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Ukazuje się od 1994 roku

za mną i moimi współpracownikami już dwa lata pracy 
dla Was.
Nie był to łatwy czas. Pracowaliśmy w wyjątkowych 
okolicznościach.
Gdy już otrząsnęliśmy się po śmierci prezydenta Paw-
ła Adamowicza, przyszła pandemia i czas walki z jej 
skutkami.
Dotąd na pomoc wydaliśmy ponad 24 mln zł. I to 
nie koniec.
Pomagamy na wielu frontach:

 ⦁ seniorzy w ramach akcji „Gdańsk Pomaga” otrzy-
mują ciepłe posiłki,

 ⦁ przedsiębiorcy dotknięci lockdownem, płacą w lo-
kalach miejskich za czynsz tylko złotówkę,

 ⦁ pozyskaliśmy sprzęt do nauki liczony w tysiącach 
sztuk, a z budżetu miasta kupiliśmy ponad 2700 lap-
topów i tabletów,

 ⦁ uruchomiliśmy fundusz wydawniczy dla wydawców 
i księgarzy pomagający lokalnym artystom.
Jestem bardzo dumna, że w tej trudnej pandemicznej 
sytuacji możemy wzajemnie na siebie liczyć.
Choć pandemia zdominowała nam życie, Gdańsk nadal 
się rozwija. Także dzięki środkom z Unii Europejskiej. 

Realizujemy zarówno duże, jak i małe inwestycje.
Z tych spektakularnych osiągnięć wspomnę:

 ⦁ oddanie do użytku alei Pawła Adamowicza. Inwesty-
cja – wraz z tramwajem i drogą rowerową – kosztowała 
243 mln zł,

 ⦁ zakończyliśmy przebudowę układu tramwajowo-
-drogowego na Stogach, to koszt 117 mln zł,

 ⦁ służy nam już wiadukt przy Biskupiej Górce, to pro-
jekt wart 160 mln zł.
W wielu miejscach trwają prace:

 ⦁ Nową Warszawską pojedziemy tramwajem już wio-
sną 2023,

 ⦁ kolejny etap ul. Kartuskiej pochłonie blisko 60 mln zł.
Nie tylko budujemy nowe ulice, remontujemy także 
istniejące:

 ⦁ za nami pierwsze etapy przebudowy ulic Chłopskiej 
i Hallera,

 ⦁ drogowcy pracują w wielu miejscach, także na Głów-
nym Mieście.
Udało nam się dokończyć wymianę tramwajów – już 100 
proc. gdańskich tramwajów ma niską podłogę. To ważne, 
zarówno dla osób mających kłopot z poruszaniem się, 
ale i seniorów oraz osób z dziećmi w wózkach.      ➽ 3

Drogie gdańszczanki,  
drodzy gdańszczanie,

 F
ot

. G
rz

eg
or

z 
M

eh
ri

ng



w
w

w.
gd

an
sk

.p
l  

 | 
  

 /
gd

an
sk

   
|  

 
 /g

da
ns

k_
of

fic
ia

l  
 | 

  
 /

gd
an

sk

MAGAZYN RADY I PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Opieka merytoryczna: 
Marek Bonisławski, Olimpia Schneider
Redaktorzy prowadzący: 
Marta Formella, Dariusz Wołodźko

Współpraca: 
Izabela Kozicka-Prus, Joanna Bieganowska, 
Jędrzej Sieliwończyk, Daniel Stenzel, Roman 
Daszczyński/gdansk.pl, Sylwia Ressel, Marta 
Dzierżawska

Opracowanie graficzne, skład: 
Wojciech Kamrowski
Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do 
redagowania i skrótów nadesłanych tekstów
Wydawca: 
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80–803 Gdańsk
tel. 58 323 60 00, umg@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

SPIS TREŚCI

 2 TVP przeprosiła, ale nie 
zapłaciła

 3 Dwa lata kadencji

 4 Ponad 3 miliardy złotych 
mniej na rozwój Pomorza

 5 Początek prac 
na budowie linii 
tramwajowej Nowa 
Warszawska

 6 Rok w cieniu pandemii 
– solidarnie w czasie 
kryzysu

 8 Jan Zachwatowicz 
ma swój pomnik 
w Warszawie

 9 Codzienna miara 
patriotyzmu

 10 Warto zostać rodziną 
wspierającą

  Pomóż spełnić seniorskie 
marzenia

 11 Potrzebujesz pomocy? 
Skorzystaj z aplikacji 
Wsparcie w Gdańsku

 12 100 procent 
niskopodłogowych 
tramwajów w Gdańsku

  Gdańsk ma nowych 
specjalistów

 13 Co warto wiedzieć 
o Budżecie Obywatelskim 
2022 w Gdańsku?

  Segregacja szkła – prosta 
sprawa, a jednak…

 14 E-administracja  
– w Gdańsku to już 
codzienność

 15 Wspominamy tych,  
którzy odeszli

 16 PIT w Gdańsku.  
Się opłaca!

TVP przeprosiła, 
ale nie zapłaciła

Daniel Stenzel, 
Gdansk.pl

Chodzi o 55-sekundowy materiał wi-
deo w TVP Info, który w październiku 
2016 roku był zapowiedzią dyskusji 
w programie „Minęła 20”. Dotyczył 
Pawła Adamowicza i Rady ds. Imi-
grantów, powołanej przez miasto 
Gdańsk. Temat zilustrowano na-
graniami filmowymi zagranicznych 
stacji telewizyjnych, które miały 
przedstawiać imigrantów jako lu-
dzi agresywnych, nieokrzesanych, 
wręcz groźnych. Zamieszczono też 
wyrwaną z kontekstu wypowiedź 
prezydenta Gdańska. Tłem dla filmi-
ku była muzyka jak z horroru i opis: 
„Prezydent Gdańska zaprasza imi-
grantów do swojego miasta. Twier-
dzi, że w ten sposób ratuje honor 
Polski w oczach Europy i świata”.

SĄD APELACYJNY W WARSZA-
WIE ORZEKŁ, ŻE TELEWIZJA 
POLSKA S.A. NARUSZYŁA DO-
BRA OSOBISTE MIASTA GDAŃ-
SKA. ZDANIEM SĄDU, SPOT TVP 
Z 2016 ROKU O DZIAŁALNOŚCI 
PREZYDENTA PAWŁA ADAMO-
WICZA I GDAŃSKA BYŁ RASI-
STOWSKI, KSENOFOBICZNY 
I STYGMATYZOWAŁ MIASTO.

TREŚĆ PRZEPROSIN: 
„Telewizja Polska S.A. 
przeprasza Gminę Miasta 
Gdańska za naruszenie jej 
dóbr osobistych w postaci 
dobrego imienia, wiarygod-
ności publicznej i zaufania 
społecznego w materia-
le wideo o zabarwieniu 
ksenofobicznym i rasi-
stowskim, komentującym 
powołanie w Gdańsku Rady 
Imigrantów, wyemitowa-
nym jako materiał wprowa-
dzający do telewizyjnego 
magazynu «Minęła dwu-
dziesta» w TVP Info z dnia 
31 października 2016 roku 
oraz udostępnionym w tym 
dniu na fanpage’u TVP Info 
na Facebooku i Twitterze 
i na stronie internetowej 
www.tvp.info”.

Przeprosiny i zadośćuczynienie
– Niewątpliwie ten materiał został 
sporządzony w sposób niedopusz-
czalny, który nie licował z powagą 
i misją telewizji publicznej. Miał 
charakter bardzo jednostronny 
i wybiórczy – stwierdziła w ustnym 
uzasadnieniu wyroku sędzia Mał-
gorzata Kuracka.
Sąd orzekł, że TVP musi za to prze-
prosić, wpłacić 50 tysięcy złotych 
zadośćuczynienia na konto Cen-
trum Wsparcia Imigrantów i Imi-
grantek w Gdańsku oraz pokryć 
koszty procesu.

Wyrok częściowo wykonany
TVP złożyła wniosek o wstrzyma-
nie wyroku, który sąd oddalił, na-
tomiast zawiesił obowiązek zapłaty 
50 tysięcy złotych. 
TVP przeprosiła ostatecznie w inter-
necie i na antenie TVP Info w so-
botę 6 marca, co oznacza, że wyrok 
został już częściowo wykonany.



3DWA LATA KADENCJI

„OBEJMUJĄC URZĄD 
PREZYDENTA MIASTA, 
UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, 
ŻE DOCHOWAM WIER-
NOŚCI PRAWU, A PO-
WIERZONY MI URZĄD 
SPRAWOWAĆ BĘDĘ 
TYLKO DLA DOBRA PU-
BLICZNEGO I POMYŚL-
NOŚCI MIESZKAŃCÓW 
MIASTA.”

➽ 1
Ważna informacja dla gdańskich rodzin!
W ciągu ostatnich dwóch lat uruchomiliśmy dodatko-
wo ponad 640 nowych miejsc przedszkolnych, a nasz 
gdański bon żłobkowy cieszy się coraz większą popu-
larnością. Także dzięki niemu powstało ponad 1000 
nowych miejsc żłobkowych.
Zbudowaliśmy ponad 360 miejskich mieszkań, a 400 
wyremontowaliśmy.
Szczególnie cieszą mnie inwestycje na rzecz klimatu.
Wciąż przybywa terenów zielonych: miejska farma z zio-
łami, 14 miejskich ogrodów deszczowych, czy 4 mniejsze 
– tzw. ogrody kieszonkowe. Tysiące posadzonych drzew.
Likwidujemy kotłownie węglowe – jak tę na Osowie. Cały 
czas prowadzimy wymianę tzw. kopciuchów.
Za blisko 130 mln zbudujemy nowe zbiorniki retencyjne 
– jak ten powstający przy Jaśkowej Dolinie, ale także 
regulujemy potoki, rozbudowujemy kanalizację i budu-
jemy wały przeciwpowodziowe.
Każdy, kto śledzi debatę publiczną wie, że przez ostat-
nie dwa lata gdańskie tematy często pojawiały się 
w mediach.
Nie raz musiałam zabrać głos, na przykład, gdy nasze 
miasto było pozbawiane historycznego terenu We-
sterplatte.
Uważam, że jako prezydent miasta wolności i soli-
darności, doświadczonego trudną historią, ale także 
patrzącego w przyszłość, nie może milczeć w sprawach 
ważnych dla Polek i Polaków.
Dlatego z całą mocą będę stała po stronie przestrze-
gania Konstytucji i prawa, ale także prawa do wolnych, 
niezawisłych i profesjonalnie działających sądów, ale 
także mediów. A jako kobieta, Polka i matka zawsze 
będę za tym, aby każda kobieta decydowała sama 
o sobie.
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Z okrągłym stołem – który towarzyszył 30. rocznicy wy-
borów 4 czerwca – odwiedziliśmy 8 dzielnic. Odbyłam 
dziesiątki spacerów, spotkań, rozmów, z mieszkańcami 
i radnymi dzielnicowymi. Najwyżej cenię dialog, bo on 
pozwala poznać się lepiej i osiągnąć porozumienie.
Muszę wspomnieć, bo nie wiem, czy wszyscy pamię-
tacie, że w 2019 roku nasze miasto otrzymało nagrodę 
Księżniczki Asturii, zwaną hiszpańskim Noblem, właśnie 
w kategorii Zgoda.
To w telegraficznym skrócie zdany Wam mieszkankom 
i mieszkańcom raport z dwóch lat mojej prezydentury.
Dotąd jednak nie powiedziałam najważniejszego:

 ⦁ Kocham Gdańsk, jego sprawy są dla mnie najważ-
niejsze,

 ⦁ Nadal zobowiązuję się otaczać troską sprawy miesz-
kańców i pracować dla pomyślności naszego miasta.

Dziękuję za dotychczasowe wsparcie i proszę o więcej, 
bo jest mi ono bardzo potrzebne.
Gdańsk dla wszystkich – wszystko dla Gdańska.
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Izabela Kozicka-Prus

W kończącej się unijnej 
perspektywie finansowej, 
Gdańsk otrzymał dofi-
nansowanie wysokości 
niemal 1,4 mld złotych. 
Środki te przeznaczono 
na realizację wielu pro-
gramów, wśród najwięk-
szych są m.in. Gdański 
Projekt Komunikacji Miej-
skiej – etap IV A (czyli za-
kup nowego taboru), re-
mont torowisk i budowa 
nowych, jak w al. Pawła 
Adamowicza, to również 
generalny remont i prze-
budowa Wiaduktu Bisku-
pia Górka, czy budowa 
zbiorników retencyjnych. 
Samo dofinansowanie 
z funduszy unijnych na 
budowę Zakładu Ter-
micznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych 
w Gdańsku realizowanej 

PONAD 3 MILIARDY ZŁOTYCH 
MNIEJ NA ROZWÓJ POMORZA
KOŃCZY SIĘ UNIJNA 
PERSPEKTYWA FI-
NANSOWA 2014-2020, 
DZIĘKI KTÓREJ 
W GDAŃSKU ORAZ NA 
TERENIE WOJEWÓDZ-
TWA POMORSKIEGO 
ZREALIZOWANO 
SZEREG INWESTYCJI. 
KOLEJNE ROZDYS-
PONOWANIE FUN-
DUSZY UNIJNYCH 
MA NIE BYĆ JUŻ TAK 
KORZYSTNE DLA 
REGIONU. W RZĄ-
DOWEJ PROPOZYCJI 
WOJEWÓDZTWO PO-
MORSKIE JEST JED-
NYM Z TYCH, KTÓRE 
OTRZYMA NAJMNIEJ 
ŚRODKÓW – A CIĘCIA 
UNIJNEGO BUDŻE-
TU MAJĄ SIĘGNĄĆ 
3,3 MLD ZŁOTYCH!

1 marca przed Urzędem Marszałkowskim o zwiększenie funduszy dla Pomorza 
wspólnie apelowali pomorscy samorządowcy i parlamentarzyści 

przez Port Czystej Energii 
Sp. z o.o. to blisko 270,7 
mln zł. W sumie w latach 
2014-2020 z pomocą fun-
duszy UE zrealizowano 30 
miejskich projektów.
– Gdańsk oraz cały region 
pomorski bardzo sku-
tecznie korzysta z otrzy-
manych funduszy z Unii 
Europejskiej – podkreśla 
prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz. – Środki wy-
korzystywane przez lokal-
ne samorządy pozwalają 
na realizację konkret-
nych potrzeb mieszkanek 
i mieszkańców. W przy-
padku nowej perspekty-
wy unijnej mówimy nie 
tylko o zmniejszonych 
o 40 procent funduszach, 
ale także o centralizacji 
decyzji na co przezna-
czone zostaną pieniądze 
z Unii.

Blisko 40 procent  
środków mniej
Obecnie trwa okres roz-
liczeniowy i prace nad 
nową umową partnerstwa 

między Polską a Unią Eu-
ropejską. Projekt Umowy 
Partnerstwa proponowa-
ny obecnie przez polski 
rząd zakłada, że do wo-
jewództwa pomorskiego 
trafi blisko 40 proc. mniej 
środków (czyli o 3,3 mld zł 
mniej) niż w poprzedniej 
perspektywie. Zamiast, 
jak dotąd, ponad 800 
euro na statystycznego 
mieszkańca Pomorza, 
województwo pomorskie 
otrzymać ma per capita 
482 euro – to znaczący 
spadek wsparcia unij-
nego z Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go. W nowej perspekty-
wie na lata 2021-2027 na 
realizację programów 
w ramach Umowy Part-
nerstwa przeznaczonych 
zostanie 76 mld euro 
(czyli ponad 350 mld zł). 
Około 40 proc. tych fun-
duszy trafi do programów 
regionalnych, zarządza-
nych przez urzędy mar-
szałkowskie poszczegól-
nych województw. Reszta 

przeznaczona zostanie na 
programy realizowane na 
poziomie krajowym.

Apel o zwiększenie 
funduszy dla 
Pomorza 
W rządowej propozycji 
podziału środków w no-
wej perspektywie unijnej 
województwo pomorskie 
jest jednym z tych, które 
dostanie ich najmniej – 
prawie trzykrotnie mniej 
niż inne województwa. By 
zaprotestować przeciwko 
tak niesprawiedliwemu 
podziałowi środków 1 
marca w Urzędzie Mar-
szałkowskim odbyło się 
spotkanie samorządow-
ców z parlamentarzysta-
mi Pomorza. – Apeluję 
o jedność do posłów, 
samorządowców, ale 
i wszystkich Pomorzan. 
Jedność, która jest w in-
teresie wspólnot lokal-
nych – mówi inicjator 
petycji Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.
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Izabela Kozicka–Prus

Jeśli prace przebiegać 
będą zgodnie z planem, to 
zakończą się w IV kwarta-
le 2022 roku, a nowa linia 
tramwajowa uruchomiona 
zostanie wiosną 2023 roku. 
Koszt inwestycji wyniesie 
blisko 60 mln złotych.
– Odcinek linii tramwajo-
wej łączący oddaną rok 
temu pętlę tramwajową 
i trasę Pawła Adamo-
wicza z aleją Havla jest 
bardzo wyczekiwanym 
łącznikiem. Wszystko 
wskazuje na to, że wiosną 
2023 powinniśmy właśnie 
z tego miejsca pojechać 
nową trasą – powiedzia-
ła Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska, pod-
czas podpisania umowy. 
– Nowa Warszawska to 
część większej całości, 
czyli Gdańskiego Projek-
tu Komunikacji Miejskiej, 
konsekwentnie realizo-
wanego i współfinanso-
wanego ze środków Unii 
Europejskiej.

POCZĄTEK PRAC NA BUDOWIE 
LINII TRAMWAJOWEJ  
NOWA WARSZAWSKA

Przystanki, chodnik, 
droga rowerowa
Umowę na realizację za-
dania podpisano 3 lutego. 
Wykonawcą prac jest kon-
sorcjum firm: Firma Bu-
dowlano–Drogowa MTM 
SA – Lider, Przedsiębior-
stwo Usługowo Handlowe 
RAJBUD Sp. z o.o.– Partner. 
Zakres prac obejmuje bu-
dowę ok. 2 km odcinka li-
nii tramwajowej, na której 
powstaną 4 przystanki 
tramwajowe. Wzdłuż linii 
wykonany zostanie rów-
nież chodnik oraz droga 
rowerowa, zagospoda-
rowana zostanie zieleń, 
pojawią się elementy 
małej architektury. W ra-
mach prac przebudowany 
zostanie także ok. 210 m 
odcinek ul. Piotrkow-
skiej, która oprócz no-
wej nawierzchni zyska 
chodnik i oświetlenie. 
Dodatkowo inwestycja 
przewiduje kompleksową 

przebudowę infrastruktu-
ry podziemnej, w ramach 
której powstanie m.in. 
nowa kanalizacja desz-
czowa i sieć wodociągo-
wa. Przewidziano również 
przebudowę sieci cie-
płowniczej, gazowej oraz 
teletechnicznej.

Rozpoczęcie robót
W pierwszym etapie prac 
zaplanowano uporządko-
wanie terenu i przygoto-
wanie zaplecza budowy. 
Obecnie zamawiane są 
materiały niezbędne do 
rozpoczęcia robót drogo-
wych. Kontraktowani są 
także podwykonawcy. Trwa 
również opracowywanie 
projektu tymczasowej or-
ganizacji ruchu. Pierwsze 
prace drogowe prowadzo-
ne będą na skrzyżowaniu 
al. Havla z ul. Łódzką. O ile 
pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, rozpo-
częcie robót drogowych 

planowane jest na drugą 
połowę marca.

Gdański Projekt 
Komunikacji Miejskiej
Budowa Nowej Warszaw-
skiej jest realizowana w ra-
mach Gdańskiego Projek-
tu Komunikacji Miejskiej 
– etap IV A (GPKM IVA), 
który jest współfinanso-
wany przez Unię Europej-
ską ze środków Fundu-
szu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020. W ramach 
projektu sfinansowana zo-
stała między innymi linia 
tramwajowa w al. Pawła 
Adamowicza. Projekt 
obejmuje również montaż 
nowych wiat przystanko-
wych w 64 lokalizacjach, 
84 sztuk tablic informacji 
pasażerskiej oraz zakup 
nowego dwukierunkowego 
wieloczłonowego taboru 
tramwajowego – 15 sztuk.

Tramwaj w ulicy Nowej Warszawskiej jest jedną z najważniejszych inwestycji 
planowanych w południowej części Gdańska. Dzięki niej znacznie skróci się czas 

dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum.
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NA POCZĄTKU 
LUTEGO PODPI-
SANO UMOWĘ NA 
BUDOWĘ LINII 
TRAMWAJOWEJ 
NOWA WARSZAW-
SKA, A NIESPEŁNA 
DWA TYGODNIE 
PÓŹNIEJ PRZE-
KAZANO WYKO-
NAWCY TEREN 
POD REALIZACJĘ 
INWESTYCJI.
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6 WOKÓŁ NAS

Olimpia Schneider, 
Jędrzej Sieliwończyk

Ogłoszona w marcu 2020 
roku pandemia odcisnęła 
swoje piętno na życiu oso-
bistym i zawodowym wie-
lu tysięcy gdańszczanek 
i gdańszczan, niezależnie 
od ich wieku czy pozycji 
społecznej. Wsparcie po-
trzebne było zarówno dla 
najmłodszych – w postaci 
sprzętu do nauki zdalnej, 
jak i dla osób starszych – 
szczególnie narażonych 
na zarażenia koronawiru-
sem. Na wprowadzonym 
lockdownie ucierpiało 
wielu przedsiębiorców, 
zarówno prowadzących 

ROK W CIENIU PANDEMII 
– solidarnie w czasie kryzysu
KIEDY ROK TEMU ROZPOCZĘŁA SIĘ PAN-
DEMIA COVID-19, W NASZYM MIEŚCIE 
URUCHOMIONO RÓŻNE FORMY WSPARCIA. 
POMOC MIAŁA WIELE RÓŻNYCH FORM, BO 
OSOBY, KTÓRE UCIERPIAŁY NA SKUTEK 
PANDEMII MIAŁY ZRÓŻNICOWANE POTRZE-
BY. NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE ZWAL-
CZANIEM SKUTKÓW ORAZ PRZECIWDZIA-
ŁANIA EPIDEMII MIASTO PRZEZNACZYŁO 
DOTĄD 24,4 MILIONA ZŁOTYCH.

przeciwdziałania epidemii, 
ze środków własnych bu-
dżetu miejskiego wydał 
24,4 mln zł. Dzięki tym 
środkom sfinansowano 
m.in. działania organiza-
cji pozarządowych, które 
realizowały zadania pu-
bliczne w celu przeciwdzia-
łaniu COVID-19 o różnym 
charakterze: społecznym, 
poprawy bezpieczeństwa, 
edukacyjnym, kultural-
nym, ekologicznym, spor-
towym, a także mającym 
na celu pomoc i wsparcie 
naszej lokalnej społeczno-
ści w zmaganiach z konse-
kwencjami epidemii. Z tych 
środków finansowane było 
m.in. utrzymanie Straży 
Miejskiej, kiedy wspiera-
ła Policję w działaniach 
związanych z pandemią. 
Zakupiono także sprzęty 
medyczne, w tym respira-
tory dla gdańskich szpitali 
oraz środki ochrony osobi-
stej dla pracowników nara-
żonych na COVID-19.
Nie można zapomnieć rów-
nież o wsparciu okazanym 
przez miejskie spółki zaan-
gażowane w zakupy testów 
na koronawirusa. Łącznie 
od początku pandemii 
zakupiono blisko 8 000 
testów, które były tak po-
trzebne służbom i pracow-
nikom szpitali walczących 
z pandemią.

Wsparcie rodzin 
i osób starszych
W tych ciężkich chwilach 
opieką otoczono zarówno 
osoby starsze jak i rodzi-
ny potrzebujące wsparcia. 
Wypłacono więc zasiłki 
celowe dla osób, którym 
pogorszyła się sytuacja 

życiowa w związku z epi-
demią. Organizowany był 
dowóz posiłków dla osób 
starszych, niepełnospraw-
nych, bezdomnych oraz 
przebywających w odosob-
nieniu. Uruchomiono spe-
cjalną linię telefoniczną, 
gdzie udzielano wsparcia 
dla osób i rodzin doświad-
czających przemocy. W cza-
sie ścisłego lockdownu 
specjaliści odebrali 274 te-
lefony w sprawie wsparcia.
Pod numerem 797 909 112 
cały czas można uzyskać 
pomoc specjalistów w ra-
mach kampanii „Dom bez 
przemocy”.

#GdańskPomaga
Akcja #GdańskPomaga 
służy pomocą osobom 
i instytucjom, których 
stan epidemii utrudnia 
lub uniemożliwia normal-
ne funkcjonowanie. Od jej 
rozpoczęcia, czyli marca 
2020, każdego dnia udaje 
się nieść pomoc w postaci 
dostarczania ciepłych po-
siłków, robienia zakupów 
czy spaceru z psem i wie-
le innych. Od początku 
akcji można ją wesprzeć 
finansowo. W ciągu roku 
udało się zebrać ponad 
570 tys. zł, które zostały 
w całości przeznaczone 
na pomoc potrzebują-
cym. Z tych środków m.in. 
zakupiono ponad 33 600 
maseczek, różnego typu, 
ponad 307 tys. rękawiczek 
jednorazowych oraz wiele 
innych środków ochrony 
indywidualnej. Wszystko to 
trafiło do osób potrzebu-
jących wsparcia. Zebrane 
środki pomogły zakupić 80 
komputerów dla uczniów 
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Dla mieszkańców starszych i niepełnosprawnych, którzy 
mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, zorga-
nizowano bezpłatny transport

jednoosobową działal-
ność, jak i odpowiedzial-
nych za większe firmy. Ta-
kie pojęcia jak solidarność 
i dzielenie się dobrem, 
w ubiegłym roku stały się 
faktem. A gdańszczanki 
i gdańszczanie kolejny 
raz pokazali, że w naszym 
mieście nikt nie zostaje 
sam w obliczu kryzysu.

Ponad 24 mln zł na 
działania związane 
z COVID-19
W 2020 roku Gdańsk na 
działania związane ze 
zwalczaniem skutków oraz 
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i uczennic i sfinansować 
4900 ciepłych posiłków.

#GdańskPomaga cały 
czas – by zwrócić się 
o pomoc, wystarczy 
zadzwonić pod numer 
500 218 337 lub wypeł-
nić formularz na stro-
nie gdanskpomaga.pl.

Gdański Pakiet 
Wsparcia 
Przedsiębiorców
W ramach tego pakietu 
możliwe było uzyskanie 
m.in. na ulgi w płatności 
czynszu w miejskich lo-
kalach użytkowych oraz 
możliwość odroczenia 
obowiązku płatności, 
zarówno podczas wio-
sennego lockdownu, jak 
i jesienią. Wiosną wspar-
cie otrzymało ponad 270 
przedsiębiorców, w tym 
niemal 40 organizacji poza-
rządowych, a jesienią 200 
przedsiębiorców. Całkowita 
wysokość wsparcia udzie-
lonego przedsiębiorcom 
w postaci obniżek czynszu 
w 2020 r. wyniesie niemal 
2,5 mln zł. Ponadto ogło-
szonych zostało prawie 60 

postępowań na remonty 
lokali na uproszczonych 
zasadach, o łącznej war-
tości szacunkowej prawie 
6 mln zł.
Ważnym wsparciem dla 
branży gastronomicznej 
był Gdański Szlak Kulinar-
ny funkcjonujący w okre-
sie świątecznym. Gastro-
nomowie mogli też liczyć 
na obniżenie stawek za 
zajęcie pasa drogowego 
w celu ustawienia ogród-
ka gastronomicznego. 
Z tej formy wsparcia sko-
rzystało 375 przedsiębior-
ców, a wartość udzielonej 
w ten sposób pomocy 
przekroczyła 2 mln zł.
Również w tym roku 
podjęto działania skie-
rowane do pewnych 
grup przedsiębiorców, 
związane z możliwością 
przedłużenia terminów 
płatności rat podatku 
od nieruchomości oraz 
częściowym zwolnieniu 
i zwrotu części opłaty 
pobranej za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spo-
życia w miejscu sprzedaży 
na terenie miasta.

Działania 
Gdańskiego  
Urzędu Pracy
GUP realizuje zadania 
wspierające przedsię-
biorców dotkniętych eko-
nomicznymi skutkami 
COVID-19. Do końca 2020 
zarejestrowano 55 408 
wniosków o przyznanie 
wsparcia w ramach Tar-
czy Antykryzysowej, zaś 
do końca roku zawartych 
zostało już 48 999 umów, 
na podstawie których 
środki finansowe o łącz-
nej wysokości blisko 301 
milionów zł przekazywa-
ne były do lokalnych firm. 
Dodatkowo uruchomio-
ny został zupełnie nowy 
instrument finansowy 

Akcja #GdańskPomaga służy pomocą osobom i instytucjom, którym stan epidemii 
utrudnia lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie

Pandemia zmieniła życie nas wszystkich i wpłynęła 
na każdą dziedzinę życia miasta
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w postaci jednorazo-
wej dotacji w wysokości 
5000 zł dla firm prowadzą-
cych działalność w ściśle 
określonych branżach.

Wsparcie dla  
kultury i NGO
Jedną z form wsparcia 
kultury jest natomiast 
Gdański Fundusz Wydaw-
niczy. Wspiera on księgarzy 
i wydawnictwa w potrze-
bie, skupując wartościo-
we książki m.in. z gatunku 
literatury pięknej, poezję, 
reportaż oraz książki dla 
dzieci i młodzieży, a także 
albumy i płyty. W dwóch 
edycjach programu miasto 
zakupiło 580 unikalnych ty-
tułów w łącznym nakładzie 
ponad 10 tys. różnego typu 
wydawnictw. Przeznaczono 
na ten cel ponad 400 tys. zł.
Przyznano również stypen-
dia kulturalne dla arty-
stów i artystek z Gdańska. 
W 2020 roku było ich 164, 
a stypendialne wsparcie 
wyniosło ponad 1,2 mln 
zł. Zakupiono także 58 
obiektów artystycznych 
za łączną kwotę 200 tys. zł. 
W ubiegłym roku, w dzie-
dzinie kultury przyznano 
również 75 nagród na kwo-
tę ponad 600 tys. zł.
W 2020 r. rozstrzygnięto 
także trzy otwarte konkur-
sy grantowe skierowane do 
organizacji pozarządowych. 
Łączna kwota zrealizowa-
nych grantów to ponad 
4,8 mln zł.
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8 WARTO WIEDZIEĆ

Marta Formella

– Wyobrażam sobie, jakie 
to dla Pani święto, gdy 
nieopodal placu Zamko-
wego na początku alei 
spacerowej między mu-
rami Starego Miasta od-
słonięty zostaje pomnik 
Pani ojca – profesora Jana 
Zachwatowicza. To uczy-
niony na ludzką miarę 
wspaniały wyraz pamię-
ci człowieka, który nosi 
miano ojca powojennej 
odbudowy warszawskiej 
Starówki, ale też przez 
całą okupację kierował 
Zakładem Architektury 
Polskiej, inwentaryzował 
i dokumentował zabytki, 
prowadził tajne wykłady 
z architektury i ochrony 

JAN ZACHWATOWICZ MA 
SWÓJ POMNIK W WARSZAWIE. 
To architekt z bezcennymi zasługami także dla Gdańska

NA POCZĄTKU MARCA NA STARYM MIEŚCIE W WARSZAWIE ODSŁO-
NIĘTO POMNIK PROFESORA JANA ZACHWATOWICZA, WYBITNEGO 
ARCHITEKTA, WIELOLETNIEGO GENERALNEGO KONSERWATORA 
ZABYTKÓW, INICJATORA ODBUDOWY PO WOJNIE WARSZAWSKIEJ 
STARÓWKI I ZAMKU KRÓLEWSKIEGO. TO BARDZO WAŻNA POSTAĆ 
TAKŻE DLA HISTORII POWOJENNEGO GDAŃSKA. PREZYDENT ALEK-
SANDRA DULKIEWICZ WSPOMINA PROFESORA W LIŚCIE PRZESŁA-
NYM DO KRYSTYNY ZACHWATOWICZ-WAJDY, CÓRKI ARCHITEKTA.

zabytków, został wreszcie 
przedstawicielem Delega-
tury Rządu RP na Kraj ds. 
organizowania służb kon-
serwatorskich, które robi-
ły tak wiele, żeby ocalić 
najcenniejsze dzieła sztuki 
i przygotować powojenną 
odbudowę – czytamy we 
wstępie listu Aleksandry 
Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.

Ważny dla historii 
Gdańska
Postać profesora Jana 
Zachwatowicza ma także 
kluczowe znaczenie dla 
naszego miasta. Zniszczo-
ne niemalże doszczętnie 
w 1945 r. gdańskie Główne 
Miasto po zakończeniu II 

wojny światowej czekały 
dwa scenariusze: prze-
kształcenie w blokowisko, 
albo pozostawienie w sta-
nie ruiny jako świadectwo 
wojny. Dzięki specjalistom 
w dyskusji „odbudować, 
czy pozostawić?” pojawił 
się trzeci głos…
– O procesie powojennej 
odbudowy historycznego 
Śródmieścia Gdańska roz-
mawia się głównie w gre-
miach akademickich. Zbyt 
mało na ten temat wie-
dzą mieszkańcy, zarówno 
tak młodzi, że już nawet 
pamięć ich dziadków 
niewiele może wnieść 
do sprawy, jak i przy-
chodźcy, którzy wybrali 
Gdańsk na nowe miejsce 

do życia. A jest o czym 
mówić odbudowa hi-
storycznych miast to nie 
tylko wielkie osiągnięcie 
polskiej architektury, ale 
jeden z fundamentów na-
szej społeczności dzisiaj, 
ponad 70 lat po wojnie – 
czytamy w liście.

Projektował, 
odbudował 
i ochronił
Jan Zachwatowicz z Gdań-
skiem związał się jeszcze 
przed 1939 r. Przed wybu-
chem wojny architektowi 
powierzono zaprojek-
towanie bryły pewnego 
budynku. O tym, że były 
to Nowe Koszary na We-
sterplatte, dowiedział się 
dopiero ze zdjęć z kapitu-
lacji jego obrońców.
Fakt iż odbudowie Gdań-
ska nadano rangę prio-
rytetową, zawdzięczamy 
jego postawie i inicjaty-
wie. Miastu przywrócono 
„ducha miejsca”, ale we-
dług nowoczesnych stan-
dardów mieszkaniowych. 
Profesor wnikliwie intere-
sował się postępem prac 
przy poszczególnych bu-
dynkach, np. wokół Targu 
Węglowego.
Profesor Jan Zachwatowicz 
zapisał w dziejach powo-
jennych odbudów War-
szawy i Gdańska piękną 
kartę. W 1939 r. został od-
znaczony Krzyżem Walecz-
nych, a po wojnie Krzyżem 
Komandorskim i Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.  
Zmarł w 1983 roku. 4 marca 
na Starym Mieście w War-
szawie odsłonięto jego 
pomnik. 

Odlana z brązu, realistyczna rzeźba przedstawia spacerującego po Starym Mieście 
prof. Jana Zachwatowicza
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SYTUACJA NA GDAŃ-
SKIM CHEŁMIE. 
MĘŻCZYZNA WYSIA-
DA Z AUTA, IDZIE 
DO SKLEPIKU Z PIE-
CZYWEM, OTWIERA 
DRZWI WEJŚCIOWE… 
I PO CHWILI WY-
CHODZI STAMTĄD 
– POIRYTOWANY, 
NIEZADOWOLONY. 
POKRZYKUJE: TO 
NIEPOWAŻNE! NIGDY 
WIĘCEJ NIE WEJDĘ DO 
TEGO SKLEPU! STRA-
CILIŚCIE KLIENTA! 

Roman Daszczyński  

Byłem następnym 
klientem w tym 
małym sklepie. Za 
ladą stała młoda 

kobieta z Ukrainy, która 
ocierała łzę. Oczywiście 
zapytałem, o co był cały 
krzyk.
– Ten pan był bez maseczki 
– powiedziała. – Zwróciłam 
mu uwagę, że na drzwiach 
wejściowych jest napis 
„Klientów bez maseczki nie 
obsługujemy”. A on, na to, 
że tylko na chwilę wcho-
dzi i na pewno nikogo nie 
zarazi. Powiedziałam, że 
jeśli tak, nic mu nie mogę 
sprzedać, to zrobił się nie-
miły i sobie poszedł.
Była zdeprymowana tą sy-
tuacją, w odróżnieniu od 
jegomościa, który okazu-
jąc swoje niezadowolenie 
wrócił do samochodu 
i odjechał. Mógł wziąć 
z auta maseczkę, wrócić 
do sklepiku, przeprosić 
i po prostu kupić chleb – 
ale nie, on wolał pokazać, 
jakie jest z niego wielkie 
panisko.

CODZIENNA MIARA 
PATRIOTYZMU

– Dobrze Pani zrobiła. 
Proszę się tym nie przej-
mować. Ja w każdym ra-
zie pani dziękuję, i mam 
nadzieję, że do kolejne-
go sklepu ten człowiek 
nie odważy się wejść bez 
maseczki.
Uśmiechnęła się bez prze-
konania.

Jakby ich nie 
dotyczyło
Takie sytuacje, wbrew 
pozorom, nie są wielką 
rzadkością. Coś podobne-
go kilka tygodni wcześniej 
spotkało mojego sąsiada 
przed innym sklepikiem 
z pieczywem. Stała ko-
lejka do wejścia, w środ-
ku zakupy robiła kobieta 
i trwało to dość długo. 
Mój sąsiad zauważył, że 
klientka jest bez maseczki.
– Gdy wychodziła, zwróci-
łem jej uwagę, że tak nie 
wolno, że jeśli jest zaka-
żona, może rozpylać ko-
ronawirusa i nieszczęście 
gotowe – relacjonował 

mi sąsiad. – Nawet nie 
wyobrażasz sobie, jak ta 
baba na mnie naskoczy-
ła… Że to nie moja spra-
wa i że ona sobie nie życzy 
takich uwag! Obok mnie 
w kolejce stało kilka osób. 
Myślisz, że ktoś stanął po 
mojej stronie? Udawali, że 
nie słyszą, jak by to ich nie 
dotyczyło.

Polski szczep 
piastowy…
Już ponad rok, jak pan-
demia weszła w nasze 
życie i wywróciła je do 
góry nogami. Tylko naj-
bardziej odporni na rze-
czywistość twierdzą, że nie 
ma żadnego koronawirusa 
i można żyć po dawnemu. 
Są więc tacy, którzy uwa-
żają, że nie muszą nosić 
maseczek i nie potrzebu-
ją się szczepić, bo – jak 
dopowiada pewien dow-
cip – „polski my szczep 
piastowy”. W ciągu roku 
zmarły na covid co naj-
mniej 44 tysiące naszych 

współobywateli. Kostu-
cha chodzi między nami 
i kosi, nie patrząc, kto ma 
jakie sympatie polityczne. 
Ozdrowieńcy często mają 
trudności z powrotem do 
pełni sił, bo mniej więcej 
co trzeci zakażony do-
świadcza skutków ubocz-
nych przebytej choroby. 

Nasz test codzienny
Co możemy więc zrobić, 
by ograniczyć żniwo koro-
nawirusa? Dbać o siebie 
i wszystkich wokół, zna-
jomych i nieznajomych. 
Maseczka ochronna to 
minimum. Jakim jestem 
człowiekiem i jakim Po-
lakiem, jeśli mam to 
w nosie? Kim jestem, 
jeśli narażam innych na 
chorobę i śmierć? Dziś 
maseczka jest testem na 
człowieczeństwo każdego 
i każdej z nas wszystkich, 
testem na jakość naszego 
patriotyzmu. Nie ma już 
miejsca na nieodpowie-
dzialność.

Miasto Gdańsk przywiązuje dużą wagę do promowania odpowiedzialnych zachowań 
w dobie epidemii – dlatego maseczki pojawiają się co jakiś czas na gdańskich po-
mnikach. Jeśli św. Jerzy pokonał w walce smoka; dlaczego nasz Neptun nie miałby 
pokonać koronawirusa?
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10 SAMORZĄD POMAGA

ZACHĘCAMY GDAŃ-
SZCZANKI I GDAŃSZ-
CZAN, BY POMOGLI 
SPEŁNIAĆ MARZENIA 
OSÓB STARSZYCH, 
SAMOTNYCH, SCHO-
ROWANYCH ORAZ 
Z NIEPEŁNOSPRAW-
NOŚCIĄ. MARZENIA 
ZAZWYCZAJ BARDZO 
SKROMNE NP. O SPA-
CERZE NAD MORZEM 
CZY DROBNYM UPO-
MINKU.
Sylwia Ressel

Do tej współpracy, w ra-
mach projektu „Marzenia 
do spełnienia”, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie w Gdańsku zaprasza 

CHCESZ POMAGAĆ 
GDAŃSKIM RODZI-
COM MAJĄCYM 
PROBLEMY Z PEŁNIE-
NIEM OBOWIĄZKÓW 
OPIEKUŃCZYCH 
WOBEC DZIECI? JE-
STEŚ ICH SĄSIADEM, 
ZNAJOMYM, KREW-
NYM – PO PROSTU 
ŻYCZLIWYM CZŁO-
WIEKIEM?
Dariusz Wołodźko

Jeżeli na te pytania od-
powiadasz twierdząco, to 
zgłoś się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku, by uzyskać sta-
tus rodziny wspierającej.
– Do współdziałania zapra-
szamy wrażliwych, otwar-
tych ludzi, którzy wspierają 
opiekuńczo i wychowaw-
czo mniej zaradnych rodzi-
ców ze swego otoczenia. 
Zazwyczaj robią to bezinte-
resownie, z potrzeby serca 
i troski o drugiego człowie-
ka. Pomagają rodzicom, 

Warto zostać rodziną wspierającą

Pomóż spełnić seniorskie marzenia

których życiowe problemy 
przerastają. Takim oso-
bom lub tym, którzy chcą 
w ten sposób pomagać, 
proponujemy uzyskanie 
statusu rodziny wspiera-
jącej – mówi Sylwia Ressel 
z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Rodzinie w Gdańsku.

Zwrot kosztów
Rodzina wspierają-
ca może uzyskać zwrot 
niektórych kosztów po-
niesionych przy opiece 

nad dzieckiem. Chodzi 
o wydatki np. na bilety do 
kina, teatru lub na basen. 
Zwrot pieniędzy dotyczy 
też nabycia książek, za-
bawek lub niezbędnych 
środków higienicznych 
dla malca. W przypadku 
jednego dziecka, zwrot 
wyniesie do 350 zł mie-
sięcznie. Jeśli pod opieką 
jest więcej dzieci lub mały 
podopieczny jest niepeł-
nosprawny, zwrot wyniesie 
do 450 zł miesięcznie.

Satysfakcja  
i współpraca
Rodzinie wspierającej po-
maga pracownik socjalny, 
asystent rodziny. W razie 
potrzeby radą służy psy-
cholog. Tylko w ubiegłym 
roku aktywnie działało 
w Gdańsku jedenaście 
takich rodzin. Wspiera-
ły m.in. rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, co 
wymagało dużego zaan-
gażowania i uwagi.

Skontaktuj się, 
warto!
Kandydaci do pełnienia 
funkcji rodziny wspiera-
jącej podpiszą z gdań-
skim MOPR-em umowę, 
która precyzuje m.in. ter-
min i zakres świadczenia 
pomocy. Zainteresowa-
ni uzyskaniem statusu 
proszeni są o kontakt 
z Elżbietą Omiecińską, 
tel.: 58 347 82 85 lub kom.: 
797 909 118 (w godzinach 
pracy MOPR).

Rodzina wspierająca pomaga rodzicom mniej zaradnym 
opiekuńczo
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mieszkańców empatycz-
nych, posiadających chęć 
i czas do prospołecznej 
aktywności. Takich, któ-
rzy chcą pomóc osobom, 
które z racji podeszłego 
wieku lub złego stanu 
zdrowia praktycznie nie 
opuszczają domów. Nie 
mogą też liczyć na wspar-
cie rodziny, są samotne 
i bardzo potrzebują życz-
liwości i kontaktu z drugim 
człowiekiem.

Od kumkania  
żab po tablet
Dzięki zaangażowaniu 
wolontariuszy udało się 
m.in. spełnić pragnienie 
schorowanej, pozostającej 

w mieszkaniu seniorki 
z Dolnego Miasta, która 
chciała posłuchać kum-
kania żab w naturze. 
Wycieczka nad Motławę 
w towarzystwie życzliwych 
ludzi dała jej wiele radości.
Wolontariusze zabrali też 
na długi, nadmorski spacer 
niepełnosprawną senior-
kę z Nowego Portu – ze 
względu na dolegliwości 
nie była na plaży trzy lata. 
Z kolei senior z Nowego 
Portu otrzymał w prezen-
cie od wolontariuszy-dar-
czyńców tablet oraz przy-
łącze internetowe. Dzięki 
temu mógł porozumieć 
się z synem i odbudować 
rodzinną relację.

Podopiecznemu MOPR 
z Przymorza radość sprawił 
rower. Dzięki prezentowi od 
wolontariuszy nabrał chęci 
do aktywności i przekonał 
się, że nie jest sam i może 
liczyć na wrażliwych ludzi.

Włącz się do projektu!
Osoby, które chcą się włą-
czyć w projekt „Marzenia 
do spełnienia” zapraszamy 
do kontaktu z Anną Dunaj-
ską z Referatu Animacji 
Lokalnej i Wolontariatu 
MOPR w Gdańsku, email: 
wolontariat@mopr.gda.pl.
Dodajmy też, że projekt 
zapoczątkował MOPR 
we współpracy z Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej.
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Zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania – zmiana tytułu zastępcy prezydenta 
została ogłoszona przez Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska przed debatą dotycząca kobiet, 8 marca 
2021 roku. Tak o znaczeniu nowego tytułu opowiada Monika Chabior pełniąca funkcję zastępczyni: – Nowy tytuł 
odzwierciedla dwa nowe aspekty dotychczasowych obowiązków zastępcy prezydenta. Rozwój społeczny zakłada 
łączenie różnych dziedzin – edukacji, usług społecznych, wsparcia udzielanego gdańszczankom i gdańszczanom. 
Zakłada poszukiwanie innowacji we współpracy na różnych polach. O ile pierwszy człon mojego nowego tytułu 
dotyczy sposobu pracy, o tyle drugi podkreśla adresatów pracy. Podkreśla, że adresatami są wszyscy na rzecz 
których pracujemy. A naszym zadaniem jest uwzględnienie ich różnych potrzeb. Równe traktowanie w Gdańsku 
jest codziennym wyzwaniem i naszym zobowiązaniem.

Olimpia Schneider

Aplikacja działa od końca 
2019 roku, a do tej pory 
używa jej 500 użytkowni-
ków/czek.
– Niemal każdy z nas ma 
smartfon, na którym są 
różne aplikacje. Teraz z tej 

POTRZEBUJESZ POMOCY? 
Skorzystaj z aplikacji Wsparcie w Gdańsku

opcji można skorzystać, by 
znaleźć pomoc. Wystarczy 
ze sklepu ściągnąć apkę 
„Wsparcie w Gdańsku”. 
Jeżeli czujesz, że jesteś 
niesprawiedliwie trakto-
wany z różnych powodów, 
możesz dać nam znać wła-
śnie poprzez nią. Wszyst-
kie osoby, które mają pro-
blemy, lub też są wrażliwe 
na ludzką krzywdę czy nie-
bezpieczeństwo, mogą za 
pośrednictwem tej aplika-
cji zgłosić problem i uzy-
skać pomoc. Nie bójmy 
się sięgać po pomoc, ale 
również pomagać innym – 
zachęca Monika Chabior, 
zastępczyni prezydenta 
ds. rozwoju społecznego 
i równego traktowania.

Aplikacja początkowo 
posiadała moduł Punktu 
Informacyjno-Konsulta-
cyjnego, który składa się 
z bazy wiedzy, czyli wyka-
zu wszystkich placówek 
wspierających osoby i ro-
dziny osób z kryzysami 
i zaburzeniami psychicz-
nymi, oraz treningów. Po-
zwalała również umówić 
się ze specjalistą zdrowia 
psychicznego.

Moduł dotyczący 
równego traktowania
W tym roku aplikacja zo-
stała poszerzona o mo-
duł, który zbiera wszystkie 
usługi Gdańskiego Cen-
trum Równego Traktowa-
nia. Pozwala m.in. zgłosić 

przy pomocy anonimo-
wego formularza sytuację 
nierównego traktowa-
nia lub zaobserwowaną 
w swoim otoczeniu dyskry-
minację, zwiększyć wiedzę 
na temat praw człowieka 
i równego traktowania przy 
pomocy quizów i najczę-
ściej zadawanych pytań. 
Ale przede wszystkim dzię-
ki aplikacji można umówić 
się na wizytę w GCRT.

Dostępna  
w kilku językach
Najnowsza wersja aplika-
cji zyskała przejrzysty wy-
gląd i przyjemny interfejs. 
W aplikacji zastosowano 
elementy dostępności 
cyfrowej, jest ona tak-
że w pełni dostępna dla 
osób polsko-, angielsko- 
i rosyjskojęzycznych. Jest 
to bezpłatna aplikacja do-
stępna zarówno na IOS, jak 
i na Androida. W planach 
jest poszerzenie oferty 
wsparcia,  które będzie 
można uzyskać przy po-
mocy aplikacji.
Aplikacja tworzona jest 
przez Fundację Oparcia 
Społecznego Aleksandry 
FOSA, Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny i Gdańskie 
Centrum Równego Trakto-
wania, a dofinansowana 
jest ze środków Gdańska.

Aplikacja„Wsparcie w Gdańsku” jest bezpłatna, ma intu-
icyjny interfejs i jest dostępna w systemie IOS i Android
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CJI MOŻNA UMÓWIĆ 
KONSULTACJĘ Z PSY-
CHOLOGIEM LUB 
UZYSKAĆ WSPARCIE 
SPECJALISTÓW. 
A TAKŻE SPRAW-
DZIĆ, GDZIE MOŻNA 
OTRZYMAĆ WSPAR-
CIE DLA OSÓB W KRY-
ZYSIE PSYCHICZNYM 
I ICH BLISKICH. 
JEDNĄ Z OPCJI SĄ 
RÓWNIEŻ TRENINGI 
ROZPISANE NA 7 DNI, 
KTÓRE POPRAWIAJĄ 
KONDYCJĘ PSYCHICZ-
NĄ. DZIĘKI DODA-
NEMU W TYM ROKU 
MODUŁOWI MOŻNA 
ZGŁOSIĆ NIERÓWNE 
TRAKTOWANIE LUB 
DYSKRYMINACJĘ 
W SWOIM OTOCZE-
NIU. WSPARCIE 
W GDAŃSKU – JEST 
APLIKACJĄ BEZ-
PŁATNĄ I DOSTĘPNĄ 
ZARÓWNO NA IOS, 
JAK I ANDROIDA.
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100 procent niskopodłogowych 
tramwajów w Gdańsku
NA POCZĄTKU 
MARCA ROZPOCZĄŁ 
SIĘ NOWY ROZDZIAŁ 
W HISTORII GDAŃ-
SKIEJ KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ. AKTU-
ALNIE WSZYSTKIE 
GDAŃSKIE LINIE 
OBSŁUGIWANE SĄ 
WYŁĄCZNIE PRZEZ 
TRAMWAJE NISKO-
PODŁOGOWE.
Jędrzej Sieliwończyk

Gdańsk jest pierwszym 
polskim miastem, spo-
śród tych, w których ko-
munikacja tramwajowa 
funkcjonuje nieprzerwa-
nie, które oferuje pasa-

służby, regularne kursy 
zakończyły legendarne 
stopiątki, czyli wysoko-

podłogowe tramwaje 
Konstal 105N.  
 
Nowoczesne tramwaje 
niskopodłogowe
Nowe tramwaje PESA Jazz 
Duo to pojazdy wieloczło-
nowe, dwukierunkowe 
i całkowicie niskopod-
łogowe, o długości do 
32,5 m. Wyposażone są 
w platformy i udogodnie-
nia dla niepełnospraw-
nych oraz wydzielone 
powierzchnie dla wóz-
ków inwalidzkich i dzie-
cięcych. Mają także na 
wyposażeniu zautoma-
tyzowane defibrylatory 
zewnętrzne AED.

Tramwaj Konstal 105N wyjechał w ostatnią, pożegnalną 
podróż 6 marca 2021 roku
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żerom w pełni niskopod-
łogową flotę tramwajową. 
W marcu, po 46 latach 

SPECJALISTA OD KOLEI ORAZ ARCHITEKT 
MIEJSKI TO DWAJ NOWI SPECJALIŚCI, KTÓ-
RZY BĘDĄ WSPIERAĆ GDAŃSKICH URZĘD-
NIKÓW. PIOTR MALEPSZAK ZOSTAŁ PEŁNO-
MOCNIKIEM DS. KOLEJOWYCH, NATOMIAST 
PIOTR LORENS BĘDZIE MIEJSKIM ARCHITEK-
TEM. OBAJ ŁĄCZĄ WIEDZĘ TEORETYCZNĄ 
Z BOGATYM DOŚWIADCZENIEM PRAKTYCZ-
NYM W SWOICH DZIEDZINACH.

Gdańsk ma nowych specjalistów

Olimpia Schneider 

Pojawienie się w Gdań-
sku nowych stanowisk 
w ramach Urzędu Miej-
skiego to postawienie 
na specjalistyczną wiedzę 
i praktyczne umiejętno-
ści w dwóch, istotnych 
dla naszego miasta ob-
szarach.

Spec od kolei
Piotr Malepszak objął 
stanowisko pełnomoc-
nika prezydenta ds. ko-
lejowych. Do jego obo-
wiązków należy wsparcie 

w planowaniu i powsta-
waniu projektów kolejo-
wych. Zwłaszcza podczas 
realizacji m.in. przejaz-
dów na Oruni, bajpasu 
kartuskiego, nowej linii 
PKM Gdańsk-Południe 
czy zamiany gruntów PKP 
pod inwestycje miejskie.
– Jednym z pierwszych 
zadań, w którym będę 
uczestniczył to kwestia 
rozbudowy Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej 
o nowy etap w kierun-
ku południowych dziel-
nic miasta. Zadanie to 

wchodzi w etap studial-
ny. Mnóstwo pracy przed 
nami – powiedział Piotr 
Malepszak, pełnomocnik 
ds. kolejowych.

Gdańsk ma swojego 
architekta
Piotr Lorens został wy-
brany, w drodze kon-
kursu, na stanowisko 
architekta miasta. Do 
jego głównych zadań 
należy m.in.: kreowanie 
wizji i strategii rozwoju 
przestrzennego, prowa-
dzenie analiz urbani-
stycznych na potrzeby 
wybranych inwestycji, 
i inicjowanie dyskusji 
– w tym z udziałem in-
westorów i społeczności 
lokalnej – nad kształ-
tem architektonicznym 
ważniejszych inwestycji 
i kluczowych przestrzeni 
publicznych, inicjowanie 

dialogu społecznego 
i poszukiwanie najlep-
szych rozwiązań dla ob-
szarów konfliktowych/
strategicznych w zakresie 
zagospodarowania prze-
strzeni miejskiej. 
– Moim pierwszym za-
daniem będzie zainicjo-
wanie prac nad „zieloną 
strategią przestrzenną” 
miasta. Kwestia ta – 
w świetle wielu ostatnio 
toczących się debat – wy-
maga podjęcia pilnych 
działań. Wiązać się to po-
winno także z weryfikacją 
zapisów planistycznych 
dla niektórych terenów. 
Równolegle chciałbym 
rozpocząć wypracowa-
nie wizji ukształtowania 
przestrzennego wybra-
nych obszarów Gdańska 
– w tym ze szczególnym 
uwzględnieniem Śród-
mieścia. 
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Co warto wiedzieć o Budżecie 
Obywatelskim 2022 w Gdańsku?
JUŻ WKRÓTCE GDAŃSZCZANKI I GDAŃSZCZA-
NIE BĘDĄ MOGLI SKŁADAĆ SWOJE PROPOZY-
CJE PROJEKTÓW DO KOLEJNEJ EDYCJI BO 2022. 
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU 
WNIOSKÓW TO POŁOWA KWIETNIA.
Marta Dzierżawska

Zielony Budżet Obywa-
telski zostaje z nami na 
dłużej. Zeszłoroczna, pilo-
tażowa odsłona pokazała, 
że mieszkańcy Gdańska 
stawiają na naturę, śro-
dowisko i ekologię.

W Budżecie Obywatel-
skim przede wszystkim 
liczy się pomysł
Zgłoszenie projektu skła-
da się z kilku prostych 
kroków: wskazania loka-
lizacji, krótkiego opisu 
pomysłu i załącznika, na 
przykład zdjęcia terenu.

kontaktu: e-mail: budze-
tobywatelski@gdansk.
gda.pl Szczegóły znajdu-
ją się na www.gdansk.pl/
budzet-obywatelski i Fa-
cebooku @gdanskBO.

Zeszłoroczna edycja BO 
w Gdańsku była rekor-
dowa pod względem 
projektów przyjętych do 
głosowania. Liczymy na 
Was i w tym roku!

Projekt składa się inter-
netowo na stronie www.
gdansk.pl. Następnie 
należy go wydrukować 
i przynieść lub przesłać 
do Urzędu Miejskiego. 
Można skorzystać również 
z profilu zaufanego i zro-
bić to poprzez platformę 
ePUAP.
Szukając inspiracji, warto 
przyjrzeć się przykłado-
wym realizacjom z po-
przednich lat.

Masz pytania?
Chcesz dowiedzieć się 
więcej? Zapraszamy do 
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Segregacja szkła – prosta 
sprawa, a jednak…

polepszenia jakości, by 
można było wykorzystać ją 
jako surowiec wtórny. 

Co zatem ogranicza 
recykling szkła?
Wrzucane do pojemników 
na szkło:

 ⦁ naczynia, płyty, szyby, 
szkło ceramiczne, żarood-
porne;

 ⦁ kamienie, ceramika, 
porcelana;

 ⦁ szkło ołowiowe (krysz-
tały, kineskopy);

doczyszczenie jest prawie 
niemożliwe.
Co w takim razie robić 
ze szkłem ołowiowym, 
ceramicznym, lustrami?
Te typy odpadów powinny 
być utylizowane oddzielnie 
poprzez dostarczanie ich 
do gminnych PSZOK-ów (w 
Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55).
Co wrzucamy do 
zielonych pojemników na 
szkło?
Słoiki szklane i butelki. Tyl-
ko tyle i aż tyle.

Joanna Bieganowska

Szkło odpadowe jest bardzo 
wartościowym surowcem 
dzięki dobrej zdatności do 
recyklingu. Jego ponowne 
użycie umożliwia przemy-
słowi opakowań szklanych 
radykalne zmniejszenie 
śladu środowiskowego po-
przez oszczędność energii 
i zasobów. W ten sposób 
realizuje się w praktyce 
ideę Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego. Stłuczka 
szklana wymaga jednak 

 ⦁ szkło zbrojone i inne 
nie opakowaniowe.
W Zakładzie, do którego 
trafiają wszystkie odpady 
odbierane od mieszkań-
ców, jakość stłuczki jest 
weryfikowana, a pracow-
nicy ręcznie usuwają wi-
doczne zanieczyszczenia, 
worki oraz niepożądane 
wtrącenia w postaci ka-
mieni czy innego rodzaju 
odpadów. W niektórych 
przypadkach, co doty-
czy np. szkła zbrojonego, 

SEGREGACJA SZKŁA WYDAJE SIĘ NAJMNIEJ SKOMPLIKOWANĄ 
CZYNNOŚCIĄ. TO PRZECIEŻ TYLKO PUSTE BUTELKI I SŁOIKI. TYM-
CZASEM HUTY, Z POWODU ZANIECZYSZCZEŃ NIE DECYDUJĄ SIĘ 
NA WYKORZYSTANIE DUŻEJ ILOŚCI STŁUCZKI SZKLANEJ M.IN. 
Z GDAŃSKIEGO ZAKŁADU UTYLIZACYJNEGO. JAK TEGO UNIKNĄĆ?

Park naukowo-muzyczny zrealizowany w ramach BO
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14 WARTO WIEDZIEĆ

Jędrzej Sieliwończyk

W wielu przypadkach było 
to możliwe jeszcze przed 
pandemią, jednak obecnie 
znacznie wzrosło zaintere-
sowanie możliwością kon-
taktu z urzędem w formie 
zdalnej. To oszczędność 
czasu i wygoda, a w sytu-
acji trwającej pandemii, 
to również kwestia bez-
pieczeństwa zarówno dla 
klientów, jak i urzędników.
Z elektronicznych usług 
świadczonych przez urząd 
może skorzystać właściwie 
każdy mieszkaniec. Wa-
runkiem jest posiadanie 
narzędzi do sporządzenia 
i podpisywania dokumen-
tów w formie elektronicz-
nej albo profilu zaufane-
go i konta na platformie 
ePUAP. W 2020 r. profil za-
ufany w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku potwierdziło 
3456 osób. 

Gdańskie Centrum 
Kontaktu 
Jednym z rozwiązań, które 
wszechstronnie wykorzy-
stuje elektroniczne kana-
ły komunikacji jest Gdań-
skie Centrum Kontaktu, 
które działa przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu 
i 365 dni w roku. Dzięki nie-
mu mamy możliwość uzy-
skania w sposób w pełni 

E-ADMINISTRACJA 
– w Gdańsku to już codzienność   

zdalny informacji o spra-
wach urzędowych lub po-
informowania o sytuacjach 
wymagających interwen-
cji służb miejskich – tele-
fonicznie, pod numerem  
58 52 44 500, e-mailem na 
adres kontakt@gdansk.
gda.pl lub korzystając 
z formularza zgłoszenio-
wego na stronie inter-
netowej www.gdansk.pl/
kontaktgdansk albo wyko-
rzystując media społecz-
nościowe www.facebook.
com/kontaktgdansk. Za-
interesowanie taką formą 
kontaktu jest bardzo duże 
i stale rośnie. 

Zdalna obsługa, 
korzyści dla samorządu  
i mieszkańców 
W celu zapobiegania roz-
przestrzeniania się wi-
rusa COVID-19, osobiste 
wizyty w Zespołach Ob-
sługi Mieszkańców oraz 
Urzędzie Stanu Cywilnego 
wymagają wcześniejszej 
rezerwacji terminu. Od 
kwietnia 2020 r. rezerwa-
cji wizyty, we wszystkich 
sprawach obsługiwanych 
w ZOM, można dokonać 
samodzielnie, w łatwy 
i wygodny sposób, na 
stronie internetowej www.
gdansk.pl/rezerwacja lub 
telefonicznie całodobowo 
za pośrednictwem Gdań-
skiego Centrum Kontaktu. 
Każda rezerwacja potwier-
dzona zostaje zwrotnym 

komunikatem SMS, za-
wierającym m.in. infor-
macje o dacie, godzinie 
i konkretnym stanowisku, 
przy którym klient zosta-
nie obsłużony. Dzięki temu 
wizyta w urzędzie zajmu-
je zaledwie kilkanaście 
minut i jest w pełni bez-
pieczna. W 2020 r. z usłu-
gi rezerwacji skorzystało  
117 600 osób.

Aplikacje i inne 
rozwiązania 
Wydział Spraw Obywatel-
skich i Gdańskie Centrum 
Kontaktu planują dalszy 
rozwój technologii umoż-
liwiających zdalny kontakt 
z urzędem. W niedalekiej 
przyszłości planowane jest 
udostępnienie aplikacji 
mobilnej obsługiwanej 
przez Gdańskie Centrum 
Kontaktu, umożliwiającej 
m.in. dokonywanie zgło-
szeń interwencyjnych, wy-
magających obsługi przez 
służby miejskie. W najbliż-
szym czasie planowane 
jest również wdrożenie 
audiowizualnej technolo-
gii umożliwiającej zdalną 
obsługę osób niesłyszą-
cych przez pracowników 
Wydziału Spraw Obywa-
telskich, którzy posługują 
się językiem migowym.
 – Aplikacje internetowe 
przyspieszają i ułatwiają 
wykonywanie obowiąz-
ków urzędników również 
w ramach ich wewnętrznej 

współpracy. Spotkania on-
line z powodzeniem zastę-
pują spotkania grupowe 
twarzą w twarz. W ten spo-
sób od 2020 r. realizujemy 
również spotkania miesz-
kańców z panią prezydent, 
zastępcami prezydenta 
oraz dyrektorami wydzia-
łów w ramach tzw. skarg 
i interwencji – wyjaśnia 
Tomasz Filipowicz, dyrek-
tor WSO.

Przyszłość leży  
w e-administracji 
Dbałość o bezpieczeństwo 
w czasie pandemii przy-
czyniła się do widoczne-
go wzrostu liczby spraw 
załatwianych w formie 
elektronicznej. Przykła-
dowo, liczba wniosków 
o dowód osobisty złożo-
nych elektronicznie wzro-
sła kilkukrotnie. Ponadto 
w kontaktach z mieszkań-
cami niewymagającymi 
uwierzytelnienia, urząd 
na bieżąco wykorzystuje 
takie kanały jak Messen-
ger czy e-mail. W ubiegłym 
roku na 240 tys. pism pa-
pierowych, niemal 127 tys. 
złożono przez ePUAP. 
Oznacza to, że dokłada-
jąc korespondencje przy 
wykorzystaniu e-maili czy 
Messengera, ponad po-
łowa całej koresponden-
cji absolutnie nie istnieje 
w wersji papierowej i ob-
sługiwana jest przez urząd 
w pełni elektronicznie.

W 2019 r. mieszkańcy 
kontaktowali się 
z Gdańskim Centrum 
Kontaktu 60 327 razy, 
a w ubiegłym roku aż 
109 739 razy. 

CORAZ WIĘCEJ USŁUG 
ŚWIADCZONYCH 
PRZEZ URZĄD MIEJ-
SKI W GDAŃSKU JEST 
DOSTĘPNYCH ELEK-
TRONICZNIE. DZIĘKI 
TEMU, WIĘKSZOŚĆ 
SPRAW MOŻNA ZAŁA-
TWIĆ BEZ KONIECZ-
NOŚCI WYCHODZE-
NIA Z DOMU.



Oprac. Izabela Kozicka-Prus

WSPOMINAMY TYCH, KTÓRZY ODESZLI

4 lutego zmarł Jarosław 
Jastrzębski, wiceprezes 
Zarządu Asseco Data 
Systems SA. Doświad-
czony menedżer i fa-
chowiec w dziedzinie 
IT i administracji samo-
rządowej, przez wiele 
lat związany z Grupą 
Asseco, w której praco-
wał od 2008 r. Począt-
kowo pełnił funkcję Dy-
rektora Zarządzającego, 
a następnie Doradcy 
Zarządu Asseco Poland. 
Był także Prezesem 
Zarządu ZUI Otago Sp. 
z o.o., spółki z Grupy 
Kapitałowej Asseco 
wytwarzającej i wdra-
żającej Zintegrowany 
System Informatyczny 
dla administracji samo-
rządowej. Od 2016 r. był 
wiceprezesem Asseco 
Data Systems S.A.
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10 lutego zmarł profe-
sor Andrzej Piskozub. 
Był twórcą i pierw-
szym kierownikiem 
Katedry Nauki o Cywi-
lizacji w Uniwersytecie 
Gdańskim, miał istotny 
wpływ na intelektualny 
rozwój setek absolwen-
tów tej uczelni. Założo-
na przez prof. Andrzeja 
Piskozuba Katedra 
Nauki o Cywilizacji 
znalazła się w gronie 
czołowych ośrodków 
humanistyki na Pomo-
rzu. Za swoją pracę zo-
stał uhonorowany m.in. 
Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski, a także Srebr-
nym Krzyżem Zasługi; 
był też siedmiokrotnie 
laureatem Nagrody 
Ministra Edukacji Na-
rodowej. W roku 1999 
Uniwersytet Szczeciński 
nadał mu tytuł doktora 
honoris causa. 
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21 lutego zmarł Jan 
Lityński, były działacz 
opozycji w czasach PRL, 
wielokrotnie aresztowa-
ny przez władze komu-
nistyczne, poseł na Sejm 
kilku kadencji, jeden 
z bohaterów wystawy 
stałej ECS. Jan Lityński 
był jednym z najbardziej 
znanych działaczy Komi-
tetu Obrony Robotni-
ków. Swoją działalność 
w opozycji demokra-
tycznej rozpoczął w 1968 
r. Był jednym z organi-
zatorów i uczestników 
studenckich wystąpień 
w trakcie wydarzeń mar-
cowych. Został skazany 
za to na karę 2,5 roku 
pozbawienia wolności. 
Po powstaniu KOR reda-
gował „Robotnika”, nie-
zależne pismo na rzecz 
zakładania wolnych 
związków zawodowych. 
W wolnej Polsce był 
m.in. posłem i doradcą 
prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. 
Człowiek o wielkim ser-
cu, zginął ratując psa. 
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22 lutego zmarł wielki 
kajakarz Aleksander 
Doba. „Zmarł śmiercią 
podróżnika, zdobywa-
jąc najwyższy szczyt 
Afryki – Kilimandża-
ro” – poinformowała 
rodzina słynnego po-
dróżnika. Dwukrotny 
złoty, srebrny i brązo-
wy medalista Otwar-
tych Akademickich 
Mistrzostw Polski 
w kajakarstwie gór-
skim. Jako pierwszy 
opłynął całe polskie 
wybrzeże z Polic do 
Elbląga oraz Polskę 
po przekątnej z Prze-
myśla do Świnoujścia. 
Od października 2018 
roku jest patronem 
Morskiej Szkoły Pod-
stawowej w Gdań-
sku. Jako pierwszy 
człowiek w historii 
samotnie przepłynął 
kajakiem Ocean Atlan-
tycki z kontynentu na 
kontynent. Aleksan-
der Doba w 2015 roku 
w głosowaniu National 
Geographic został wy-
brany „Podróżnikiem 
Roku” na świecie.

Fo
t. 

Gr
ze

go
rz

 M
eh

ri
ng

3 marca w wieku 71 lat 
zmarł profesor Jerzy 
Limon (1950–2021) an-
glista, literaturoznaw-
ca, teatrolog, pisarz, 
tłumacz, nauczyciel 
akademicki, członek 
korespondent Polskiej 
Akademii Nauk, funda-
tor i wieloletni prezes 
Fundacji Theatrum Ge-
danense. W 2006 został 
wyróżniony Srebrnym 
Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” 
oraz Nagrodą Prezy-
denta Miasta Gdańska 
w Dziedzinie Kultury. 
W tym samym roku 
otrzymał również Na-
grodę Naukową Mia-
sta Gdańska im. Jana 
Heweliusza. Dziełem 
jego życia i wielką mi-
łością był Gdański Teatr 
Szekspirowski, otwar-
ty we wrześniu 2014 
roku. Był jego twórcą 
i dyrektorem. Założyciel 
i dyrektor artystyczny 
międzynarodowego 
Festiwalu Szekspirow-
skiego w Gdańsku, któ-
ry w 2017 roku uhono-
rowany został nagrodą 
Unii Europejskiej EFFE 
Award. Twórca i kie-
rownik Katedry Sztuk 
Scenicznych UG. Jerzy 
Limon jest autorem 
wielu książek nauko-
wych, wydanych w kra-
ju i za granicą oraz ok. 
150 artykułów, recenzji, 
esejów i szkiców po-
pularno-naukowych 
drukowanych w Polsce, 
Wielkiej Brytanii, Fran-
cji, Niemczech i Sta-
nach Zjednoczonych. 
Profesor Limon zmarł 
w jednym z gdańskich 
szpitali na COVID-19. 
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PIT w Gdańsku. Się opłaca!
adres zamieszkania i od-
powiedni Urząd Skarbo-
wy w Gdańsku. Zgłosze-
nia do loterii rozpoczną 
się 29 marca i potrwają 
do 3 maja. Po rejestracji 
zyskuje się szansę na wy-
granie m.in. samochodu. 
– Akcja „PIT w Gdańsku. 
Się opłaca!” ma zachęcić 

JUŻ PO RAZ PIĄ-
TY ROZLICZAJĄC 
W GDAŃSKU PODAT-
KI MOŻNA WYGRAĆ 
ATRAKCYJNE NA-
GRODY, Z KTÓRYCH 
GŁÓWNĄ JEST SAMO-
CHÓD HYBRYDOWY. 
A CO TAK WŁAŚCI-
WIE DAJE ROZLICZA-
NIE PIT W DANYM 
MIEŚCIE? NA CO 
PRZEZNACZANE 
SĄ PODATKI TYCH, 
KTÓRZY PŁACĄ JE 
W GDAŃSKU? 

Marta Formella 

Loteria „PIT w Gdańsku. 
Się opłaca!” to zabawa 
dla wszystkich, którzy 
wybrali Gdańsk jako 
miejsce do życia oraz 
pracy i właśnie tutaj roz-
liczają swoje zeznanie 
podatkowe. Nie trzeba 
być tu zameldowanym – 
należy jedynie rozliczyć 
PIT, wpisując w deklara-
cji podatkowej gdański 

wszystkich, którzy miesz-
kają w Gdańsku i są z na-
szym miastem związani, 
żeby też tutaj płacili swój 
podatek. W ten sposób 
mieszkańcy mogą dokła-
dać się do zmieniającego 
się miasta. Żeby było czy-
ściej, żeby było schlud-
niej, żeby było bardziej 

zielono. Budujmy razem 
przyjazne miasto – za-
chęca Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska. 
– A jak już rozliczysz PIT 
w Gdańsku, koniecznie 
zarejestruj się w lote-
rii. Może wygrasz którąś 
z nagród? A my wszyscy 
już będziemy zwycięzcami.

Zobacz, jak 
skonstruowany jest 
budżet miasta
Ile pieniędzy z podatku 
trafia do miasta i w jakiej 
kwocie zasila poszcze-
gólne obszary, można 
sprawdzić odwiedzając 
stronę www.gdansk.pl/
pit. Tam specjalny kal-
kulator wyliczy, ile pie-
niędzy miesięcznie z na-
szego podatku zostanie 
przeznaczonych np. na 
edukację, infrastrukturę, 
komunikację, kulturę czy 
ochronę środowiska. Roz-
liczając podatki w danym 
mieście, wspieramy jego 
rozwój. Główną nagrodą w loterii jest samochód hybrydowy
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