-
munikację oraz spełnić po-
trzeby mieszkańców. Kon-
cepcja będzie zawierała czte-
ry warianty i ma uwzględniać 

etapowanie inwestycji. W ra-
mach opracowania koncepcji 
przedstawione zostaną m.in. 
kosztorysy dla wszystkich 
wariantów, z  podziałem na 
etapy realizacji – informuje 
Aneta Niezgoda z  Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska. 
Pierwszy wariant zakłada 
przekrój 1x3, w  tym środko-
wy pas ruchu będzie buspa-
sem o  zmiennym kierunku 
ruchu w  zależności od na-
tężenia ruchu o  danej porze 
dnia. Drugi wariant wprowa-
dzi przekrój 1x3 – zewnętrz-
ny pas ruchu w zależności od 
natężenia ruchu o danej porze 
(dnia/nocy) będzie buspasem. 

 

– Natomiast trzeci wariant 
będzie dotyczył wprowadze-
nia buspasów w  obu kierun-
kach. Ostatni wariant nie 
uwzględnia budowy wydzie-
lonej drogi rowerowej. Ro-
werzyści mieliby poruszać 
się po buspasie. Trasa rowe-
rowa wskazana w  warian-
tach pierwszym i drugim ma 
mieć postać wydzielonej dro-
gi rowerowej lub pasów ro-
werowych – wyjaśnia Aneta 
Niezgoda.
Prace projektowe mają po-
trwać 12 miesięcy. 

(GR)


