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FlashFlash

kolejne gdańskie ulice przejdą metamorfozę
W NOWYM PORCIE I DOLNYM MIEŚCIE

ogłoszono właśnie przetarg dotyczący rewitalizacji sześciu ulic w nowym porcie 
i dolnym mieście. inwestycja obejmować będzie nowe nawierzchnie dróg i chodni-
ków, stylizowane latarnie i ławki oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budo-
wę monitoringu.
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA

unikaj tych błędów!
Brak podpisu, błędny numer 
rachunku – takie m.in. błę-
dy popełniają przedsiębiorcy, 
którzy wnioskują do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych 
o wsparcie w ramach tzw. tar-
czy antykryzysowej. To znacz-
nie wydłuża czas oczekiwania 
na wypłatę postojowego czy re-
alizację wniosku o zwolnieniu 
z opłacania składek.
 – Jednym z najczęstszych błę-
dów we wnioskach jest niepod-
pisywanie oświadczeń. Brak 
podpisu powoduje, że wniosek 
zamiast trafić do realizacji musi 
zostać uzupełniony. W tym 
przypadku wszczynane jest po-
stępowanie wyjaśniające. Zda-
rzają się też inne błędy, takie 
jak podpisywanie się imieniem 
i nazwiskiem z przygotowa-
nych przez ZUS przykładów. 
Na naszej stronie internetowej 
znaleźć można wzór popraw-
nie wypełnionego wniosku, 
który jest podpisany „Jan Ko-
walski”. Niektórzy przepisują 
wzór bezrefleksyjnie, jeden do 
jednego, łącznie z fikcyjnym 
imieniem i nazwiskiem – wy-
jaśnia Krzysztof Cieszyński, 
regionalny rzecznik prasowy 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Gdańsku.

Przedsiębiorcy często dopi-
sują niepotrzebne informacje 
w różnych miejscach wniosku. 
Zdarzają się również przypad-
ki, że zamiast wynagrodzenia 
miesięcznego wpisywana jest 
stawka godzinowa lub błędny 
numer rachunku bankowego. 
Staranne i rzetelne wypełnie-
nie wniosków decyduje o ter-
minie ich realizacji. Te z błę-
dami wymagają postępowania 
wyjaśniającego. ZUS musi 
się wówczas skontaktować 
z wnioskodawcą.
 – Wiele wniosków wpływało 
na różne adresy e-mail naszych 
placówek czy poszczególnych 
pracowników. To również jest 
błędem. Osoby, które tak zło-
żyły wniosek, muszą to zro-
bić ponownie, już w popraw-
ny sposób. Wnioski do ZUS 
można składać elektronicznie 
za pomocą PUE lub papiero-
wo – przypomina Krzysztof 
Cieszyński.
Wszelkie informacje na te-
mat tego: kto może skorzystać 
z ulg, gdzie składać wnioski 
i jak je wypełnić, można zna-
leźć na stronie internetowej 
www.zus.pl .

(GR)

Urząd miejski w Gdańsku od początku pandemii funkcjonuje i realizuje obsługę mieszkańców przy zachowaniu wszystkich 
zasad bezpieczeństwa. przyjęte rozwiązania pozwalają na płynną realizację zadań, a mieszkańcy mają możliwość załatwiania 
swoich spraw. obowiązują jednak pewne ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów. 

Jak załatwić sprawy w gdańskim magistracie 

ZALECAMY KONTAKT ELEK-
TRONICZNY 
• Pisma zwykłe, skargi i wnioski / 
e-mail: umg@gdansk.gda.pl. 
• Wnioski wymagające podpisu / 
platforma: https://epuap.gov.pl/ 
• Chcąc uzyskać informację (jak 
załatwić sprawę czy na jakim eta-
pie jest toczące się postępowanie) 
skontaktuj się z Gdańskim Cen-
trum Kontaktu (24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu) / e-mail: 
kontakt@gdansk.gda.pl, portal 
internetowy https://www.gdansk.
pl/kontaktgdansk/zglos, tel. 58 
524 45 00. 
• We wszystkich sprawach me-
rytorycznych związanych z pracą 
wydziałów i biur Urzędu Miej-
skiego prosimy nawiązywać 
kontakt telefoniczny lub mailo-
wy / książka adresowa: https://
bip.gdansk.pl/urzad-miejski/
wydzialy-urzedu-miejskiego,a,22.

PŁATNOŚCI
Opłaty, w tym podatek od nie-
ruchomości, można dokonywać 
online za pośrednictwem stro-
ny https://oplaty.gdansk.pl/ oraz 
przez bankowość elektroniczną. 
Ponadto podatek od nieruchomo-
ści można wpłacać bez prowizji 
w kilkunastu placówkach banku 
PEKAO rozlokowanych na tere-
nie miasta.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
• Wnioski o rejestrację można 
składać w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. 8.00–12.00 do 
skrzynki podawczej wystawionej 
w ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74. 
Informacja: tel. 58 323 69 28, 58 
323 69 29, 58 323 71 70, 58 323 
71 67.
• Odbiór dowodów rejestracyjnych 
po wcześniejszym umówieniu ter-
minu: tel. 58 323 69 18 lub e-mail: 
wk@gdansk.gda.pl.
• Wnioski dotyczące praw jazdy 
można składać w poniedziałki, 
środy i piątki w godz. 8.00–12.00 

do skrzynki podawczej wystawio-
nej w ZOM nr 1, ul. Partyzantów 
74. Informacja: tel. 58 323 71 52, 
58 323 71 91.
• Odbiór praw jazdy po wcześniej-
szym umówieniu terminu: tel. 58 
323 71 54 lub e-mail: wk@gdansk.
gda.pl.

NABYCIE LUB ZBYCIE POJAZ-
DU ORAZ NA REJESTRACJA 
POJAZDU SPROWADZONEGO 
Z TERYTORIUM UE
Termin na zgłoszenie został wy-
dłużony do 180 dni. Podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem CO-
VID-19, innych chorób zakaź-
nych oraz wywołanych nimi sytu-
acji kryzysowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNO-
ŚCI
W przypadku, gdy ważność: 
1) prawa jazdy
2) pozwolenia na kierowanie 
tramwajem, 
3) zezwolenia na kierowanie po-
jazdem uprzywilejowanym lub 
pojazdem przewożącym wartości 
pieniężne 
4) świadectwa kierowcy
5) legitymacji instruktora nauki 
jazdy
6) legitymacji egzaminatora
7) zaświadczenia o wpisie do ewi-
dencji instruktorów techniki jazdy 
(świadectwa instruktora techniki 
jazdy)
8) uprawnień do kierowania 
pojazdami
9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 
potwierdzającego uzyskanie kwa-
lifikacji wstępnej, kwalifikacji 
wstępnej przyspieszonej, kwali-
fikacji wstępnej uzupełniającej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełniają-
cej przyspieszonej albo ukończenie 
szkolenia okresowego 

– upływa w okresie obowiązywa-
nia stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii, ważność 
tych dokumentów, uprawnień 
i wpisu ulega przedłużeniu do 
dnia upływu 60 dni od dnia od-
wołania stanu zagrożenia epide-
micznego, w przypadku, gdy nie 
zostanie ogłoszony stan epidemii 
albo stanu epidemii. Podstawa 
prawna: Ustawa z dnia 16 kwiet-
nia 2020 r. o szczególnych in-
strumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2.

CZASOWA REJESTRACJA 
POJAZDU 
Dokonana na podstawie art. 74 
ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 
284 i 568), oraz wydane podczas 
tej rejestracji pozwolenie czasowe 
i zalegalizowane tablice rejestra-
cyjne, zachowują ważność na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie do 14 dni od dnia odwo-
łania stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii, jeżeli ter-
min ważności czasowej rejestracji 
upłynął w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii. Czasowa re-
jestracja pojazdu, o której mowa 

powyżej, zachowuje ważność 
w okresie do 14 dni od dnia odwo-
łania stanu zagrożenia epidemicz-
nego lub stanu epidemii, jeżeli po-
jazd posiada ważne badania tech-
niczne. Podstawa prawna: Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szcze-
gólnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2.

WYDZIAŁ URBANISTYKI I AR-
CHITEKTURY
• Wydawanie projektów odbywa 
się w środy w godz. 14.20–15.30 
i piątki w godz. 8.20–9.20 (wejście 
C, na parterze przy windzie) po 
wcześniejszym umówieniu termi-
nu: tel. 58 323 64 51. 
• Postępowania administracyj-
ne dla zadań, o których mowa 
w par. 13 ust. 2 rozporządzenia 
z 19.04.2020 r., prowadzimy na 
bieżąco. Informacje dla stron po-
stępowania udzielane są telefo-
nicznie lub mailowo u osoby pro-
wadzącej sprawę. Projekty budow-
lane w miarę możliwości udostęp-
niane są w wersji elektronicznej.
• Wszelkie zaświadczenia oraz 
wypisy i wyrysy z planu miejsco-
wego wydawane są na bieżąco, 
wysyłane pocztą lub poprzesz 
ePUAP (w przypadku braku opła-
ty skarbowej wnioskodawca do-
starcza potwierdzenie mailem). 
• Nowe wnioski (w tym projek-
ty budowlane) przyjmujemy wy-
łącznie pocztą lub kurierem (okno 
podawcze pokój nr 25 od strony 
parkingu) i przejść muszą 24-go-
dzinną kwarantannę.

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
Wszystkie zadania realizowane są 
drogą korespondencyjną, bez bez-
pośredniego kontaktu z klientem.

URZĄD STANU CYWILNEGO 
• Wszystkie czynności wykony-
wane są na podstawie wniosku 
złożonego drogą korespondencyj-
ną poprzez pocztę tradycyjną lub 
platformę ePUAP. Mowa o: wy-
daniu aktu stanu cywilnego, wy-
daniu zaświadczenia o stanie cy-
wilnym oraz wydaniu zaświadcze-
nia o danych zamieszczonych lub 
niezamieszczonych w rejestrze. 

• Rejestracja zgonów odbywa 
się z osobistym udziałem klien-
ta w poniedziałki – piątki, godz. 
10.00–14.00. 
• Odbiór dokumentów po elek-
tronicznej rejestracji noworod-
ka odbywa się w poniedziałki 
– czwartki, godz. 8.00–10.00 
i 14.00–16.00.
• Pozostałe czynności, które wy-
magają osobistego stawienia się 
klientów w USC, w tym wszyst-
kie oświadczenia oraz wydanie 
zaświadczeń do ślubu konkorda-
towego i ustalenie terminu ślubu 
są przyjmowane w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w poniedziałki – piąt-
ki, godz. 10.00–14.00, po wcze-
śniejszym umówieniu terminu: 
tel. 58 323 61 42 lub e-mail: usc@
gdansk.gda.pl.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATEL-
SKICH
• Odbiór dowodów osobistych re-
alizowany jest w budynku Urzędu 
przy ul. Nowe Ogrody 8/12, po 
wcześniejszym umówieniu termi-
nu: tel. 58 323 65 88 lub 58 323 65 
95. 
• Pozostałe sprawy dotyczące do-
wodu osobistego (w tym złożenie 
wniosku o wymianę) oraz ewiden-
cji ludności (w tym zameldowa-
nie i wymeldowanie) realizujemy 
elektronicznie za pośrednictwem 

platformy ePUAP: https://www.
gov.pl/.
• Zaświadczenie o zameldowa-
niu, wymeldowaniu, numerze 
PESEL, innych danych wnio-
skodawcy zawartych w rejestrze 
mieszkańców realizujemy: elek-
tronicznie przez pismo ogólne na 
stronie https://pz.gov.pl/ lub li-
stownie za pośrednictwem Poczty 
Polskiej. 
Zaświadczenia wydawane są po 
uiszczenia należnej z tego tytu-
łu opłaty skarbowej w wysoko-
ści 17 zł. Opłatę należy wnieść 
na rachunek Urzędu Miejskiego: 
31 1240 1268 1111 0010 3877 
3935, a dowód wpłaty dołączyć 
do wniosku. Szczegóły oraz wy-
magane dokumenty: https://bip.
gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial
-spraw-obywatelskich/procedury/
zaswiadczenie-z-ewidencji-lud-
nosci-zawierajace-odpis-danych
-wnioskodawcy,a,44472.
• Udostępnienie danych z ewi-
dencji ludności realizujemy: elek-
tronicznie przez pismo ogólne na 
stronie https://pz.gov.pl/ lub li-
stownie za pośrednictwem Pocz-
ty Polskiej. Szczegóły oraz wy-
magane dokumenty: https://bip.
gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial
-spraw-obywatelskich/procedury/
udostepnianie-danych-z-ewiden-
cji-ludnosci,a,44465.
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  ul. Góreckiego

  ul. przyokopowa

naszE sprawY

ogłoszono właśnie przetarg dotyczący rewitalizacji sześciu ulic w nowym porcie i dolnym mieście. inwestycja 
obejmować będzie nowe nawierzchnie dróg i chodników, stylizowane latarnie i ławki oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
poprzez budowę monitoringu.

W NOWYM PORCIE I DOLNYM MIEŚCIE

kolejne gdańskie ulice przejdą metamorfozę

Aneta Niezgoda z Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska 
podaje, że ogłoszono już prze-
targ na przebudowę trzech 
ulic: ul. Przyokopowej, Polnej 
i Wierzbowej.
 – Oprócz wymiany nawierzch-
ni dróg i chodników przy mak-
symalnym możliwym wyko-
rzystaniu historycznej kostki 
kamiennej, we wspomnianych 
lokalizacjach pojawi się nowe 
stylizowane oświetlenie, ław-
ki i inne elementy małej ar-
chitektury. Aby mieszkańcy 
czuli się bardziej bezpiecznie, 

zamontowane zostaną kamery 
monitoringu. Przebudowa do-
tyczyć będzie także sieci pod-
ziemnych. W ramach zadania 
przebudowana zostanie kanali-
zacja deszczowa, sieć ciepłow-
nicza, wodociągowa, sanitarna 
i gazowa. Prace mają zakoń-
czyć się w czerwcu 2021 roku. 
Oferty w przetargu poznamy 
26 maja – informuje Aneta 
Niezgoda.
Dodajmy, że w ramach Pro-
gramu Rewitalizacji na Dol-
nym Mieście planuje się także 
przebudowę trzech innych ulic: 

Chłodnej, Sempołowskiej oraz 
ul. Królikarnia. Planowane są 
też zadania związane z zago-
spodarowaniem Opływu Mo-
tławy i adaptacji budynku przy 
ul. Królikarnia 13.
Z kolei do czerwca 2021 roku 
przebudowane zostaną także 
trzy ulice w Nowym Porcie.
 – Przetarg uwzględni prze-
budowę ulic Góreckiego (od 
skrzyżowania z ul. Wolności 
do skrzyżowania z ul. Oliwską) 
oraz odcinka ul. Strajku Doke-
rów i fragmentu ulicy Wilków 
Morskich. Na tych ulicach tak-
że zostanie wymieniona na-
wierzchnia z wykorzystaniem 
historycznej kostki kamiennej, 
pojawią się stylizowane latarnie 
uliczne i ławki. W ramach in-
westycji zostaną przebudowane 
również: kanalizacja deszczo-
wa, sieć ciepłownicza, wodo-
ciągowa, sanitarna i gazowa. 
W tym przypadku także po-
znamy oferty pod koniec maja 
– dodaje Aneta Niezgoda.
W ramach Programu Rewitali-
zacji w Nowym Porcie DRMG 
nadzoruje także przebudowę 

budynku przy ul. Floriańskiej 
3. Realizowane prace adapta-
cyjne mają na celu dostosowa-
nie budynku do możliwości 
prowadzenia różnorodnych 
zajęć związanych z usługami 
społecznymi oraz aktywizacją 

lokalnej społeczności. W bu-
dynku trwa właśnie komplek-
sowa przebudowa hali na wie-
lofunkcyjną salę z możliwością 
podziału na mniejsze pomiesz-
czenia. Obiekt zyska także 
podłączenie do wewnętrznej 

instalacji sanitarnej, wodocią-
gowej i centralne ogrzewanie. 
Prace zakończą się w czerwcu, 
a ich koszt wyniesie ponad 1,3 
mln zł.

(GR)
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  również w tym roku przedłużane będą zadaszenia nad wejściami 
do klatek schodowych

  rozpoczęła się naprawa elewacji budynku przy ul. kaczyńskiego 2 

  trwa budowa pawilonu handlowego przy ul. obrońców wybrzeża
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pandemia koronawirusa torpeduje nie tylko polską gospodarkę. wstrzymano również część robót, które były wykonywane w ramach 
tegorocznego planu remontów w powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze”. kierownicy wszystkich czterech administracji są 
przekonani, że plan uda się zrealizować.

TRWAJĄ ROBOTY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

koronawirus zablokował niektóre 
prace remontowe  

Obostrzenia wprowadzone przez 
rząd spowodowały, że niektóre 
prace – szczególnie w mieszka-
niach – zostały wstrzymane.
 – Myślę, że wykonaliśmy już ok. 
30 procent zaplanowanych prac. 
Na szczęście już na początku 
roku udało się położyć instalację 
wodociągową w klatce B falowca 
przy ulicy Obrońców Wybrzeża, 
gdzie kończymy również wymia-
nę instalacji elektrycznej. Z kolei 
w budynku przy ulicy Chłop-
skiej 12 wymieniliśmy instalację 
centralnego ogrzewania na klat-
kach schodowych. Odnowiono 
klatki schodowe w budynku przy 

ul. Kaczyńskiego 32. Zainstalo-
wano nowe grzejniki, a system 
zautomatyzowano. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu w okresie przej-
ściowym ogrzewanie korytarzy 
będzie dostosowane do tempe-
ratury na zewnątrz – tłumaczy 
Andrzej Narkiewicz, kierownik 
Administracji Osiedla nr 4 PSM 
„Przymorze”.
Lada dzień rozpoczną się robo-
ty związane z remontem chod-
nika (od strony balkonów) przy 

falowcu, a od szczytu budynku 
przy ul. Chłopskiej 14 wyko-
nanych zostanie ok. 15 miejsc 
postojowych.
Nasi Czytelnicy pytają również 
o inwestycję, która jest realizowa-
na przy ul. Obrońców Wybrzeża 
na wysokości kompleksu „Cztery 
oceany”.
 – W zeszłym roku ogłoszono 
przetarg na zagospodarowanie 
tego terenu. Firma, która wygra-
ła, zajmuje się właśnie budową 
piętrowego budynku handlowo
-usługowego. Myślę, że inwe-
stycja będzie ukończona jeszcze 
w tym roku. Dzięki takiemu roz-

wiązaniu do spółdzielczej kasy 
trafią dodatkowe środki finanso-
we. Zadowoleni powinni też być 
mieszkańcy, ponieważ na piętrze 
zaplanowano kawiarenkę, a par-
ter przeznaczony ma być na usłu-
gi – dodaje Andrzej Narkiewicz.
Jedną z najistotniejszych robót 
ujętych w tegorocznym planie re-
montów na terenie Administracji 
Osiedla nr 2 jest wymiana insta-
lacji gazowej.
 – Są to jednocześnie najdroższe 

prace, jakie zaplanowaliśmy na 
ten rok. Wymiana instalacji ga-
zowej prowadzona ma być w bu-
dynkach przy Kaczyńskiego 8, 
Piastowskiej 94, 96 i 106. Ro-
boty musieliśmy wstrzymać, po-
nieważ pracownicy wchodzili do 
mieszkań. Nie mamy danych, 
w których lokalach wprowadzona 
została kwarantanna. Poza tym 
sami mieszkańcy – ze względu na 
swoje bezpieczeństwo – na chcie-
li przyjmować w swoich domach 
pracowników wymieniających 
instalacje gazowe. Doskonale to 
rozumiem, dlatego prace te będą 
kontynuowane po unormowa-
niu się sytuacji w naszym kraju. 
Niewiadoma dotyczy też firm 
budowlanych i ich kondycji eko-
nomicznej. Kryzys dotyka wie-
lu przedsiębiorstw, a poza tym 
zdziesiątkować je może koro-
nawirus. Trudno więc wyroko-
wać, co będzie za kilka tygodni 
– mówi nam Włodzimierz Bycz-
kowski, kierownik Administracji 
Osiedla nr 2.
W tym roku odnowione zostały 
już dwie klatki falowca 100 C i D. 
Poza tym na ten rok zaplanowano 
malowanie klatek schodowych 
budynków przy Piastowskiej 68 
i Chłopskiej 34 B. Prowadzone 
też będą naprawy konstrukcyjne 
falowców i przybudówek. Cześć 
środków przeznaczymy, jak co 
roku, na naprawę osiedlowych 
ulic.
W kolejnych miejscach – zarów-
no na Małym, jak i na Wielkim 
Przymorzu – ustawione będą 
stojaki na rowery oraz ławki przy 
głównych ciągach komunikacyj-
nych. Akcja prowadzona jest od 
kilku lat. Władze administracji 
dostrzegają fakt, że są one wy-
korzystywane, dlatego stojaki 
sukcesywnie pojawiają się w no-
wych lokalizacjach. Niebawem 

rozpocznie się naprawa elewacji 
budynku przy ul. Kaczyńskiego 
2 (od strony południowej) oraz 
Piastowskiej 78 i 80. W budynku 
przy Piastowskiej 68 wymieniane 
będą również drzwi wejściowe 
i do piwnicy, a czujki ruchu zastą-
pią oświetlenie tradycyjne.
Dodać warto, że nie na wszyst-
kie roboty udało się już znaleźć 
wykonawców.
 – Zgodnie z naszym regulami-
nem nie możemy rozstrzygać 
przetargu, jeśli do konkretnego 
zadania zgłosi się jeden podmiot. 
Tak było w niektórych przypad-
kach, dlatego musieliśmy rozsyłać 
do firm zaproszenia do składania 
ofert. Muszę jednak przyznać, że 
w zdecydowanej większości wy-
konawców mamy wyłonionych, 
ale ceny są nieco wyższe od tych, 
które obowiązywały w roku po-
przednim – tłumaczy Włodzi-
mierz Byczkowski.
Nie wszystkich wykonawców 
udało się również wyłonić na ro-
boty zaplanowane na terenie Ad-
ministracji Osiedla nr 1.
W tegorocznych planach zapisa-
no m.in. wykonanie przedłużenia 
zadaszeń wraz z remontem wejść 
do klatek schodowych i parterów 
w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 
42 oraz remont galerii i malo-
wanie elewacji budynku przy ul. 
Rzeczypospolitej 1A i B.
 – Chcemy też zaadaptować po-
mieszczenia wsypowe dla gospo-
darzy domów przy Rzeczypospo-
litej 7 A i B oraz wyremontować 
pomieszczenia na węzły ciepl-
ne w budynkach niskich oraz 
wieżowcach przy ulicy Śląskiej. 
Chcemy też zająć się remontem 
altan śmietnikowych przy Ko-
łobrzeskiej 42 i Rzeczypospo-
litej 11 oraz wymianą instalacji 

wodociągowej w budynku przy 
Opolskiej 10. Wymieniać też bę-
dziemy też niemal 4 tysiące wo-
domierzy – informuje Elżbieta 
Bohdziewicz, zastępca kierowni-
ka ds.  technicznych Administra-
cji Osiedla nr 1.
Przy Śląskiej 86 i 35 pomiesz-
czenia pod rotundą zaadapto-
wano na rowerownie, wykonano 
też remont parteru budynku przy 
Chłopskiej 7 wraz z wymianą 
okien i drzwi wejściowych do 
klatki schodowej. Dobrą pogodę 
wykorzystano na naprawy dróg 
osiedlowych. Wykonano też pod-
jazdy dla wózków przy Rzeczy-
pospolitej 7B i D i zakończono 
wymianę instalacji wodociągowej 
przy Opolskiej 4 i 7.
 – Przetargi na niektóre prace zo-
stały wstrzymane. Jak tylko sy-
tuacja epidemiologiczna w kraju 
ulegnie poprawie, to kontynuować 
będziemy procedury przetargowe 
– dodaje Elżbieta Bohdziewicz.
Wszystkich wykonawców wyło-
niono na prace remontowe reali-
zowane na terenie Administracji 
Osiedla nr 3.

 – W związku z panującą sytuacją 
wszystkie robot zostały wstrzy-
mane – szczególnie wewnątrz 
budynków. Lada dzień ruszą 
prace, które można wykonać na 
zewnątrz. Na ten rok zaplanowa-
liśmy wymianę instalacji gazowej 
w budynku przy ul. Jagiellońskiej 
42 oraz wodociągowej w dwóch 
klatkach. Prowadzone też będą 
prace dekarskie. W dwóch bu-
dynkach będziemy wymie-
niać drzwi wejściowe do piwnic 
i klatek schodowych oraz okienka 
piwniczne. Od strony balkonów 
falowca remontowany będzie 
chodnik. W tym roku przewi-
dzieliśmy także malowanie ele-
wacji części falowca – mówi 
Stanisław Kołaciński, kierownik 
Administracji Osiedla nr 3.
Dodajmy jeszcze na sam koniec, 
że w związku z pandemią ko-
ronawirusa przesunięte zostały 
wszystkie przeglądy budynków. 
Będą one prowadzone w termi-
nach późniejszych.

Grzegorz Rudnicki

 na ten rok zaplanowano remont części chodnika przy falowcu na 
ul. Jagiellońskiej 
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  po remoncie spółdzielnia przekaże miejskiej spółce hydrofornię 
i sieć wodociągową

  w ramach remontów sukcesywnie odnawiane są elewacje budynków

  ten parking będzie funkcjonował tylko do końca maja

spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” mimo wielu obostrzeń stara się prowadzić swoją działalność. administracja jest zamknięta dla interesantów, 
ale pracownicy techniczni i gospodarze domów pracują. realizowane są również zadania remontowe, które zaplanowano na ten rok.

tylko do końca maja będzie można korzystać z parkingu przy ulicy kurpińskiego na suchaninie. przypomnijmy, że miasto wypowiedziało 
spółdzielni niemal 20-letnią umowę dzierżawy. problem z parkowaniem widoczny jest jednak już teraz.

PRZERWANO TYLKO WYMIANĘ INSTALCJI GAZOWYCH

SPÓŁDZIELNIA WYCZERPAŁA SWOJE MOŻLIWOŚCI

spółdzielnia zyska na przykazaniu 
hydroforni miejskiej spółce

od czerwca mieszkańców czeka parkingowy armagedon

Administracja spółdzielni przy 
ul. Kurpińskiego zamknięta jest 
od kilku tygodni.
 – Nie oznacza to, że biura są 
całkowicie zamknięte. W spra-
wach pilnych i nagłych jesteśmy 
do dyspozycji naszych miesz-
kańców, ale oczywiście z za-
chowaniem wszelkich środków 
ostrożności – mówi nam Ma-
rek Bugaj, zastępca prezesa 
ds. technicznych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Firmy wyłonione w drodze 
przetargu zajmują się pracami 
remontowymi. Wykonywane są 
jednak tylko roboty na zewnątrz 
budynków. Przerwane zosta-
ły natomiast prace związane 

z wymianą instalacji gazowych.
 – Roboty te muszą być wy-
konane, ponieważ chodzi 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Mam nadzieję, że sytu-
acja niebawem wróci do normy 
i będziemy mogli kontynuować 
zaczęte prace. Wymianę insta-
lacji gazowych w naszych bu-
dynkach prowadzimy już od 
kilku lat. Program obejmuje 
wszystkie zasoby, w których ta-
kie instalacje funkcjonują. Za-
danie realizujemy od siedmiu 
lat i zgodnie z naszym harmo-
nogramem koniec prac przewi-
dziany jest w 2022 roku – tłu-
maczy Marek Bugaj.
Ważnym zadaniem – z punktu 

widzenia ekonomicznego – jest 
z kolei modernizacja hydrofor-
ni. Na walnym zgromadzeniu 
członkowie spółdzielni zde-
cydowali, że obiekt zostanie 
przekazany spółce miejskiej 
Gdańskie Infrastruktury Wod-
no-Kanalizacyjne. Jednym 
z warunków jest jego moder-
nizacja – zgodnie z warunkami 
technicznymi, jakie spółdziel-
nia otrzymała z Saur Neptun 
Gdańsk i Gdańskiej Infrastruk-
tury Wodno-Kanalizacyjnej.
 – Już w lutym w drodze prze-
targu wyłoniliśmy firmę, która 
zmodernizuje hydrofornię. Po 
zakończeniu prac wszystko ste-
rowane będzie elektronicznie. 
Przed przekazaniem obiektu 
miejskiej spółce musimy dodat-
kowo uporządkować wszystkie 
sieci zewnętrzne, ponieważ 
także one będą przekazane. Nie 
są to nowe sieci, więc w przy-
szłości – w razie awarii – nie 
spółdzielnia, a nowy zarządca 
będzie musiał usuwać wszelkie 
awarie – tłumaczy wiceprezes.
Na tym nie koniec plusów. 
Władze GIWK zapewniają, 
że spółka zwróci spółdzielni 30 
procent kosztów związanych 
z modernizacją hydroforni. Nie 
są to małe pieniądze, bo SM 

„Suchanino” otrzyma może ok. 
300 tysięcy złotych.
 – Spółdzielnia odpowiadać 
będzie jedynie za sieci w bu-
dynkach. Mimo że od kilku 
lat w mieszkania działają wo-
domierze z odczytem radio-
wym, to sądzę, że po przeka-
zaniu sieci miejskiej spółce, 
zużycie wody będzie jeszcze 
bardziej „rzeczywiste”, co po-
winno mieć odzwierciedlenie 
w kosztach. Co ciekawe po 
wprowadzeniu wodomierzy 

z odczytem radiowym odno-
towywaliśmy sytuacje, że nie 
było żadnej różnicy miedzy 
odczytami domowymi a wodo-
mierzem głównym. Błąd sta-
tyczny kształtuje się jednak na 
poziomie 3–4 proc. W ostat-
nim czasie wzięliśmy jednak 
pod lupę dwa budynki, w któ-
rych różnica jest większa. Bę-
dziemy analizować, a potem 
usuwać przyczynę tak dużej 
rozbieżności – wyjaśnia wice-
prezes Bugaj.

Wśród robót remontowych za-
planowanych na ten rok prze-
widziano również malowanie 
elewacji. Tylko w tym roku 
prace te będę prowadzone na 
czterech budynkach – przy  
ul. Kurpińskiego15, No-
skowskiego, Paderewskiego 8 
i Kamieńskiego 9, a zgodnie 
z umową na ich wykonanie wy-
konawca ma czas do połowy 
grudnia.

(lubek)

Już w poprzednim wydaniu 
„Panoramy” informowali-
śmy o tym, że miasto wypo-
wiedziało spółdzielni umowę 
dzierżawy terenu, na którym 
zlokalizowany jest parking. 
Umowa obowiązuje do końca 
maja, po tym terminie spół-
dzielnia jest zobowiązana 
zwrócić miastu teren w takim 
samym stanie, jaki otrzymała 
17 lat temu.
 – Nie trzeba czekać aż do koń-
ca maja, żeby przekonać się, że 
na naszym osiedlu znalezienie 
wolnego miejsca parkingowe-
go graniczy z cudem. W każ-
dy wieczór i weekend wolnych 
miejsc zwyczajnie brakuje. 
Sytuacja pogorszyła się, kie-
dy wprowadzono obostrzenia 
związane z pandemią korora-
wirusa. Ulica Kurpińskiego 

w całej długości zapchana jest 
samochodami. Będę pełen 
podziwu dla kierowcy wozy 
strażackiego, który w razie – 
nie daj Boże – pożaru będzie 
musiał kiedyś przejechać mię-
dzy zaparkowanymi tu samo-
chodami – mówi Zygmunt 
Ruciński.
Już kilka tygodni temu władze 
spółdzielni wystosowały w tej 
sprawie kolejne pismo do pre-
zydent Gdańska Aleksandry 
Dulkiewicz.
 – Mamy niemal koniec kwiet-
nia, a my wciąż nie otrzyma-
liśmy żadnej odpowiedzi. Jako 
spółdzielnia wyczerpaliśmy 
już wszystkie możliwości, 
aby przekonać władze mia-
sta do zmiany decyzji – mówi 
„Panoramie” Leonard Wie-
czorek, prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Suchanino”.
Mieszkańcy milczą. Być może 
pogodzili się z faktem, że od 1 
czerwca na osiedlu rozpocznie 
się zażarta walka o każdy wol-
ny centymetr do zaparkowania 
samochodu albo też uznali, że 
wiadomość o likwidacji par-
kingu to żart.
Przypomnijmy w tym miej-
scu, że teren pod parkingiem 
będzie odebrany spółdzielni, 
ponieważ miasto chce oddać 
działkę nieznanemu, prywat-
nemu podmiotowi. Jak się 
dowiedzieliśmy, wśród osób, 
które popierały budowę balonu 
sportowego na miejscu obec-
nego parkingu, są również 
osoby, które mieszkają na tere-
nie spółdzielni.
 – Dziwię się, że mieszkańcy 
ignorują temat. Nie wystarczy 

tylko mieszkać i oczekiwać, 
aż ktoś powalczy za nas o ten 
parking. Za kilka tygodni jak 
wściekłe psy będziemy walczyć 
o każde wolne miejsce posto-
jowe. Nic nas nie nauczyła hi-
storia. Czy za każdym razem 
Polak musi być mądry po szko-
dzie, a nie przed? – pyta reto-
rycznie Krzysztof Imieliński.
W tej chwili z parkingu korzy-
sta ok. 40 kierowców. Czy za-
tem – zapchana już w tej chwili 
do granic możliwości – ulica 
Kurpińskiego jest w stanie po-
mieścić dodatkowych kilka-
dziesiąt samochodów? Wiado-
mo, że nie.
 – Problem będzie jeszcze 
większy, kiedy uruchomiony 
będzie balon sportowy, po-
nieważ na miejscach prze-
znaczonych dla spółdzielców 

parkować będą osoby korzy-
stające z balonu. Na naszym 
osiedlu parkować będą oso-
by przyjeżdżające na zaję-
cia do balonu, a co z naszymi 

mieszkańcami? – dodaje Mi-
rosław Radziwanowski.

(GR)
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

WYWIAD Z SENATOREM RYSZARDEM ŚWILSKIM

małe firmy zawieszają działalność,  
a większe chcą zwalniać pracowników 

PAMPERSY W LISTACH

wesprzyj gdańskich seniorów!
Ponad sto listów z informa-
cjami o osobach starszych 
pobrali darczyńcy, by zaku-
pić i ofiarować potrzebującym 
środki pielęgnacyjno-higie-
niczne. Na taką pomoc cze-
ka jeszcze około czterdziestu 
sędziwych podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
 – Z całego serca dziękuje-
my wszystkim osobom, które 
odpowiedziały na nasz apel 
o przekazanie schorowanym 
seniorkom i seniorom m.in. 
pieluchomajtek, pampersów, 
kremów przeciwodleżyno-
wych. Jednak specjalna edycja 
akcji „Każdy może pomóc”, 
dedykowanej osobom star-
szym, uboższym i ich opieku-
nom, dalej trwa – mówi Syl-
wia Resel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
Nadal potrzebne są środki 
pielęgnacyjno-higieniczne 
dla osób niesamodzielnych, 
leżących, uboższych w Gdań-
sku. Pracownicy MOPR sta-
rają się, by ich opiekunowie 
podczas pandemii nie mu-
sieli martwić się o zakup np. 
pampersów czy niezbędnych 
żeli. Poprzez akcję gdań-
ski ośrodek chce zminima-
lizować ryzyko zakażenia 

koronawirusem seniorów i ich 
opiekunów.  
 – Darczyńca musi tylko pobrać 
drogą elektroniczną list o oso-
bie starszej – mówi Magdalena 
Theus, koordynatorka przedsię-
wzięcia z gdańskiego MOPR. 
– Są tam informacje o potrze-
bach osoby starszej oraz adres, 
podany za jej zgodą. Wystarczy 
więc zamówić internetowo nie-
zbędne środki pielęgnacyjne, 

dokonując przedpłaty ze 
wskazaniem adresu seniora. 
W wiadomości dla kuriera 
dopisać, że przesyłkę można 
zostawić pod drzwiami. 
Listy o potrzebujących se-
niorkach i seniorach można 
pobrać pod adresem
email: magdalena.theus@
mopr.gda.pl.

(GR)

 – Jak w tej chwili wygląda 
praca senatora świlskiego?
 – Senat stara się obrado-
wać w sposób standardowy. 
Przejeżdżamy na posiedze-
nia komisji i Senatu. Nie ma 
formuły praktykowanej obec-
nie w Sejmie. Jest oczywiście 
możliwość elektronicznego 
łączenia podczas obrad, a do-
tyczy to osób chorych albo 
tych, które mają jakiś problem 
z dojazdem. Jak do tej pory te 
rozwiązania zdają egzamin.
 – w całym kraju nasi 
rodacy w różny sposób 
pomagają innym. kolejny 
raz trudna sytuacja poka-
zała, że polacy potrafią się 
zjednoczyć. tego samego 
nie można powiedzieć nie-
stety o politykach, którzy 
prowadzą regularną wojnę. 
dlaczego?
 – Już w pierwszych tygo-
dniach, kiedy pojawiła kwe-
stia docierającego do Polski 

o pracy w czasie pandemii, wyborach prezydenckich i sytuacji ekonomicznej pomorskich przedsiębiorców z senatorem 
ryszardem Świlskim rozmawia Grzegorz rudnicki.

wirusa, wyciągnęliśmy rękę 
do rządzących. Przez miesiąc 
politycy PiS bagatelizowali 
problem. Główny Inspektor 
Sanitarny Jarosław Pinkas ra-
dził politykom opozycji wło-
żenie lodu w majtki. Z kolei 
jeden z wiceministrów obro-
ny narodowej radził, abyśmy 
przestali mówić o koronawi-
rusie, a zaczęli grać w chiń-
czyka. Taka była reakcja poli-
tyków PiS na nasze informacje 
o zbliżającym się zagrożeniu.
Kiedy wprowadzana była 
pierwsza ustawa antykryzyso-
wa, zapewnialiśmy, że senat ją 
przyjmie bez żadnych zastrze-
żeń, aby jak najszybciej wdro-
żyć programy pomocowe. 
Umówiliśmy się też, że senat 
wprowadzi drobne popraw-
ki. Tak zrobiliśmy, ale w Sej-
mie zostały one odrzucone. 
Podobnie było w przypadku 
tarczy antykryzysowej, któ-
rą nazywam sitem, ponieważ 

nie jest to żadna tarcza. Za-
pisy w tej ustawie nie są od-
powiednią ochroną dla pra-
codawców oraz pracowników 
czy rodziców. Zaproponowa-
liśmy zapis wprowadzający 
świadczenie opiekuńcze dla 
rodziców dzieci do 12 roku 
życia. To też zostało odrzu-
cone, podobnie jak urucho-
mienie pożyczek dla mikro 
i małych przedsiębiorców do 
40, a nie 5 tysięcy jak jest to 
teraz. Odrzucono też kwestię 
cotygodniowego badania per-
sonelu medycznego, który jest 
na pierwszej linii frontu. Co 
jeszcze mamy zrobić, skoro 
wszystkie nasze propozycje są 
wycinane, a rząd uważa się za 
najmądrzejszy w każdej ma-
terii? Ale jak widać chyba tak 
nie jest. Narodowy Bank Pol-
ski dodrukowuje pieniądze, 
a przecież całkiem niedawno 
premier chwalił się, że tak do-
brego budżetu w historii Pol-
ski jeszcze nie było. Budżet 

więc wygląda tak dobrze, że 
aż zabrakło pieniędzy na po-
moc i trzeba zadłużać kraj. 
Niestety król okazał się nagi.
 – wiem, że regularnie 
rozmawia pan z pomorski-
mi przedsiębiorcami. Jak 
w tej chwili wygląda ich 
sytuacja?
 – Zgadza się. Analizujemy 
zapisy ustawy, ale i rozma-
wiamy o ich propozycjach, 
a kilka z nich udało mi się 
przeforsować. Wprowadzi-
liśmy m.in. zapis mówią-
cy, że fundusze regionalne, 
a więc w naszym przypadku 
Pomorski Fundusz Rozwo-
ju, nie musiał wykorzysty-
wać ścieżki związanej z pra-
wem zamówień publicznych 
dla uruchamiania pożyczek 
i poręczeń dla przedsiębior-
ców. Do tej pory była to tyl-
ko domena Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Dzięki 
temu udało się wygenero-
wać na Pomorzu 80 milio-
nów złotych na pożyczki dla 
przedsiębiorców.
Właściciele szczególnie 
małych f irm podjęli decy-
zje o zawieszeniu działal-
ności gospodarczej. Chodzi 
przede wszystkim o sek-
tor usług. Z kolei większe 
przedsiębiorstwa dały sobie 
jeszcze czas, czy pozostaną 
w takim samy stosunku pra-
cy jak dotychczas, czy może 
nastąpią zwolnienia. Nieste-
ty f irmy z branży motoryza-
cyjnej takie zwolnienia już 
poczyniły.
 – rząd czy może prezes 
partii rządzącej jest najmą-
drzejszy?

 – Nie jest żadną tajemnicą, 
że prawą stroną sceny poli-
tycznej rządzi prezes PiS Ja-
rosław Kaczyński. Dobitnym 
tego przykładem jest pęd do 
zorganizowania wyborów 
prezydenckich, co jest – moim 
zdaniem – absolutnym sza-
leństwem. Nie wiem, jakim 
trzeba być człowiekiem, aby 
za wszelką ceną dążyć do wy-
borów. Proszę też zwrócić 
uwagę na fakt, że Państwowa 
Komisja Wyborcza została 
pozbawiona wszelkiego ro-
dzaju atrybutów związanych 
z prowadzeniem wyborów. 
Teoretycznie za wybory ma 
odpowiadać ministerstwo. 
To jest zwyczajna kpina z de-
mokracji. Kiedy codziennie 
słyszymy o kolejnych zakażo-
nych, kolejnych of iarach wi-
rusa, mówienie o majowych 
wyborach jest jakąś aberracją.
 – Jaki jest zatem odpo-
wiedni termin na przepro-
wadzenie wyborów?
 – Osoby, które teraz mówią, 
że są obrońcami konstytucji, 
przez ostatnie lata traktowały 
ją jak szmatę, łamały wszelkie 
zasady. Dziś mówią, że aby 
spełnić zapisy konstytucji, 
muszą się odbyć wybory pre-
zydenckie. Moim zdaniem 
jest to urąganie inteligencji 
polskiego narodu. Mam na-
dzieję, że Polacy wyciągną 
z tego odpowiednie wnioski. 
Najistotniejszą sprawą jest 
w tej chwili walka z korona-
wirusem. Należy wprowadzić 
stan klęski żywiołowej, co 
spowoduje, że będzie moż-
na – zgodnie z literą prawa 
– przesunąć termin wyborów 

do momentu stabilnej sy-
tuacji. Wtedy można prze-
prowadzić wybory w sposób 
standardowy, koresponden-
cyjny i internetowy.
 – Czy głosowanie interne-
towe to dobre rozwiązanie?
 – Od dawna mówimy, żeby 
można było głosować w różny 
sposób. Trzeba to jednak do-
kładnie przygotować, a na to 
potrzeba czasu. Takie zmiany 
chcieliśmy wprowadzić, ale 
wtedy to właśnie posłowie 
PiS twierdzili, że to będzie 
proceder skupu głosów i do-
skonała okazja do fałszowa-
nia wyborów. Ci sami ludzie 
są dziś orędownikami wybo-
rów korespondencyjnych.
 – w publikowanych son-
dażach widzimy, że żaden 
z kandydatów nie ma szans 
z obecnym prezydentem. 
Czy zatem nie lepiej byłoby 
wystawić jednego kon-
trkandydata?
 – Jak można prowadzić kam-
panię wyborczą, skoro wpro-
wadzono różne ograniczeni 
dotyczące m.in. ilości osób 
na spotkaniach? W tym kraju 
tylko jedna osoba może zro-
bić sobie ustawkę w Orlenie 
przy taśmie produkcyjnej 
płynu do dezynfekcji czy spo-
tykać się z lekarzami w róż-
nych częściach kraju i robić 
sobie zdjęcia pod szpitalami. 
Myślę, że nikt nie wie, jaki 
będzie wynik wyborów pre-
zydenckich – bez względu na 
to, kiedy się one odbędą. Ci, 
którzy są pewni zwycięstwa 
obecnego prezydenta, mogą 
się grubo pomylić.
 – dziękuję za rozmowę.
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POTRZEBY SĄ WIELKIE

respiratory dla geriatrii
Jak informuje Marek Niziołek 
z sopockiego magistratu, miej-
scowy oddział geriatryczny Po-
morskiego Centrum Reumato-
logicznego został wyposażony 
w dwa respiratory. Zakup jednego 
urządzenia sfinansowało miasto 
Sopot, za drugie zapłaciła działa-
jąca na rynku trójmiejskim firma 
deweloperska Invest Komfort.
Każdy z respiratorów kosztował 
20 520 zł brutto.
 – Respiratory są niezbędne dla 
naszego oddziału, na którym – 
z racji wieku i chorób towarzy-
szących – przebywają pacjenci 
podwyższonego ryzyka  – mówi 
dr Gierak-Pilarczyk, prezes Za-
rządu spółki Pomorskie Cen-
trum Reumatologiczne w So-
pocie. – W związku z tym, że 
dostawy rządowe są niewystar-
czające, pilnie potrzebne są także 
środki ochrony osobistej.
 – Sopot kupuje i przekazuje je 
nieodpłatnie tym, którzy ratują 
nasze życie i zdrowie. Prioryte-
tem jest ochrona i zabezpiecze-
nie wszystkich pracowników 
medycznych, pomocy społecznej 
i służb, które na co dzień pracują, 
aby ograniczyć rozprzestrzenia-
nie się epidemii. Są to pracownicy 
Pogotowia Ratunkowego, szpi-
tala, Domu Pomocy Społecznej, 
MOPS, hospicjum, miejsc kwa-
rantanny, Urzędu Stanu Cywil-
nego, cmentarzy oraz Policja, 
Straż Pożarna i Straż Miejska – 
podkreśla Marek Niziołek.

Zapotrzebowanie jest ogrom-
ne. Niestety brakuje także re-
alnego wsparcia rządowego, 
szczególnie w tak wrażliwych 
miejscach jak Domy Pomocy 
Społecznej czy Pogotowia Ra-
tunkowe. Pierwsze dostawy od 
wojewody dla Pogotowia i Szpi-
tala Reumatologicznego dotarły 
do Sopotu dopiero w ostatnich 
dniach.
 – Od początku epidemii wspie-
ramy i będziemy nadal wspierać 
także wszystkich mieszkań-
ców, którzy są w trudniejszej 
sytuacji. Sopocki MOPS dys-
trybuuje maseczki wielorazowe 
do wszystkich osób, które za-
opatruje w żywność – to ponad 
500 rodzin. Rozdają je także 
podopiecznym i ich rodzinom 
opiekunki środowiskowe, asy-
stenci osób z niepełnospraw-
nością oraz wolontariusze. Ta-
kie maseczki dystrybuowane 
są również klientom sklepu, 
w którym zaopatrują się pod-
opieczni MOPS. Dom Pomocy 
Społecznej ma maseczki dla se-
niorów, którzy korzystali z zajęć 
Dziennego Domu czy innych 
form dziennego wsparcia – 
mówi Magdalena Czarzyńska
-Jachim, wiceprezydent Sopotu.
Potrzeby są bardzo duże, by na-
dążyć z ich realizacją do akcji 
włączyli się również wolonta-
riusze i ludzie dobrej woli.

(GR)
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To już niemal pewne. Wal-
ne Zgromadzenie Robotni-
czej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Budowlani” nie odbędzie 
się w zaplanowanym termi-
nie. Najważniejsze zebranie 
w spółdzielni z pierwszych dni 
czerwca będzie prawdopodob-
nie przełożone na koniec mie-
siąca albo i – co bardziej realne 
– na wrzesień.
– Jesteśmy zmuszeni przeło-
żyć walne zgromadzenie na 
inny termin. Możliwe są dwa 
termin: koniec czerwca albo 
wrzesień. Obserwując obec-
ną sytuację w kraju, docho-
dzę do wniosku, że bardziej 
prawdopodobnym terminem 
jest okres powakacyjny. Jednak 
w tej chwili podawanie jakich-
kolwiek dat podobne jest do 
wróżenia z fusów – mówi „Pa-
noramie” Zbigniew Kopiński, 
prezes RSM „Budowlani”.
O kolejnym terminie walnego 
zgromadzeni poinformujemy 
oczywiście na naszych łamach. 
Dodajmy w tym miejscu, że 
nie jest to jedyne zebranie, któ-
re zostało odwołane w związku 

z pandemią koronawirusa.
 – Chcieliśmy organizować 
zebrania z mieszkańcami bu-
dynków, w których trzeba 
zlikwidować instalacje gazo-
we, służące do podgrzewania 
wody. Inwestycja jest niezwy-
kle kosztowna, stąd też pomysł 
organizacji spotkań, abyśmy 
mogli porozmawiać z miesz-
kańcami o kwestiach finanso-
wych – mówi nam Krzysztof 
Mackiewicz, zastępca prezesa 
ds. technicznych RSM „Bu-
dowlani”. – Ogłosiliśmy prze-
targ, aby poznać dokładny 
koszt tego zadania. Chcieliby-
śmy, aby prace rozpoczęły się 
najpierw w trzech wieżowcach 
przy alei Grunwaldzkiej 583, 
573 i 579.
Prawo spółdzielcze mówi, 
że każda nieruchomość musi 
sama finansować działania za-
wiązane z remontami. Żaden 
budynek nie posiada wystar-
czającej ilości środków finan-
sowych na te prace, a miesz-
kańcy nie będą chcieli zaciągać 
kredytów. Być może spółdziel-
nia uruchomi pewne środki, 

aby udało się zlikwidować in-
stalację gazową.
 – Taka możliwość istnieje. 
Gdyby tak się stało, to w bu-
dynku, gdzie przeprowadzono 
taką inwestycję, musielibyśmy 
podnieść fundusz remonto-
wy do takiego poziomu, aby 
w ciągu maksymalnie 3 lat 
mieszkańcy tej nieruchomo-
ści zwrócili do spółdzielczej 
kasy otrzymane wcześniej pie-
niądze. Jest to chyba jedyne 
wyjście z sytuacji, a prace te 
musimy wykonać, ponieważ 
bezpieczeństwo mieszkańców 
jest najważniejsze – wyjaśnia 
Krzysztof Mackiewicz.
W tej chwili na terenie spół-
dzielni – w ramach remon-
tów – prowadzone są przede 
wszystkim prace zewnętrzne. 
Związane są one z remon-
tami dachów, dodatkowymi 
miejscami postojowymi oraz 
naprawą chodników i osiedlo-
wych ulic. Z kolei wszystkie 
roboty, które mają być wyko-
nane wewnątrz budynków, zo-
stały przełożone w czasie.
 – Spółdzielnia jest zamknięta 

dla petentów. Wszystkie spra-
wy staramy się załatwić te-
lefonicznie albo drogą ma-
ilową. Gospodarze domów 
oraz pracownicy techniczni 
– jeśli wystąpi jakaś awaria 

– są oczywiście na posterun-
ku i wszystko naprawiają na 
bieżąco. Być może na począt-
ku maja otwarta zostanie 
kasa, która będzie obsługi-
wała mieszkańców zgodnie 

z wszelkimi zasadami bezpie-
czeństwa – dodaje Zbigniew 
Kopiński.

(lubek)

na początku czerwca mieliśmy poznać nowy skład rady nadzorczej w rsm „budowlani”. pandemia koronawirusa 
torpeduje niemal wszystko – w tym również niektóre działania spółdzielców.

CORAZ BLIŻEJ LIKWIDACJI GAZOWYCH PIECYKÓW

walne zgromadzenie zostanie przełożone?

 instalację gazową trzeba zlikwidować m.in. w budynku przy al. Grunwaldzkiej 579

KORZYSTNIEJSZA BĘDZIE DZIERŻAWA

nowe autobusy na gdańskich ulicach
30 nowoczesnych autobu-
sów marki Mercedes trafi na 
gdańskie ulice, a wtedy bę-
dzie ich aż 48. Koszt 8-let-
niej dzierżawy pojazdów wraz 
z usługami utrzymania tech-
nicznego wynosić będzie po-
nad 117 mln zł.
 – Podążamy za współcze-
snym trendem sharing econo-
my, według którego właśnie 
używanie, nie posiadanie, 
jest bardziej ekonomicznym, 
jak i efektywnym sposobem 
gospodarowania – komentuje 
Piotr Borawski, zastępca pre-
zydenta ds. przedsiębiorczości 
i ochrony klimatu. – Z mode-
lu dzierżawy taboru już ko-
rzystają zakłady komunikacji 
miejskiej w Łodzi, Poznaniu, 
Wrocławiu czy Gliwicach. 
Sprawdzimy go także i u nas.
Jak mówi Maciej Lisicki, pre-
zes Gdańskich Autobusów 
i Tramwajów, atutem i głów-
ną ideą dzierżawy jako bardzo 
popularnego dziś rozwiąza-
nia jest zapewnienie ciągło-
ści działania komunikacji 
miejskiej.
 – Zależy nam na tym, by 
autobusy zawsze były goto-
we do jazdy bez konieczności 
angażowania w to pracow-
ników naszej spółki i – co 
też ważne – zatrzymywania 
pojazdów do naprawy. Dzię-
ki temu GAiT skupi się na 

przewożeniu pasażerów, a nie 
utrzymywaniu pojazdów. To 
ważny kontekst. Dzierżawa jest 
tu doskonałym rozwiązaniem – 
tłumaczy Maciej Lisicki.
Mercedesy Citaro to, jak za-
pewnia producent, obecnie naj-
nowocześniejsze seryjnie pro-
dukowane autobusy miejskie.
 – Warto przypomnieć, że no-
woczesne ekologiczne autobusy 
o najbardziej restrykcyjnej nor-
mie emisji spalin Euro VI Mer-
cedes Citaro do gdańskiej floty 
dołączyły w 2016 roku. W la-
tach 2016–2019 spółka GAiT 
zakupiła 67 takich pojazdów 

– przypomina Jędrzej Sie-
liwończyk z gdańskiego 
magistratu.
Dodajmy, ze każdy z pojaz-
dów wyposażony jest w sys-
tem klimatyzacji o wydajno-
ści zapewniającej komfort po-
dróżowania nawet w upalne 
dni z uwzględnieniem częste-
go otwierania drzwi.
 – W kabinach kierowców 
zamontowane są defibrylato-
ry AED. Korzystanie z nich 
jest bezpieczne dla ratowni-
ka i poszkodowanego. Defi-
brylator sam automatycznie 
analizuje pracę serca w ciągu 

kilku sekund, jeśli serce bije 
chaotycznie, aparat „reko-
menduje” wstrząs terapeu-
tyczny i „prowadzi” akcję ra-
towniczą; jeśli urządzenie nie 
wykryje takiej potrzeby, nie 
poda wstrząsu terapeutycz-
nego, ale podpowie dalsze 
działania. Dane statystyczne 
pokazują, że szansa na ura-
towanie życia człowieka, gdy 
podejmie się akcję ratunko-
wą z użyciem AED, wynosi 
70 procent – dodaje Jędrzej 
Sieliwończyk.

(GR)
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– potrzebna jest mobilizacja. specjalnie dla przedsiębiorców stworzyliśmy platformę komunikacyjną, zawierającą kompleksową 
informację o dostępnej dla firm pomocy – mówi mieczysław  struk, marszałek województwa pomorskiego.

trwa pandemia. mamy nadal 
trudną sytuację medyczną. 
ale zostawmy to na boku i  
porozmawiajmy o gospodar-
ce. Jak ocenia pan przygo-
towaną przez rząd tarczę 
antykryzysową?
– Najlepiej ocenił ją sam rząd, 
ogłaszając po kilku dniach po-
trzebę wprowadzenia Tarczy 
2.0. Doceniam gotowość do 
autorefleksji. Byłbym jednak 
spokojniejszy, gdyby zostały 
wprowadzone zapisy, o których 
od samego początku mówią 
przedsiębiorcy i samorządow-
cy, czyli praktycy. Tyle, że rząd 
naszych głosów nie słucha. Je-
żeli działania mają być skutecz-
ne muszą być proste i celne, tak 
żeby służyły odbiorcom, a nie 
dawały jedynie poczucie samo-
zadowolenia pomysłodawcom. 
Nasze firmy potrzebują jak naj-
większego wsparcia w utrzy-
maniu płynności i w zacho-
waniu zatrudnienia. Musimy 
zmierzyć się z najpoważniej-
szym kryzysem gospodarczym 
w historii wolnej Polski. Rzą-
dzący muszą się na tym skon-
centrować. Jest to dla mnie nie-
pojęte, że najważniejsi ludzie 
w państwie zajmują się dziś 
wyborami prezydenckimi. Bez 
najmniejszego uszczerbku dla 
demokracji – zgodnie z kon-
stytucją – można je przełożyć 
do czasu opanowania kryzysu. 
Ratowanie naszych firm to być 
albo nie być naszej gospodarki.

Co robi samorząd?
– Mamy pełną mobiliza-
cję na wszystkich poziomach 
samorządu terytorialnego 
i we wszystkich instytucjach 
i jednostkach samorządowych.  
Dzięki tej współpracy udało się 
w krótkim czasie zachęcić do 
decyzji zmniejszających obcią-
żenia lokalnego biznesu. Cho-
dzi m.in. o ulgi w czynszach 
w lokalach komunalnych czy 
zwolnienia lub odroczenia 
w podatkach lokalnych. Samo-
rząd województwa pomorskie-
go już zdecydował o przesunię-
ciach w budżecie województwa 

na łączną kwotę 130 mln zł,  
aby zasilić szpitale czy wes-
przeć przedsiębiorców poprzez 
uruchomienie pożyczek z zero-
wym oprocentowaniem. Dobra 
współpraca Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy z powiatowymi 
urzędami też przynosi efek-
ty. Pracownicy tych urzędów 
są bowiem na pierwszej linii 
współpracy z przedsiębiorcami.

nie tak dawno rząd mówił 
o centralizacji, a może nawet 
likwidacji urzędów pracy.
– A my pytaliśmy: czy jeżeli 
w jakiejś miejscowości dawno 
nie było pożaru, to należy zli-
kwidować straż pożarną? Dzi-
siaj widzimy jak bardzo są po-
trzebni ci „strażacy z urzędów 
pracy”. Znakomita część fun-
duszy adresowanych do przed-
siębiorców trafia za pośrednic-
twem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy i Powiatowych Urzędów 
Pracy do firm. Dzięki nim już 
dzisiaj możemy mówić o tysią-
cach pracowników, którzy mają 
zabezpieczone środki do życia. 
Należy przy tym zauważyć, że 
narzędzia, którymi się posłu-
gują nie są jeszcze doskonałe, 
są testowane w boju. A prze-
pisy i ich interpretacje ulega-
ją dynamicznym zmianom. 
Po drugiej stronie znajduje się 
przedsiębiorca ze wszystkimi 
swoimi obawami, zobowiąza-
niami, niepewnością jutra, czę-
sto niezrozumieniem zawiłych 
przepisów czy przesadnie roz-
budowanych procedur.

na co mogą liczyć przedsię-
biorcy?
– Uruchomionych jest kilka 
form wsparcia. W Wojewódz-
kim Urzędzie Pracy można 
skorzystać z dofinansowania 
kosztów wynagrodzeń w przy-
padku przestoju ekonomiczne-
go lub obniżonego czasu pra-
cy. W urzędach powiatowych 
na pomoc w pokryciu części 
kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej mogą 
liczyć samozatrudnieni. Na-
tomiast mikro, mali i średni 

przedsiębiorcy oraz organizacje 
pozarządowe mogą otrzymać 
dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników 
oraz należnych od nich składek 
na ubezpieczenie społeczne. 
Ponadto, mikro przedsiębiorcy 
mogą liczyć na pożyczki w wy-
sokości 5 tys. zł z szansą na 
umorzenie.

Jak to wygląda w liczbach?
– Na mój wniosek zostały uru-
chomione środki z rezerwy 
Funduszu Pracy w łącznej wy-
sokości 71 mln zł. Środki te 
przekazane z ministerstwa pra-
cy, za pośrednictwem Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, tra-
fiły PUP-ów i są przeznaczone 
na dofinansowanie wynagro-
dzeń i pokrycia części kosztów 
działalności prowadzonej przez 
samozatrudnionych. Dodatko-
wo, na mój wniosek, powiatowe 
urzędy otrzymały środki w wy-
sokości 63 mln zł pochodzące 
również z Funduszu Pracy, któ-
re są przeznaczone na pożyczki.

Dochodzą do tego działa-
nia prowadzone bezpośred-
nio przez Wojewódzki Urząd 
Pracy. Dane liczbowe i anga-
żowane kwoty zmieniają się 
każdego dnia, około 70 proc. 
wniosków ma jakieś niedo-
ciągnięcia. Jednak tam, gdzie 
zawodzi elektronika, pojawia-
ją się pracownicy WUP, któ-
rzy pomagają przedsiębiorcom 
w ich poprawieniu. Do tej pory 
75 wniosków trafiło do wypła-
ty. Szacowana wartość pomo-
cy, ze względu na liczbę zło-
żonych do dzisiaj wniosków, 
stanowi łączną kwotę ponad 
114 mln zł.  Z tego ponad 40 
mln zł dotyczy przestoju eko-
nomicznego, a ponad 73 mln 
zł obniżonego czasu pracy.

ile miejsc pracy w ten spo-
sób uda się uratować?
– Złożone wnioski dotyczą 
prawie 32 tys. pracowników, 
ale te dane nie są jeszcze pre-
cyzyjne. Urząd cały czas je 
uaktualnia.

Jak wup radzi sobie z na-
tłokiem dodatkowej pracy?
– Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy  Joanna Wit-
kowska wraz z zespołem pod-
jęła wiele ponadstandardo-
wych działań. Jednym z nich 
jest uruchomienie infolinii, 
która już obsłużyła tysią-
ce rozmów. Pamiętajmy, że 
to niestety wciąż początek. 
Liczba wniosków rośnie, bo 
rośnie liczba firm decydują-
cych się na wsparcie i go po-
trzebujących. W ślad za tymi 
potrzebami kolejni pracowni-
cy urzędu są przeszkalani do 
obsługi systemu i opracowy-
wania wniosków.

Jak wyglądamy na tle in-
nych województw?
–  Wojewódzki Urząd Pra-
cy w Gdańsku praktycz-
nie od początku był gotowy 
do przyjmowania wniosków 
od przedsiębiorców. Jeste-
śmy jednym z pierwszych 
województw, które zebrało 

zapotrzebowanie z powiato-
wych urzędów, dzięki czemu 
mogłem wystąpić z wnio-
skiem o uruchomienie środ-
ków. Te środki już od 8 kwiet-
nia pracują na rzecz naszych 
firm.

Codziennie pojawiają się 
nowe decyzje i pomysły. 
Gdzie przedsiębiorcy mają 
szukać informacji?
– We współpracy z naszy-
mi jednostkami, jak: Agen-
cja Rozwoju Pomorza, Po-
morski Fundusz Pożyczkowy 
oraz Pomorski Regionalny 
Fundusz Poręczeń Kredyto-
wych stworzyliśmy specjalną 
platformę komunikacji w po-
staci strony internetowej de-
dykowanej przedsiębiorcom. 
Strona, zawiera kompleksową 
informację i wszelkie wska-
zówki czy przekierowania do 
instytucji, które świadczą po-
moc dla firm. Zachęcam do 
odwiedzania www.pomocdla-
firm.pomorskie.eu.

marszałek struk: „to największy kryzys 
gospodarczy w historii wolnej polski”


