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FlashFlash

– warto podkreślić, że to niewielki wysiłek, 
a może pomóc innym chorym, którzy zmagają się 
z koronawirusem. doskonale wiem, jak ważna 
jest krew, która może uratować czyjeś życie. 
sama od wielu lat jestem honorową dawczynią 
i mam już srebrną odznakę – tłumaczy agnieszka 
kapała-sokalska, członkini zarządu województwa 
pomorskiego.

Mieszkania mogą zmienić się w hotelowce 
Kilkuosobowa grupa mieszkańców Suchanina pod pretek-
stem „walki” o dobro spółdzielni rozpoczęła starania o prze-
jęcie władzy w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. 
Efekty ich troski mogą okazać się niebawem opłakane.

Mistrz olimpijski prezesem AZS AWFiS
Mistrz Olimpijski Leszek Blanik został nowym prezesem 
AZS AWFiS Gdańsk.  Nowe rozdanie w akademickim 
klubie z  wieloletnimi tradycjami prezes Blanik otworzył 
konferencją prasową.

Uchwała antysmogowa
Radni województwa przyjęli uchwały dotyczące zmiany 
ogrzewania domów w celu redukcji zanieczyszczenia po-
wietrza. Mieszkańcy miast w pierwszej kolejności będą 
musieli podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Spółdzielnie powinny podejmować odważne decyzje
Istnieje realna szansa, że spółdzielnie mieszkaniowe ponownie 
będą prowadzić inwestycje mieszkaniowe. Stworzono bowiem 
odpowiednie narzędzia, dzięki którym ponownie można 
budować mieszkania w systemie lokatorskim. 
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CHORZY POTRZEBUJĄ OSOCZA

regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Gdańsku 
apeluje do osób, które przeszły zakażenie wirusem sars-coV-2 o od-
dawanie osocza. ważne, by pobrane osocze miało odpowiednią ilość 
przeciwciał, gdyż jest ono kluczowe w wykorzystaniu do leczenia pa-
cjentów w ciężkim stanie.



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  Październik 20202

Flash
WYDAWCA:
Flash press 
Gdańsk, ul. do studzienki 31a
m.zurek@panoramapomorza.pl
tel.790 486 988
www.panoramaflash.pl

rEdaktor NaCZELNY:
krzysztof lubański
tel.723 617 052
lubek@panoramapomorza.pl

rEdakCJa:
Grzegorz rudnicki
g.rudnicki@panoramapomorza.pl

redakcja nie bierze odpowiedzialności  za treści reklam i nie 
zwraca materiałów  nie zamówionych. zastrzegamy sobie prawo 

do skracania i adiustacji tekstów oraz zamiany ich tytułów.
strona internetowa: www.panoramaflash.pl

drUk:
Drukarnia POLSKA PRESS sp. z.o.o.

skład GrafiCZNY:
kamil Żurek
k.zurek@panoramapomorza.pl

rEkLaMa:
reklama@panoramapomorza.pl

WYdarZENia

PRECZ Z KOPCIUCHAMI

Uchwała 
antysmogowa
Radni województwa przyję-
li uchwały dotyczące zmiany 
ogrzewania domów w  celu 
redukcji zanieczyszcze-
nia powietrza. Mieszkańcy 
miast w pierwszej kolejności 
będą musieli podłączyć się 
do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej, jeżeli istnieje taka 
możliwość. Na wsiach nato-
miast obowiązywać będzie 
m.in. wymiana pieców i ko-
tłów na nowoczesne. 
 
Projekty uchwał koordyno-
wał i  przedstawił wicemar-
szałek województwa po-
morskiego Józef Sarnowski, 
który konsultował się za-
równo z  samorządowcami, 
jak i  organizacjami ekolo-
gicznymi. Zgodnie z  zało-
żeniem uchwał antysmo-
gowych mieszkańcy miast, 
którzy ogrzewają domy ko-
tłami CO lub piecami na 
paliwa stałe, w  pierwszej 
kolejności mają obowiązek 
podłączenia się do miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub gazo-
wej. Jeśli nie ma możliwości 
podłączenia się do miejskie-
go ogrzewania, uchwały ze-
zwalają na stosowanie gazu 
lub lekkiego oleju opałowe-
go. Oczywiście warto za-
inwestować w  odnawialne 
źródła energii w celu ogrze-
wania budynku i wody.
 – Skala problemu jest gi-
gantyczna. W  wojewódz-
twie pomorskim mamy ok. 
100 tys. kotłowni i  emi-
torów wysokoemisyjnych 
zanieczyszczających po-
wietrze. Warto wspomnieć 
o  powiązaniu zanieczysz-
czenia środowiska z  cho-
robami cywilizacyjnymi. 
Pyły w powietrzu wpływają 
choćby na choroby układu 
oddechowo-krążeniowego 
– mówi Mieczysław Struk, 
marszałek województwa 
pomorskiego.
Na wsiach priorytet mają 
sieci ciepłownicze. Nie 
ma obowiązku korzysta-
nia z  gminnych sieci gazo-
wych. Tutaj też obowiązu-
je wymiana źródeł ciepła 
na nowoczesne. Zgodnie 
z  uchwałą zabrania się spa-
lania węgla brunatnego, 
węgla kamiennego o  uziar-
nieniu mniejszym niż 3mm, 
mułów i  flotokoncentratów 
oraz biomasy o  wilgotności 
powyżej 20 proc. 
 – Nie można zamieniać pa-
liwa stałego na paliwo stałe. 
Wszędzie tam, gdzie istnieje 
możliwość podłączenia się 
do sieci ciepłowniczej lub 
do odnawialnej energii, jak 
najbardziej takie działania 

będą przez samorząd wspie-
rane – dodał marszałek.
Zarówno na wsiach, jak 
i  w miastach z  kotłów CO 
oraz pieców na paliwa stałe 
można korzystać najpóźniej 
do lipca 2035 roku (klasa 5 
– najwyższa). Piece i  kotły 
o  niższej klasie (3 i  4) na-
leży wymienić do września 
2026 roku. Te, które nie 
mają określonej klasy albo 
są 1 lub 2 kategorii, należy 
wymienić już do września 
2024 roku. 
Jeżeli w domu mamy komi-
nek, który nie jest głównym 
źródłem ogrzewania, nie 
trzeba z  niego rezygnować. 
Przestarzałe wkłady warto 
wymienić na nowoczesne, 
ekologiczne. Dym z komin-
ka nie może być uciążliwy 
dla sąsiedztwa. Do spala-
nia w  kominku należy uży-
wać specjalnego drewna lub 
olejów (w przypadku bioko-
minków). Trzeba też pamię-
tać, by rozpalanie w komin-
ku było okazjonalne.
Podstawowym źródłem fi-
nansowania wymiany źródeł 
ciepła jest rządowy program 
priorytetowy Czyste Powie-
trze. Gminy województwa 
pomorskiego, na terenie 
których obowiązywać bę-
dzie uchwała, będą mogły 
przystąpić do rządowego 
programu STOP SMOG, 
w  którym można uzyskać 
dofinansowanie w  wyso-
kości 70 proc. kosztów dla 
inwestycji polegających na 
wykonaniu termomoder-
nizacji i  wymianie źródła 
ogrzewania w  jednorodzin-
nych budynkach mieszkal-
nych, szczególnie należą-
cych do osób zagrożonych 
ubóstwem energetycznym.
 – Spośród tych 100 tys. 
emitorów ciepła jest wiele, 
które dzisiaj nie spełniają 
żadnych norm, a są użytko-
wane przez najbiedniejszych 
mieszkańców naszego woje-
wództwa. Nie stać ich na to, 
aby w  krótkim czasie osią-
gnąć efekt, o  który zabie-
gamy. Dlatego przyjęliśmy 
rozwiązanie rozciągnię-
te w  czasie. Do 1 września 
2024 roku wszystkie poza-
klasowe kotłownie muszą 
zostać zlikwidowane. Wy-
dłużyliśmy ten czas o  jeden 
rok, wierząc, że do tego cza-
su mieszkańcy będą mogli 
skorzystać z  unijnego dofi-
nansowania – dodaje Mie-
czysław Struk.

(MP)

 

regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Gdańsku apeluje do osób, które przeszły 
zakażenie wirusem sars-coV-2 o oddawanie osocza. ważne, by pobrane osocze miało odpowiednią 
ilość przeciwciał, gdyż jest ono kluczowe w wykorzystaniu do leczenia pacjentów w ciężkim stanie.

Osocze może oddać osoba, która 
była zakażona i  została uznana 
za ozdrowieńca lub testy sero-
logiczne potwierdziły obecność 
przeciwciał. Ważne, żeby od cza-
su zakażenia miała dwa razy wy-
konane badanie wymazu z  no-
sogardzieli na obecność wirusa 
i  oba wyniki były ujemne, a od 
czasu drugiego badania wyma-
zu minęło przynajmniej 14 dni. 
Chętnych do oddania osocza jest 
wielu. Niestety wykluczają ich 
choroby współistniejące. 
 – U prawie połowy ozdrowień-
ców poziom przeciwciał jest 
na bardzo niskim poziomie, 
a  w leczeniu pacjentów z  cięż-
ką niewydolnością oddecho-
wą chodzi o  to, aby osocze po-
mogło zneutralizować wirusa 
i  wsparło układ odpornościowy 
w walce z SARS CoV-2 – pod-
kreśla Anna Jaźwińska-Curył-
ło, zastępczyni dyrektora ds. 
medycznych RCKiK. – Zanim 
osocze zostanie podane osobom 
zakażonym, przechodzi szereg 
testów m.in. określa się grupę 
krwi, a także bada na obecność: 
HBV, HCV, HIV i kiły. Ponad-
to, jedynie w ośrodku w Białym-
stoku bada się miana przeciwciał 
anty-SARS-CoV-2, których od-
powiednia ilość odpowiada za 
skuteczność terapii. Średni czas 
oczekiwania na wynik to 7–8 
dni.
Osocze pobierane jest od osób 
w wieku od 18 do 60 lat. Ozdro-
wieniec powinien ważyć mi-
nimum 50 kg i musi się dobrze 
czuć. Preferowanymi dawcami 
są mężczyźni, którzy nigdy nie 
byli leczeni krwią oraz kobie-
ty, które nigdy nie były w ciąży 
i  nie miały przetaczanej krwi. 
W  przypadku pań, które były 
w ciąży, wykonywane jest dodat-
kowe badanie na obecność prze-
ciwciał anty-HLA.
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Osocze może też oddać osoba, 
która miała potwierdzone zaka-
żenie SARS-CoV-2 i minęło co 
najmniej 28 dni od zakończenia 
objawów lub zakończenia izolacji 
(bez wykonywania badań kon-
trolnych). Dawcą może być rów-
nież człowiek, który miał stwier-
dzone przeciwciała anty-SARS-
CoV-2 i nigdy nie miał objawów 
choroby, minął okres co najmniej 
14 dni od dodatniego wyniku na 
obecność przeciwciał.
Aby oddać osocze, należy się 
skontaktować elektronicznie 
ozdrowieniec@krew.gda.pl  lub 
telefonicznie z RCKiK pod nr 58 
520 40 40 lub do Działu Daw-
ców i Pobierania tel. 58 520 40 
10.  Dawca musi wyrazić pisem-
ną zgodę na zastosowanie osocza 
w  badaniach klinicznych oraz 
na frakcjonowanie. Cały pro-
ces oddawana osocza trwa ok. 
30-40 minut. Najkorzystniejsze 
jest trzykrotnie pobranie oso-
cza. Zabieg wykonuje się meto-
dą plazmaferezy i przeprowadza 
w tygodniowych odstępach. Jeśli 

z jakiegoś powodu nie można po-
brać osocza w taki sposób, moż-
na pobrać 450 ml krwi pełnej, 
z  której otrzymuje się ok. 220–
230 ml osocza. Zabiegi wykony-
wane są w  RCKiK w  Gdańsku 
od poniedziałku do piątku oraz 
w  Oddziale Terenowym w  Ko-
ścierzynie (rejestracja do oddania 
w godzinach 7.15–12.30).
Samorząd województwa pomor-
skiego przyłącza się do apelu 
RCKiK. 
 – Warto podkreślić, że to nie-
wielki wysiłek, a  może pomóc 
innym chorym, którzy zmagają 
się z  koronawirusem – tłuma-
czy Agnieszka Kapała-Sokalska, 
członkini Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego. – Doskona-
le wiem, jak ważna jest krew, 
która może uratować czyjeś ży-
cie. Sama od wielu lat jestem 
honorową dawczynią i  mam 
już srebrną odznakę – dodaje 
Kapała-Sokalska.
Terapia osoczem stosowana była 
już m.in. podczas leczenia cho-
rych w  trakcie epidemii SARS, 

MERS czy Ebola. Minister-
stwo Zdrowia wyraziło zgodę 
na taką terapię w  przypadku 
pacjentów zarażonych SARS-
CoV-2. Leczy nie krew, a  spe-
cjalnie przygotowany preparat 
z  osocza pobranego od osób, 
które przeszły zakażenie koro-
nawirusem. Potem wyizolowane 
osocze jest przetaczane osobie 
chorej. Taka terapia dostarcza 
pewną ilość przeciwciał, których 
zadaniem jest unieszkodliwienie 
wirusa. Osocze od ozdrowień-
ców może być stosowane do le-
czenia pewnej grupy chorych na 
COVID-19 i  może zmniejszyć 
śmiertelność krytycznie chorych 
pacjentów.
Jak wyjaśnia Anna Jaźwińska-
Curyłło do tej pory pobrano 124 
jednostki osocza.
 – Niestety to za mało jak na 
potrzeby pacjentów w  ciężkim 
stanie zakażonych koronawi-
rusem, u  których dochodzi do 
niewydolności oddechowej. RC-
KiK wydaje osocze tylko na za-
potrzebowanie indywidualne, 
czyli dla konkretnego pacjen-
ta i w zasadzie nie ma zapasów. 
Są dni, kiedy szpitalom wyda-
wanych jest nawet po kilkana-
ście jednostek. – Dla pacjentów 
z  Pomorza przywoziliśmy już 
osocze z  Bydgoszczy, Olsztyna, 
Warszawy, Szczecina i Lublina. 
Wydaliśmy łącznie 206 jedno-
stek osocza. Skorzystali z niego 
pacjenci Pomorskiego Centrum 
Chorób Zakaźnych i  Gruźlicy 
w  Gdańsku, Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny Morskiej 
i  Tropikalnej, 7. Szpitala Ma-
rynarki Wojennej w  Gdańsku, 
Szpitala Specjalistycznego im. 
Floriana Ceynowy w  Wejhero-
wie i  Szpitala Specjalistycznego 
w  Kościerzynie – dodała Anna 
Jaźwińska-Curyłło.

(DP)
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WOLNI OD CUKRZYCY

Zadbaj o swoje zdrowie
Mieszkańcy Sopotu mogą sko-
rzystać z  bezpłatnych badań 
profilaktycznych i  szkoleń do-
tyczących cukrzycy typu 2. Fi-
nansowany przez miasto spe-
cjalny program skierowany jest 
do sopocian w  wieku 18–64 
lat, u  których dotychczas nie 
stwierdzono cukrzycy typu 2, 
ani nie badali się w tym kierun-
ku w przeciągu ostatniego roku. 
Aby wziąć udział w programie, 
należy wypełnić ankietę FIN-
DRISK, która jest dostępna 
w  punktach zlokalizowanych 
na terenie Sopotu i  podpisaną 
dostarczyć do: SPZZOZ Miej-
skiej Stacji Pogotowia Ratun-
kowego przy ul. Chrobrego 10 
(tel. 58 555 81 13), Sanatorium 
„Leśnik” przy ul. 23 Marca 105 
(tel. 58 550 00 81) lub SPZOZ 
„Uzdrowisko Sopot” przy ul. 
Chrobrego 6/8 (tel. 58 550 00 81).
 – Z bezpłatnego badania prze-
siewowego skorzystać będą mo-
gły osoby, które po wypełnieniu 
ankiety uzyskają 12 lub więcej 
punktów. Niezależnie od uzy-
skanego wyniku w  ankiecie, 
osoby w  wieku 45 i  więcej lat 
zostaną zaproszone na badanie 
– zachęca Aneta Konopacka 
z sopockiego magistratu.
Jeżeli na podstawie badania 
u pacjenta stwierdzony zostanie 

stan przedcukrzycowy, będzie 
on włączony do programu edu-
kacyjnego i skorzysta z konsul-
tacji medycznych, działań profi-
laktycznych i edukacyjnych ma-
jących na celu niedopuszczenie 
do rozwoju cukrzycy typu 2.  
 – Cukrzyca jest chorobą, któ-
ra może dotknąć zarówno osób 
młodych, jak i  starszych. I  tak 
jak w  przypadku każdej innej 
choroby – lepiej jej zapobiegać, 
niż leczyć. Dlatego zachęcamy 
sopocian do udziału w progra-
mie profilaktycznych badań – 
mówi Magdalena Czarzyńska
-Jachim, wiceprezydent Sopotu. 
– W  Polsce cukrzycą dotknię-
tych jest 9,5 proc. populacji, 
czyli ponad 3,5 miliona osób, 
z  których co czwarta nie ma 
świadomości choroby. Dlatego 
nie należy lekceważyć dolegli-
wości, które mogą być pierw-
szymi objawami cukrzycy, np. 
nawracających infekcji, zmęcze-
nia, senności, utraty masy ciała 
czy kłopotów z  koncentracją. 
Ważne jest szybkie rozpozna-
nie choroby, więc namawiam do 
wypełnienia ankiety i  skorzy-
stania z bezpłatnych badań.
Więcej informacji znaleźć moż-
na na stronie sopot.pl/cukrzyca.

(GR)

ŻYCiE tróJMiasta

Zbiórka na leczenie mamy
Ania- moja mama jest najsil-
niejszą osoba jaką znam. Od 
ponad dwóch lat dzielnie bo-
ryka się z  chorobą. Stara się 
nikogo sobą nie obciążać. Jest 
taka dzielna! Jednak przyszedł 
czas, gdzie nie jest w stanie już 
udźwignąć kosztów leczenia 
i  diagnostyki. Dochodzi ol-
brzymi koszt terapii, która daje 
nam nadzieję na jej dłuższe ży-
cie. Nie wyobrażam sobie stra-
cić jej w momencie, gdy mogła-
by zacząć cieszyć się życiem. 
Jest jeszcze taka młoda...
Ostatnie lata nie były dla niej 
łatwe. W  kwietniu 2018 roku 
diagnoza nowotworu jajni-
ka w  rozległymi przerzutami 
i wielogodzinna operacja, trud-
na ale udana. Odetchnęliśmy 
z  ulgą, a  gdy nadeszła che-
mioterapia, na kilka miesięcy 
przystopowała chorobę. Jakby 
jeszcze rak mało dał jej popa-
lić, spotyka ją kolejny życiowy 

dramat (podobno nieszczęścia 
chodzą parami...): kwiecień na-
stępnego roku - nawrót, kolejna 
chemioterapia, która nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. 
Ogromny zawód i  niepewność 
co dalej. W  listopadzie 2019 
roku ponowna, ciężka operacja. 
Mama jak zwykle uśmiechnięta, 
pozytywnie nastawiona. Ope-
racja się udała! I  znów iskier-
ka nadziei. Niestety, miesiąc po 
operacji, pomimo podania che-
mii, choroba agresywnie powró-
ciła. Platynoodporność skom-
plikowała leczenie. Pomogłaby 
zmiana chemii, która też powoli 
przestaje skutecznie działać. Ba-
danie chemiowrażliwości pomo-
głoby nie osłabiać już organizmu 
podawaniem chemii w  ciemno 
i nie pozwolić rakowi się pano-
szyć. Jest to niestety dodatkowy 
koszt rzędu 14 tys zł. Alternaty-
wą jest wprowadzenie leku, który 
nie jest refundowany, stąd moja 

ogromna prośba do wszystkich 
dobrych ludzi. Lek należy po-
dawać co 3 tygodnie w dawce 
wartej 9 tys. zł przez okres 2 
lat. Jeśli przez ten czas choroba 
dzięki lekowi nie powróci, jest 
przeogromne prawdopodo-
bieństwo na znaczne przedłu-
żenie życia mojej Mamy.
Jestem facetem, nie potra-
fię pięknie pisać ani prosić 
o  pomoc. Jak widać koszta są 
ogromne i wiem tylko że moja 
mama musi żyć! Chcę by była 
obecna w moim życiu, w mo-
jej przyszłej rodzinie, żeby 
doczekała się wnuków. Wciąż 
potrzebuję jej matczynego 
wsparcia. Chciałbym, aby po 
ciężkich latach, była jeszcze 
szczęśliwa. Wierzę w moc zna-
jomych i  ich dobre serca. Po-
móżcie Ani abyśmy mogli pa-
trzeć na jej uśmiech!

Maciej Morawski
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Zbiórka na leczenie mamy
Ania- moja mama jest najsil-
niejszą osoba jaką znam. Od 
ponad dwóch lat dzielnie bo-
ryka się z  chorobą. Stara się 
nikogo sobą nie obciążać. Jest 
taka dzielna! Jednak przyszedł 
czas, gdzie nie jest w stanie już 
udźwignąć kosztów leczenia 
i  diagnostyki. Dochodzi ol-
brzymi koszt terapii, która daje 
nam nadzieję na jej dłuższe ży-
cie. Nie wyobrażam sobie stra-
cić jej w momencie, gdy mogła-
by zacząć cieszyć się życiem. 
Jest jeszcze taka młoda...
Ostatnie lata nie były dla niej 
łatwe. W  kwietniu 2018 roku 
diagnoza nowotworu jajni-
ka w  rozległymi przerzutami 
i wielogodzinna operacja, trud-
na ale udana. Odetchnęliśmy 
z  ulgą, a  gdy nadeszła che-
mioterapia, na kilka miesięcy 
przystopowała chorobę. Jakby 
jeszcze rak mało dał jej popa-
lić, spotyka ją kolejny życiowy 

dramat (podobno nieszczęścia 
chodzą parami...): kwiecień na-
stępnego roku - nawrót, kolejna 
chemioterapia, która nie przy-
niosła oczekiwanego efektu. 
Ogromny zawód i  niepewność 
co dalej. W  listopadzie 2019 
roku ponowna, ciężka operacja. 
Mama jak zwykle uśmiechnięta, 
pozytywnie nastawiona. Ope-
racja się udała! I  znów iskier-
ka nadziei. Niestety, miesiąc po 
operacji, pomimo podania che-
mii, choroba agresywnie powró-
ciła. Platynoodporność skom-
plikowała leczenie. Pomogłaby 
zmiana chemii, która też powoli 
przestaje skutecznie działać. Ba-
danie chemiowrażliwości pomo-
głoby nie osłabiać już organizmu 
podawaniem chemii w  ciemno 
i nie pozwolić rakowi się pano-
szyć. Jest to niestety dodatkowy 
koszt rzędu 14 tys zł. Alternaty-
wą jest wprowadzenie leku, który 
nie jest refundowany, stąd moja 

ogromna prośba do wszystkich 
dobrych ludzi. Lek należy po-
dawać co 3 tygodnie w dawce 
wartej 9 tys. zł przez okres 2 
lat. Jeśli przez ten czas choroba 
dzięki lekowi nie powróci, jest 
przeogromne prawdopodo-
bieństwo na znaczne przedłu-
żenie życia mojej Mamy.
Jestem facetem, nie potra-
fię pięknie pisać ani prosić 
o  pomoc. Jak widać koszta są 
ogromne i wiem tylko że moja 
mama musi żyć! Chcę by była 
obecna w moim życiu, w mo-
jej przyszłej rodzinie, żeby 
doczekała się wnuków. Wciąż 
potrzebuję jej matczynego 
wsparcia. Chciałbym, aby po 
ciężkich latach, była jeszcze 
szczęśliwa. Wierzę w moc zna-
jomych i  ich dobre serca. Po-
móżcie Ani abyśmy mogli pa-
trzeć na jej uśmiech!

Maciej Morawski
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CEL:  
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62 1600 1286 0003  
0031 8642 6001

Tytuł wpłaty:  
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istnieje realna szansa, że spółdzielnie mieszkaniowe ponownie będą prowadzić inwestycje mieszkaniowe. stworzono bowiem 
odpowiednie narzędzia, dzięki którym ponownie można budować mieszkania w systemie lokatorskim. 

SPÓŁDZIELNIE POWINNY PODEJMOWAĆ ODWAŻNE DECYZJE

tanie mieszkania w systemie lokatorskim

Obecna sytuacja gospodarcza 
w naszym kraju sprawia, że nie 
wszyscy mogą pozwolić sobie 
na kupno nowego mieszkania, 
ponieważ nie posiadają ban-
kowej zdolności kredytowej. 
System lokatorski dla takich 
osób otwiera jednak furtkę. 
Spółdzielnie mieszkaniowe 
nie mogą zarabiać na budowie 
mieszkań. Inwestycja miesz-
kaniowa byłaby realizowana 
na zasadach spółdzielczych. 
Nabywcy będą posiadać tytuł 
lokatorskiego spółdzielczego 
prawa do lokalu. Osoby, które 
chciałyby nabyć mieszkanie, 
nie musiałyby posiadać ban-
kowej zdolności kredytowej. 
Wystarczy minimalny wkład 
własny oraz podpisana umowa 
ze spółdzielnią, w  myśl któ-
rej raty spłacane miałyby być 
przez 30 kolejnych lat. Dopie-
ro po spłaceniu całego kredytu, 
nie wcześniej niż po 5 latach, 
posiadacz takiego lokalu bę-
dzie miał prawo uwłaszczenia. 
Dodajmy, że cena mieszkania 

byłaby też konkurencyjna, po-
nieważ spółdzielnia nie może 
naliczać tzw. marży dewelo-
perskiej. W  Gdańsku można 
byłoby nabyć takie mieszkanie 
za cenę nie wyższą niż 5 tys. zł 
na 1 m2.
W tej chwili najlepszą na ryn-
ku ofertę finansowania posiada 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, który w ramach Narodowe-
go Programu Mieszkaniowego 
kredytuje mieszkania budowa-
ne właśnie w systemie lokator-
skim. W tej chwili oprocento-
wanie kształtuje się na pozio-
mie 3%. Warto z  nich korzy-
stać, ponieważ są to bezpieczne 
instrumenty rządowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe, 
działające na rynku nierucho-
mości od dziesiątek lat są nie-
kiedy lepiej przygotowane do 
inwestycji niż niejeden dewelo-
per. Jednak, aby ją przeprowa-
dzić, musi być wola wszystkich 
organów spółdzielni – począw-
szy od walnego zgromadzenia 
członków, radę nadzorczą po 

zarząd. Często zdarza się tak, 
że członkowie zarządu i  rady 
nie chcą nakładać sobie na 
głowę kolejnych obowiązków 
i nie zamierzają prowadzić ko-
lejnych inwestycji mieszkanio-
wych, ograniczając się jedynie 
do zarządzania posiadanymi 
nieruchomościami. Pamiętać 
jednak trzeba, że budowanie 
nowych mieszkań jest pod-
stawowym działaniem spół-
dzielni, co zapisane jest w  ich 
statutach. Przeciwna nowym 
inwestycjom mieszkaniowym 
jest zazwyczaj niewielka grupa 
osób, która podaje do publicz-
nej wiadomości nieprawdziwe 
informacje dotyczący zazwy-
czaj upadku takiej spółdzielni. 
Tworzą się plotki, które dys-
kredytują spółdzielnię. Łatwo 
je powiedzieć, ale trudniej 
obalić. 
Wiadomo, że nie wszystkie 
spółdzielnie posiadają jesz-
cze grunty, na których moż-
na prowadzić nowe inwestycje 
mieszkaniowe. Można jednak 

wystąpić do gminy o pozyska-
nie odpowiedniej działki albo 
pozyskać taką na rynku pry-
watnym. Potrzebna jest zgo-
da walnego zgromadzenia, 
aby skutecznie przeprowadzić 
taką inicjatywę, i  to członko-
wie spółdzielni powinni wyjść 
z  propozycją budowy nowych 
mieszkań i  zobowiązać za-
rząd do przygotowania pełnej 

analizy inwestycji, którą moż-
na byłoby przedstawić na wal-
nym. Prezesi nie powinni bać 
się wichrzycieli, ale odważnie 
podejmować decyzje służące 
rozwojowi spółdzielni. 
W Polsce działa ok. 3500 spół-
dzielni mieszkaniowych, które 
mogą realizować ten rządowy 
program, który nie do końca 
jest doceniany. Warto w  tym 

miejscu powiedzieć, że 3 lata 
temu powstała ogólnopol-
ska inicjatywa, która promuje 
budownictwo mieszkaniowe 
w  ramach Narodowego Pro-
gramu Mieszkaniowego. Jest 
możliwość zapisania się w  ko-
lejce chętnych do kupna takiego 
mieszkania. Zapisy prowadzo-
ne są na stronie internetowej 
www.mieszkanialokatorskie.pl. 

Jedną z przykładów w Gdańsku jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakoniczyn, która rozpoczęła budowę miesz-
kań w systemie lokatorskiego prawa do lokalu z niskim wkładem własnym i niską ratą miesięczną około 800 
zł za mieszkanie 2 pokoje, około 40 m2 z miejscem w hali garażowej. Osoby zainteresowane mogą się jeszcze 
zapisywać w siedzibie spółdzielni ul. Piotrkowska 33 c, a informacje o wolnych lokalach znajdują się na stronie 

internetowej www.smzakoniczyn.pl w zakładce -  Pastelowa

SAMORZĄD

Chcą więcej 
z podatku 
Stowarzyszenie „Tak! Samorządy 
dla Polski” na ręce marszałka Se-
natu Tomasza Grodzkiego zło-
żyło projekt ustawy zwiększającej 
udziały w podatku PIT z 38,16% 
do 48,16%, co w kwotach rzeczy-
wistych zaplanowanych na 2020 
roku daje kwotę 11 336 421 000 
zł zwiększenia dochodów gmin 
w  naszym kraju. Podobne zapi-
sy ustawowe powinny dotyczyć 
podniesienia dochodów powia-
tów i województw.
Te pieniądze w  budżecie pań-
stwa są obecne – w konkursach, 
dofinansowaniach i  funduszach. 
Należy je jedynie dystrybuować 
w  sposób równy, stabilny, prze-
widywalny i zrównoważony po-
przez zwiększenie dochodów 
własnych samorządów.
Liczne apele kierowane ze strony 
samorządów o braku zaspokaja-
nia finansowego w  odpowiedni 
sposób zadań samorządowych 
mogą zostać spełnione poprzez 
dokonanie odpowiedniej korekty 
ustawy o dochodach JST w rze-
czywistości bez uszczerbku dla 
budżetu Państwa. Zwiększone 
dochody samorządów to reali-
zacja inwestycji, które przecież 
wielokrotnie były przywoływane 
jako „napędowe” dla gospodarki 
całego kraju oraz spokojnego życia 
mieszkańców lokalnych wspólnot.

(GR)
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kilkuosobowa grupa mieszkańców suchanina pod pretekstem „walki” o dobro spółdzielni rozpoczęła starania o przejęcie władzy 
w spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”. efekty ich troski mogą okazać się niebawem opłakane. zainteresowanie biznesu jest 
coraz mniejsze, a budynki mogą stać się niebawem hotelowcami. 

WŁASNY INTERES PONAD DOBRO WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Mieszkania na suchaninie mogą zmienić 
się w hotelowce 

W ostatnim numerze informo-
waliśmy o kilkuosobowej grup-
ce mieszkańców, która wal-
czyła o  utrzymanie parkingu 
przy ulicy Paderewskiego. Jak 
wszystkim wiadomo, władzom 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino” przedstawiono 
kilka koncepcji zagospodaro-
wania terenu – m.in. budowy 
Lidla z parkingiem albo trzech 
budynków z halami garażowy-
mi. Mimo że żadna wiążąca 
decyzja nie zapadła, mieszkań-
cy protestowali. Warto jasno 
i  głośno powiedzieć, że żadna 
z dwóch proponowanych inwe-
stycji nie pozbawiłaby miesz-
kańców miejsc postojowych – 
jak twierdzą „zatroskani miesz-
kańcy”. Mało tego – gdyby 
wybudowano nowe mieszka-
nia, to członkowie spółdzielni 
mogliby korzystać z  parkingu 
w hali garażowej, gdzie cena za 
pozostawienie samochodu by-
łaby zbliżona do parkowania na 
parkingu społecznym. 
 – W tej chwili nawet aneks do 
umowy, który zakłada budowę 
Lida, nie jest jeszcze podpisany. 
Nadal trwają w tej sprawie ne-
gocjacje,  mówi nam Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”. 
Należy powiedzieć, że to sami 
mieszkańcy na walnym zgro-
madzeniu określają kierunki 
rozwoju spółdzielni, w tym za-
kresie mieli się opowiedzieć co 
do koncepcji zagospodarowania 

ww. terenu, jednakże ze wzglę-
du  na stan epidemiczny zorga-
nizowanie takiego zebrania jest 
niemożliwe. 
Biorąc pod uwagę obecną sy-
tuację wydaje się, że spółdziel-
nia, a tym samym jej członko-
wie, stracili ww. szansę. Wielu 
mieszkańców zarzuca organi-
zatorowi Punktu Informacji 
Sąsiedzkiej (PIS) manipulowa-
nie faktami. 
 – Przez takie działania na-
sze osiedle staje się sypialnią, 
a budynki – szczególnie niskie 
– staną się tanimi hotelowcami 
m.in. dla studentów, a  przede 
wszystkim pracowników zza 
wschodniej granicy. Już teraz 
przy niektórych budynkach 
spotkać można mieszkające tu 
grupy osób mówiące w  języku 
rosyjskim. Mieszkania otrzy-
mane w  spadkach są sprze-
dawane albo wynajmowane. 
Młodzi ludzie tu nie zostaną, 
bo chcą mieszkać w  nowocze-
snych budynkach z windą. Ist-
niała możliwość budowy takich 
domów, ale jak widać niektórzy 
już podjęli walkę o  stołki i  to 
przez nich nasze osiedle staje 
się miejscem, które niechęt-
nie dostrzegane jest przez biz-
nes – mówi „Panoramie” Pani 
Wanda. 
 – Czym, jeśli nie nowoczesny-
mi mieszkaniami, mamy przy-
ciągnąć na Suchanino młodych 
mieszkańców? Kina, aquapar-
ku, teatru nikt tu nie wybuduje. 

Na zakupy udajemy się do ga-
lerii handlowych we Wrzesz-
czu albo na Morenie. Dyskont 
Biedronki nie jest magnesem, 
który przyciągnie do nas młode 
małżeństwa – dodaje … 
Co ciekawe, samozwańczy lider 
PIS – jako jeden z nielicznych 
członków SM „Suchanino” – 
oglądał w  siedzibie spółdzielni 
prezentację przedstawiającą bu-
dowę trzech obiektów między 
Paderewskiego a  Powstańców 
Warszawy. Widział też propo-
zycję aneksu do umowy doty-
czący budowy Lidla. W swojej 
„odezwie do narodu” informu-
je, że rada pojęła uchwałę, ale 
nie podaje konkretnie w  jakiej 
sprawie. Przypadek? Można 
powiedzieć, że było to świa-
dome wprowadzenie w  błąd 
mieszkańców Suchanina.
 – Zaprosiliśmy go do naszej 
siedziby, gdzie przedstawiliśmy 
umowę dzierżawy tego terenu 
oraz projekt aneksu dotyczący 
Lida i graficzną koncepcję bu-
dowy mieszkań – bez jakiej-
kolwiek pisemnej zgody bądź 
umowy na realizację tej inwe-
stycji, bo takich najzwyczajniej 
nie ma – potwierdza nasze in-
formacje prezes Wieczorek.
Nigdy też – przy którejkolwiek 
z  koncepcji – nie było mowy 
o  likwidacji parkingów przy 
ulicy Paderewskiego. Owszem 
nastąpiło by inne zagospoda-
rowanie terenu, ale za to miej-
sca były odtworzone na koszt 

dzierżawcy. Warto raz jeszcze 
przypomnieć, że obecnie par-
king społeczny wykorzysty-
wany jest zaledwie w  połowie, 
od kilku lat przynosi on jedy-
nie straty. Jest to część wspólna 
spółdzielni, a  prawo do niego 
uzurpuje sobie nieliczna grupa 
mieszkańców. 
 – Chciałbym jeszcze przed-
stawić kilka liczb. W  koncep-
cji budowy mieszkań przewi-
dywano halę garażową z  140 
miejscami dla mieszkańców 
tych budynków oraz 40 miejsc 
przy halach garażowych. Poza 
tym inwestor proponował po-
krycie części kosztów budowy 
kolejnych miejsc postojowych 
na terenach  wyznaczonych 
przez spółdzielnię. Taka była 
propozycja, która obecnie jest  
nieaktualna – podkreśla Ma-
rek Bugaj, zastępca prezesa SM 
„Suchanino”.
Aktualnie koncepcja zakłada 
budowę Lidla, któremu trzeba 
będzie zagwarantować więk-
szy poszerzony parking. Bez 
ich utworzenia dyskont nie bę-
dzie uruchomiony. W żadnych 
ulotkach PIS i  jego lidera nie 
ma o tym ani słowa. Powód jest 
prosty. Zdecydowana większość 
mieszkańców Suchanina z  nie-
cierpliwością czeka na urucho-
mienie właśnie tu dyskontu Lida. 
Działania nielicznej grupy prote-
stujących mieszkańców przeciw-
ko tej inwestycji stoją w sprzecz-
ności z interesem ogółu. 

W jednej z ulotek, która dotarła 
również do nas, możemy prze-
czytać o  pomysłach zagospo-
darowania tego terenu. Mowa 
w  niej o  tym, aby działkę po 
Biedronce przeznaczyć na: ry-
neczek, klub seniora, kawiar-
nię albo teren zielony. O  ko-
mentarz poprosiliśmy prezesa 
spółdzielni.
 – Kto miałby zapłacić za te 
inwestycje i  kto podejmie się 
wyzwania, jakim niewątpli-
wie byłoby utrzymanie tego 
wszystkiego – pyta retorycznie 
Leonard Wieczorek. – Jeżeli są 
źródła, które mogłyby finanso-
wać te przedsięwzięcia, to ser-
decznie zapraszam do rozmów 
na ten temat. Przecież wszyscy 
chcemy, aby nasze osiedle roz-
wijało się.
 – Budynek, w  którym mie-
ściła się Biedronka, nie nadaje 
się nawet do reanimacji. Trze-
ba wybudować nowy obiekt, 
a  według bardzo ostrożnych 
szacunków jest to koszt rzędu 
2,5 miliona złotych. Wysokie 
byłyby też czynsze dla pod-
miotów, które chciałyby pro-
wadzić tam swoją działalność 
gospodarczą. Biedronka za 
wydzierżawienie lokalu płaciła 
nam około 17 tysięcy złotych. 
Łatwo więc można policzyć, że 
10 najemców musiałoby zapła-
cić czynsz w  wysokości około 
1700 złotych. Kogo w  dzisiej-
szej sytuacji gospodarczej na-
szego kraju stać na coś takiego? 

Możemy też zająć się utworze-
niem miejsc zielonych, co też 
przyczyniłoby się do zmniej-
szenia liczby miejsc postojo-
wych i zmniejszyło by znacząco 
wpływu z dzierżawy terenu lub 
najmu obiektów  do spółdziel-
ni – przedstawia  Marek Bugaj.
 – Na osiedlu nie ma miejsca, 
gdzie można byłoby pójść z ro-
dziną na kolację. Nie mamy 
gdzie wyjść na piwo, a  nasze 
żony spotkać się na plotecz-
kach przy kawie i  ciachu. Jak 
tyko pojawia się dobry pomysł, 
to bombardowany jest przez lu-
dzi, dla których najważniejszy 
jest własny interes – zauważa 
Andrzej Rudnicki.
Zachęcamy mieszkańców Su-
chanina, aby zapoznali się ze 
wszystkimi dokumentami, któ-
re dotyczą zagospodarowania 
terenu przy ul. Paderewskiego, 
dzięki czemu będą mieli jasny 
i  prawidłowy pogląd na całą 
sprawę. 
W naszej redakcji również ode-
braliśmy kilka telefonów doty-
czących sprawy na Suchaninie. 
Dowiodły one jedynie tego, że 
szef PIS nie jest osobą wiary-
godną. Dzwoniących protestu-
jących zachęcaliśmy do wyra-
żenia swojej opinii na ten temat 
na naszych łamach. W  ciągu 
trzech tygodni nikt się jednak 
nie zgłosił, co pozostawiamy 
bez komentarza…  

Grzegorz Rudnicki
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Falowce to specyficzne budynki. w największym z nich mieszkać może nawet 3 tysiące osób. w Gdańsku takie budynki spotykamy 
przede wszystkim na przymorzu, a zarządza nimi powszechna spółdzielnia mieszkaniowa „przymorze”. od kilku lat jej władze 
starają się likwidować nielegalnie zabudowy, przegrody  i oszklenia galerii .

sezon grzewczy możemy już dawno uznać za rozpoczęty. Jak co roku podpowiadamy, jak racjonalnie gospodarować ciepłem, aby 
nasze mieszkania były odpowiednio nagrzane, dzięki czemu rachunki nie będą wygórowane.

MIAŁY CHRONIĆ, ALE ZACZYNAJĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE

RADZIMY, JAK EKONOMICZNIE OGRZEWAĆ MIESZKANIE

Nielegalne zabudowy galerii to wciąż problem

Ciepło coraz droższe, więc racjonalnie nim gospodaruj

Każdy, kto chciał, mógł swe-
go czasu przejść galerią danego 
segmentu falowca od pierwszej 
do ostatniej jego klatki. Jednak 
w latach 80. i 90., kiedy miesz-
kańcy bali się o  swoje mienie, 
coraz częściej zaczęto mówić od 
odgradzaniu się. Ludzie chcieli 
się uchronić przed złodziejami. 
Dlatego też przed wejściami 
na galerie do drzwi montowa-
no domofony. Niektórzy poszli 
jednak krok dalej i  odgrodzili 
się od sąsiadów z  klatek obok 
– najpierw za zgodą spółdziel-
ni i  straży pożarnej a  po wy-
cofaniu zgody przez straż bez 
zgody spółdzielni. Tylko za 
zgodą Rady Nadzorczej PSM 
„Przymorze” zabudowy mogli 
postawić właściciele mieszkań 
szczytowych falowca ale nawet 
te zabudowy nie zostały wyko-
nane zgodnie ze zgodą i doku-
mentacją .
 –  Problem dotyczy przede 
wszystkim przegród pomię-
dzy poszczególnymi klatka-
mi  budynku i  oszkleń galerii. 
Przy Rzeczypospolitej 1 pod-
czas wykonywania remontu 
część konstrukcji metalowej 
została zdemontowana, ponie-
waż zagrażała bezpieczeństwu 
przechodniów. Mieszkańcy 
nie zgadzali się natomiast na 
likwidację zabudów wykona-
nych z  tworzyw sztucznych. 
Dziwnie się też składa, że nikt 
nie przyznaje się do zabudowy 

galerii. Regularnie wysyłamy 
pisma do mieszkańców, w któ-
rych nakazujemy demontaż 
przegród, ponieważ zajmują 
one część wspólną budynków 
i  blokują dotarcie do wind to-
warowych czy wind osobo-
wych w przypadku awarii win-
dy w klatce obok a do których 
dostęp powinni mieć wszyscy 
mieszkańcy – informuje Elż-
bieta Bohdziewicz, zastępca 
kierownika ds. technicznych 
Administracji Osiedla nr 1 
PSM „Przymorze”. 
Nieco mniejszy problem wystę-
puje na terenie Administracji 
Osiedla nr 2, gdzie wybudowa-
no dwa falowce. Kilka lat temu 
rozebrano ostatnią – zakłóca-
jącą komunikację i  blokującą 
ewakuację – przegrodę w  bu-
dynku przy Piastowskiej 100.
 – Właściciele tylko szczyto-
wych mieszkań falowca mo-
gli się odgrodzić drzwiami. 
Stwierdziliśmy jednak kilka 
przypadków samowoli budow-
lanej. Mieszkańcy o część gale-
rii powiększali sobie mieszka-
nia. Były to działania nielegal-
ne. Nakazaliśmy mieszkańcom 
przywrócenie galerii do stanu 
pierwotnego i  czekamy na ich 
działania. Na szczęście tych 
przypadków jest tylko kilka – 
mówi Włodzimierz Byczkow-
ski, kierownik Administra-
cji Osiedla nr 2 PSM „Przy-
morze”. – Owszem, między 

klatkami są zamontowane 
drzwi na galerie, ale mieszkań-
cy mają obowiązek otworzyć 
je osobom, które będą chciały 
skorzystać z windy towarowej.
Oszklenia występują przede 
wszystkim w  częściach szczy-
towych galerii. Na pojedyncze 
przypadki takiej samowoli na-
trafić można tylko na parte-
rach i  na szczęście nie zagra-
żają one przechodniom. Jed-
nak jak mówi Włodzimierz 
Byczkowski, przy najbliższym 
remoncie falowca i  one będą 
zdemontowane. 
 – W  latach 80. mieszkań-
cy – ze względu na ochronę 
swojego mienia – wnioskowali 
o montaż drzwi z domofonami 
przed wejściami na galerię. Ta-
kie zgody były wyrażane. Jed-
nak bez naszego przyzwolenia 
przegradzano poszczególne 
segmenty falowca. Takiej sy-
tuacji – ze względu na bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe – 
nie ma na pewno na ostatnich 
10 piętrach. Regularnie moni-
torują to przedstawiciele straży 
pożarnej. Co jakiś czas demon-
tujemy z kolei oszklenia galerii, 
które były montowane ponad 
20 lat temu. Przez ten czas nie 
były one w żaden sposób kon-
serwowane przez mieszkańców 
i  mogą stwarzać realne zagro-
żenie dla przechodniów – wyja-
śnia Andrzej Narkiewicz, kie-
rownik Administracji Osiedla 

nr 4 PSM „Przymorze”.
Zdarza się, że nielegalne za-
budowy galerii są tematem 
sporów sąsiedzkich. W  ta-
kich przypadkach interweniu-
je spółdzielnia i  nakazuje roz-
biórkę zabudowy. Nie wszyscy 
chcą jednak stosować się do 
przepisów. 
Danuta Czapiewska, zastęp-
ca kierownika ds. technicz-
nych Administracji Osiedla 
nr 3 PSM „Przymorze” in-
formuje, że najbardziej sko-
rodowane oszklenia zostały 
zdemontowane. 

 – W ostatnim czasie zdemon-
towaliśmy około 30 nielegal-
nych zabudów galerii, ale przed 
nami – mimo że mamy tylko 
jeden falowiec – jest jeszcze 
sporo pracy – mówi Danuta 
Czapiewska. – Systematycz-
nie informujemy mieszkańców, 
że ich działania mogą stwa-
rzać zagrożenie dla ludzkiego 
zdrowia, a  nawet życia. Naj-
trudniej jest przekonać osoby, 
które postawiły ściankę dzia-
łową między dwoma segmenta-
mi galerii. Jest to ich zdaniem 
ochrona przed agresywnym 

sąsiadem albo ewentualnym 
włamywaczem. 
Spółdzielnia mieszkaniowa to 
nie prywatne podwórko. Pa-
miętajmy, że galerie, koryta-
rze, klatki schodowe, miejsca 
zielone to części wspólne, na 
których nie możemy robić, co 
nam się żywnie podoba. Musi-
my stosować się do przepisów, 
szczególnie jeśli mowa o  bez-
pieczeństwie mieszkańców 
i  dostępu do tych części przez 
wszystkich mieszkańców.

(GR)

Przed każdym sezonem grzew-
czym administracje osiedli  od-
powietrzają  instalację co. Jest to 
jedna z  najważniejszych czyn-
ności, jaką należy wykonać. 
Odpowietrzenie ma za zadanie 
usunięcie zalegających gazów 
z  instalacji grzewczej. Jest to 
przeważnie powietrze, ale zda-
rza się czasami wodór i siarkowo-
dór. Obecność tych gazów może 
prowadzić do nierównomierne-
go nagrzewania się urządzenia, 
uciążliwych bulgotań i gwizdów. 
Zauważone nieprawidłowości 
w pracy instalacji c.o. należy zgła-
szać do administracji osiedla.
Jednak najważniejsze jest ra-
cjonalne użytkowanie energii 
cieplnej, które możemy osią-
gnąć poprzez:

 – umiejętne korzystanie z zawo-
rów termostatycznych, przy po-
mocy których w pomieszczeniach 
może być dostarczana temperatura 
do potrzeb mieszkańców i utrzy-
mana na odpowiednim poziomie;
 – obniżenie temperatury w po-
mieszczeniach w  godzinach 
nocnych;
 – dbanie o to, by grzejniki były 
zawsze odsłonięte (bez ozdob-
nej obudowy, nie zakryte me-
blami, firankami czy zasłona-
mi). Dobrze jest również zasło-
nić na noc same okna;
 – wietrzenie w  sposób krótki 
i intensywny;
 – głowice termostatyczne nale-
ży ustawić na najmniejszą moż-
liwą temperaturę i  wietrzyć, 
otwierając okna nie dłużej niż 

na 15 minut. Dzięki temu na-
stąpi szybka i  pełna wymiana 
powietrza, przy czym stracimy 
minimalną ilość ciepła bez wy-
ziębiania pomieszczenia;
 – uszczelnienie okien i drzwi;
 – wietrzenie pomieszczeń – za-
nim otworzysz okna, przykręć 
zawory termostatyczne. Okna 
natomiast otwieraj szeroko i na 
krótko. Pozostawiając okna 
uchylone przez cały dzień, mo-
żesz być pewny, że stracisz dużo 
ciepła i pieniędzy;
 – ustawienie optymalnych tem-
peratur dla poszczególnych po-
mieszczeń np. 20–210C w  po-
kojach mieszkalnych. Obniże-
nie temperatury o jeden stopień 
powoduje zmniejszenie zuży-
cia energii o  5% i  pozwala na 

obniżenie kosztów ogrzewania;
 – sprawdź szczelność drzwi 
i okien. Stare i nieszczelne okna 
są przyczyną znacznej utraty cie-
pła. Ich wymiana to jedno z naj-
bardziej efektywnych działań 
pozwalających na oszczędzanie 
energii cieplnej. W  ten sposób 
możesz zmniejszyć straty ciepła 
przez okna nawet o połowę. Je-
śli nie możesz wymienić okien, 
tymczasowym rozwiązaniem 
może być uszczelnienie okien 
(np. przy użyciu samoprzylep-
nych uszczelek). Korzystne jest 
używanie na noc żaluzji, zasłon 
lub okiennic, które zasłania-
jąc okna, zapobiegają zbędnym 
utratom ciepła. Warto w  tym 
miejscu dodać, że w  przymor-
skiej spółdzielni otrzymać 

można dofinansowanie na wy-
mianę stolarki okiennej.
Na sam koniec mamy złą wiado-
mość dla mieszkańców Gdań-
ska. GPEC od 20 października 
wprowadził w niektórych przy-
padkach nowe, wyższe taryfy za 

ciepło. Nowe ceny będą anali-
zowane przez władze spółdziel-
ni, a o ich wynikach niebawem 
poinformujemy. 

(GR)
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 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

w tym roku wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe mają ogromny problem z organizacją walnego zgromadzenia, podczas którego wybierany 
jest m.in. skład nowej rady nadzorczej. tak jest również w przypadku robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani”, gdzie kadencja 
obecnej rady przedłużyła się już o kilka miesięcy. nic też nie wskazuje na to, że może się to zmienić w najbliższym czasie.

w miniony wtorek obradowała rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej „suchanino”. Jej członkowie przyjęli uchwałę, która daje 
władzom spółdzielni zielone światło na podpisanie aneksu do umowy z dzierżawcą terenu przy ul. paderewskiego. zgodnie z dokumentem 
na działce wybudowany ma być lidl. 

W OCZEKIWANIU NA WALNE 

RADA NADZORCZA SM „SUCHANINO” PODJĘŁA DECYZJĘ 

dłuższa niż zwykle kadencja rady nadzorczej

Będzie Lidl, a parking społeczny będzie 
dostępny dla wszystkich

Spółdzielnie mieszkaniowe 
miały do końca czerwca orga-
nizować walne zgromadzenia. 
Jednak sytuacja pandemiczna 
spowodowała, że obowiązek ten 
został zniesiony – o  czym już 
niejeden raz informowaliśmy na 
naszych łamach. Tylko pojedyn-
cze spółdzielnie mieszkaniowe 
podjęły wyzwanie i przeprowa-
dziły walne zgromadzenia. Nie 
udało się to jeszcze w RSM „Bu-
dowalni”, a  patrząc na dzienny 
przyrost chorych na koronawi-
rusa trudno spodziewać się, aby 
w  najbliższym czasie udało się 
zorganizować najważniejsze ze-
branie spółdzielcze.
 – W naszym wypadku chodziło 
nie tylko o  przyjęcie sprawoz-
dań oraz udzielenie absoluto-
rium. Kadencja obecnej rady, 
która trwa 3 lata, skończy-
ła się teoretycznie w  czerwcu, 
ale w  związku z  zaistniałą sy-
tuacją zostaje ona przedłużo-
na na podstawie przyjętej 31 
marca ustawy antycovidowej 
– mówi „Panoramie” Edyta 

Szweda-Jankowska, przewod-
nicząca Rady Nadzorczej Ro-
botniczej Spółdzielni Mieszka-
niowej „Budowlani”. – Chcie-
libyśmy zorganizować walne 
zgromadzenie, ale nie możemy 
narażać na niebezpieczeństwo 
członków naszej spółdzielni, jej 
pracowników i członków zarzą-
du. Jesteśmy zmuszeni czekać aż 
sytuacja ustabilizuje się. Patrząc 
jednak na ostatnie dane liczbo-
we, trudno się tego spodziewać.
Trzeba jednak jasno powie-
dzieć, że mimo tak nietypowej 
sytuacji, działalność spółdzielni 
jest niezagrożona. Plan remon-
tów również – z drobnymi wy-
jątkami – jest realizowany bez 
zakłóceń. 
 – Zarząd wywiązuje się su-
miennie ze swoich obowiązków. 
Dowodem tego są wyniki kon-
troli, które regularnie przepro-
wadzane są w naszej spółdzielni. 
Sytuacja finansowa jest dobra. 
Zarząd ani rada nadzorcza nie 
planuje wprowadzać do obrad 
walnego tematów, które byłyby 

kontrowersyjne, dlatego też są-
dzimy, że z organizacją zebrania 
możemy się jeszcze wstrzymać 
– dodaje przewodnicząca rady. –  
Z kolei członkowie rady nadzor-
czej kilkutygodniową przerwę 
mieli jedynie w czasie pierwszej 
fali koronawirusa. Poza tym 
spotykamy się regularnie i pra-
cujemy zgodnie z  ustalonym 
wcześniej harmonogramem. 
Spotkania członków rady od-
bywały się od maja – najpierw 
w  siedzibie klubu „Ad-Rem”, 
a  potem – jak dotychczas – 
w siedzibie spółdzielni.
Jedynym mankamentem ostat-
nich miesięcy jest utrudniony 
bezpośredni kontakt z  pracow-
nikami administracji spółdziel-
ni. Jak podkreśla Edyta Szwe-
da-Jankowska, nie wszystkie 
sprawy można załatwić telefo-
nicznie, dlatego mieszkańcy nie 
do końca są zadowoleni z  ta-
kich ograniczeń. W  sprawach 
pilnych można umówić się na 
spotkanie telefonicznie. Dyżu-
ry członków rady nadzorczej 

odbywają się, jak dotychczas, 
w  poniedziałki w  godz. 16.00 
– 17.00.
 – W  związku ze znacznym 
wzrostem zachorowań prosimy 
– szczególnie starszych człon-
ków naszej spółdzielni – o  po-
zostanie w  domach. Sprawy 
prosimy załatwiać telefonicznie 

lub mailowo – prosi Zbi-
gniew Kopiński, prezes RSM 
„Budowlani”.
Dodajmy, że kasa spółdziel-
ni jest czynna w: poniedział-
ki (godz.8.30–16.30), wtorki 
(8.30–14.30) i  czwartki (8.30–
14.30). Należy być wyposażo-
nym w  maseczkę i  rękawiczki 

oraz obowiązkowo dezynfeko-
wać ręce (środek dostępny przy 
windzie na parterze). Przeby-
wać w spółdzielni mogą jedno-
cześnie maksymalnie 2 osoby, 
przy zachowaniu bezpiecznej 
odległości (2 metrów).

(lubek)

Ostatnie posiedzenie rady nad-
zorczej niemal w  całości po-
święcone było sytuacji panują-
cej na Suchaninie. Ma to oczy-
wiście związek z  działką przy 
ul. Paderewskiego (obszerny 
materiał na ten temat znaleźć 
można na str. 4). 
 – Od pewnego czasu na terenie 
osiedla pojawiają się kłamliwe 
informacje dotyczące działań 
podejmowanych przez radę, jak 
i  zarząd spółdzielni. Dotyczą 
one parkingu przy Paderew-
skiego i  zagospodarowania te-
renu, na którym do niedawna 
funkcjonowała Biedronka. Są 
one niezgodne ze stanem rze-
czywistym, jaki panuje w  na-
szej spółdzielni – mówi „Pa-
noramie” Jerzy Orłowski, za-
stępca przewodniczącej Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Suchanino”. – We 
wtorek mieliśmy niewątpliwą 
przyjemność oglądać wstępne 
wizualizacje zabudowy tego 

terenu budynkami mieszkalny-
mi. Wizja rozwoju spółdzielni 
była świetlana, ale wydaliśmy 
zgodę na podpisanie aneksu 
do umowy dzierżawy terenu, 
dzięki czemu przy ulicy Pa-
derewskiego będzie można 

wybudować Lidla.
Była to przemyślana decyzja, 
ponieważ spółdzielni nie stać 
na remont byłego budynku Bie-
dronki, a tym bardziej budowę 
nowego obiektu w tym samym 
miejscu. Podczas posiedzenia 

rady nadzorczej podjęto jeszcze 
jedną istotną dla mieszkańców 
decyzję. Niebawem parking 
społeczny nie będzie zlikwido-
wany, jak twierdzą wichrzycie-
le, ale zostanie zamieniony na 
ogólnodostępny. Oznacza to, 

że będzie mógł na nim parko-
wać każdy chętny.
 – Problem z  tym parkingiem 
zauważamy już od kilkunastu 
lat. Według szacunku zadłu-
żenie parkingu społecznego na 
koniec tego roku wynieść może 
nawet ponad 90 tysięcy zło-
tych. Ze strony użytkowników 
tego parkingu nie widać żadnej 
inicjatywy, która miałaby przy-
czynić się do tego, żeby dług 
został po prostu wyzerowany. 
Wszyscy członkowie spółdziel-
ni muszą niestety dopłacać do 
tego „interesu”, mimo że auta 
parkuje tam niewielka grupa 
osób. Naszym zdaniem kil-
kanaście osób ma jedynie pre-
tensje i żale, że rada nadzorcza 
i  zarząd kładą im kłody pod 
nogi i nie chcą spełnić ich wa-
runków. Nie możemy zamknąć 
oczu i  anulować rosnący nie-
ustannie dług tego parkingu – 
mówi jasno Jerzy Orłowski. 
Za kilka miesięcy parking 

będzie dostępny dla wszystkich 
mieszkańców. Jego niewielka 
część przeznaczona będzie na 
potrzeby Lidla. Zniknie szla-
ban przed wjazdem na parking 
społeczny. Działania władz 
spółdzielni muszą być transpa-
rentne, dlatego zanim to się 
stanie, zarząd musi przeprowa-
dzić działania dotyczące umów 
i  rozliczeń z  osobami, które 
wpłaciły kaucje.
 – Od wielu lat przybywa sa-
mochodów, a my zastanawiamy 
się, dlaczego kierowcy nie chcą 
zostawiać swoich pojazdów na 
parkingu społecznym, ale za to 
inne miejsca na naszym osiedlu 
– nawet te niedozwolone – są 
oblepione autami. Wydaje się, 
że każdy chciałby parkować 
samochód pod oknem swojego 
mieszkania – mówi zastępca 
przewodniczącej rady.

(lubek)
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WEŹ UDZIAŁ W AKCJI 

Zaopiekuj się grobem 
Gdańscy urzędnicy zachęcają 
do opieki nad grobami przed 
Wszystkich Świętych. Na upo-
rządkowanie czeka ponad 50 
mogił bohaterów zasłużonych 
dla miasta i  Polski. W  akcji 
może wziąć udział każdy chęt-
ny. Wystarczy wybrać mogiłę na 
stronie internetowej, uprzątnąć 
otoczenie wybranego grobu, za-
palić znicze i  oznaczyć miejsce 
biało-czerwoną wstążką.
Jak informuje Milena Miecz-
kowska z  Fundacji Gdańskiej, 
jest to już piąta edycja akcji 
społecznej, mającej na celu za-
chowanie i  utrwalanie pamięci 
o  bohaterach zasłużonych dla 
Gdańska i Polski. Akcja została 
zapoczątkowana w  2017 roku, 
gdy na gdańskich cmentarzach 
zidentyfikowano i  otoczono 
opieką nagrobki żołnierzy Ar-
mii Krajowej.
 – Inicjatywa spotkała się z du-
żym odzewem społecznym, 
gdańszczanki i  gdańszczanie 
prosili, aby rozszerzyć akcję 
również o  innych bohaterów 
spoczywających na gdańskich 
cmentarzach, niekoniecznie 
żołnierskich, m.in. ofiary Grud-
nia 70 czy osoby, które odegrały 
istotną rolę społeczną lub po-
dejmowały ponadprzeciętne 
wyzwania dla dobra wspólne-
go – mówi Paweł Buczyński 

z Fundacji Gdańskiej, która re-
alizuje projekt. – Początek listo-
pada jest dobrą okazją, by oddać 
hołd, uczcić pamięć oraz ocalić 
od zapomnienia tych, którzy 
byli i są ważni dla wspólnoty. To 
niewątpliwie lekcja obywatel-
skości oraz świadomości histo-
rycznej, dlatego zachęcamy do 
pomocy w  uprzątnięciu mogił 
grupy szkolne, firmy, rodziny 
oraz osoby indywidualne.
Każdy z  nas może zaopieko-
wać się wybranym przez siebie 
miejscem pochówku bohatera. 
Opieka polega na posprząta-
niu grobu, zapaleniu zniczy, 
umieszczeniu biało-czerwonej 
wstążki. Do akcji mogą zgła-
szać się osoby indywidualne, 
ale również szkoły, instytucje, 
firmy czy rodziny. Lista mogił 
znajduje się na stronie interne-
towej utrwalamypamiec.pl.
 – Aktywnością całoroczną jest 
możliwość zgłaszania kolejnych 
miejsc pochówków oraz dzie-
lenie się historiami i  zdjęciami 
osób zasłużonych. Pomoże to 
w zinwentaryzowaniu na gdań-
skich cmentarzach jak najwięk-
szej liczby miejsc pochówku 
bohaterek i bohaterów i zapew-
nieniu opieki nad mogiłami – 
mówi Milena Mieczkowska. 

(GR)
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młoda gdańszczanka natalia krześniak nie daje zapomnieć o sobie. w odbywających się na początku 
października zawodach 10-latka obroniła swój trzeci tytuł mistrzyni polski i wywalczyła też tytuł 
mistrzyni europy.

mistrz olimpijski leszek blanik został nowym prezesem azs awFis Gdańsk.  nowe rozdanie w akademickim klubie prezes 
blanik otworzył konferencją prasową.

Odbywające się w Gdańsku VIII 
Mistrzostwa Polski Fit-Kids & 
Aerobic były eliminacjami do 
Mistrzostw Europy. Do Gdań-
ska zjechali najlepsi zawodni-
cy z  klubów całej Polski. War-
to w  tym miejscu zauważyć, że 
to właśnie w  naszym mieście 
mieszka najwięcej utalentowa-
nych mistrzyń w tej dyscyplinie. 
Podczas zawodów została wyło-
niona reprezentacja Polski, która 
broniła naszych barw na Mi-
strzostwach Europy, które od-
były się na koniec kilkudniowej 
imprezy.
 – Natalia po raz trzeci obroniła 
tytuł Mistrzyni Polski Fitness, 
a w niedzielę odnotowała kolej-
ny sukces, zdobywając 1. miejsce 
w kategorii do lat 10 w European 
Championship Fitness Fit-Kids 
& Fitness Aerobic – VII Grand 
Prix Fitness Aleksandry Kobie-
lak, w którym o mistrzowski ty-
tuł walczyło aż 17 zawodniczek 
– informuje nas Anna Krze-
śniak, mama Natalii.
Mistrzostwa Europy Fitness 
Fit-Kids & Fitness Aerobic to 

impreza organizowana na li-
cencji WDA (World Dance 
Association).
Warto również wspomnieć, 
iż Natalia Krześniak to także 
ubiegłoroczna Mistrzyni Świata 
federacji W.F.F. Fit Kids & Ae-
robic Fitness. Tytuł ten został 
wywalczony podczas zawodów 
w maju 2019 roku w Budapesz-
cie na Węgrzech.
 – Fit-Kids to dyscyplina, która 

jest połączeniem gimnastyki ar-
tystycznej, sportowej i  akroba-
tyki z tańcem. Jest to połączenie 
sportu z  teatrem na scenie. Po-
nownie możemy czuć się dumni 
z naszej córki. Natalia w dalszym 
ciągu realizuje swoje marzenia 
na scenie, która jest jej żywiołem. 
Korzystając z możliwości, chcia-
łabym podziękować wszystkim 
tym, którzy już od kilku lat przy-
czyniają się do sukcesów naszej 

córki, a w szczególności trenerce, 
Pani Aleksandrze Kobielak, Mi-
strzyni Świata Fitness – dziękuje 
mama młodej mistrzyni.
Mamy nadzieję, że Natalia 
Krześniak niebawem ucieszy nas 
kolejnymi sukcesami, o  czym 
z przyjemnością poinformujemy 
na naszych łamach.

(lubek)

– Musimy wypracować bardziej 
przejrzyste ramy szkolenia na-
szych zawodników w  obiektach 
należących do uczelni. Sam klub 
musi działać transparentnie, 
a  szkolenie być w pełni harmo-
nijne. Bardzo ważny jest również 
przekaz medialny. Każdy sukces 
naszego zawodnika jest przecież 
sukcesem samej uczelni. My-
ślę, że całemu środowisku zale-
ży na jak najlepszych wynikach 
naszych sportowców. Wiem, że 
władze Akademii Wychowania 
Fizycznego i  Sportu oczekują, 
aby klub stał się dobrym i  po-
zytywnym nośnikiem reklamy. 
Zrobię wszystko, żeby tak się 
stało. Wiadomo, że sport jest 
medialny, a  tym bardziej jeśli 
są sukcesy – mówi nam Leszek 
Blanik.
Leszek Blanik dopiero rozpo-
czyna pracę w klubie, a czas po-
święcał głównie na zapoznanie 
się ze sprawami administracyj-
nymi i dokumentami dotyczący-
mi przeprowadzanego niedawno 
w AZS AWFiS audytu.
 – Poza drobnymi kwestiami 
formalnymi, nie wykazał on 
żadnych poważnych – przede 

wszystkim finansowych – nad-
użyć. Najbliższy okres chcemy 
też poświęcić na odbudowa-
nie dobrego wizerunku klubu, 
by stać się wartościowym pod-
miotem do rozmów nie tylko 
dla władz Akademii, ale także 
w  przyszłości dla innych ewen-
tualnych partnerów bizneso-
wych – dodaje prezes.
Działalność klubu opiera się 
przede wszystkim na współpra-
cy z Akademią Wychowania Fi-
zycznego i Sportu. Nowy prezes 
spotkał się już z  prof. Pawłem 
Cięszczykiem, rektorem uczelni. 
 – Moim zdaniem wybór Lesz-
ka Blanika na prezesa klubu był 
bardzo dobrym rozwiązaniem. 
Jest to osoba związana ze spor-
tem akademickim, która dosko-
nale zna środowisko sportowe. 
Pamiętajmy, że jest to najwięk-
szy akademicki klub sportowy 
w  Polsce, a  zarazem najlepszy 
w Trójmieście. Mistrz olimpijski 
jest –  moim zdaniem – gwaran-
tem, że klub ponownie wypły-
nie na głębokie wody. Mówię 
to z pełną świadomością, ponie-
waż poznałem jego wizję i wiem, 
jak chce to osiągnąć. Wierzę, że 

jego działania przyniosą korzy-
ści zarówno klubowi, jak i  na-
szej uczelni. Już teraz wspólnie 
chcemy podjąć działania, aby 
ściągnąć do Gdańska kilku zna-
komitych sportowców – dodaje 
rektor Cięszczyk.
Maciej Kowalczuk z  Urzędu 
Marszałkowskiego w  Gdańsku 
wierzy, że Leszek Blanik przy-
czyni się do odrodzenia AZS 
AWFiS, a  odradzać ma się 
z czego.
 – Przypomnę, że wśród olim-
pijczyków odjeżdżających na 
igrzyska do Sydney było aż 30 
zawodników tego klubu. Teraz 
w  najlepszym wypadku mo-
glibyśmy liczyć zaledwie na 6 
przedstawicieli AZS AWFiS. 
Mam nadzieję, że klub szybko 
się odbuduje, a  wydatną pomo-
cą służyć będzie uczelnia. W tej 
chwili nasz urząd wspierać może 
klub jedynie w  formie stypen-
diów dla najlepszych sportow-
ców. Stypendystami marszałka 
województwa pomorskiego jest 
teraz 6 osób, ale wierzę, że nie-
bawem liczba ta znacznie się 
zwiększy. AZS AWFiS zawsze 
był klubem najważniejszym 

w naszym regionie – mówił Ma-
ciej Kowalczuk.
AZS AWFiS, jak zauważył dy-
rektor biura prezydent Gdań-
ska ds. sportu Adam Korol, jest 
najlepiej finansowanym klu-
bem w  Gdańsku. Są to pienią-
dze, które były przeznaczone na 

szkolenie i  organizację imprez. 
Dyrektor Koro podobnie jak 
wielu gości konferencji wierzy 
w  nowego prezesa akademic-
kiego klubu i przywrócenie jego 
świetności.

(lubek)

SCENA TO JEJ ŻYWIOŁ 

WSZYSCY WIERZĄ W ODRODZENIE AKADEMICKIEGO KLUBU

Natalia krześniak z kolejnymi tytułami 

Mistrz olimpijski prezesem aZs aWfis
BEZPIECZEŃSTWO

dokumentacja 
do kwietnia
W kwietniu ma być gotowa do-
kumentacja projektowa dotyczą-
ca budowy trzech przejść dla pie-
szych przez magistralę kolejową. 
Nowe tunele i przejazdy zastąpią 
istniejące kolizyjne przejazdy 
w poziomie torów. Zamiast nich, 
mieszkańcy zyskają  trzy bez-
pieczne przejścia podziemne pod 
torami wraz z dojściem do przy-
stanków SKM i PKP.
Pierwszy tunel dla pieszych po-
wstanie w ciągu ul. Sandomier-
skiej. Budowę drugiego tunelu 
przewidziano w ciągu ul. Dwor-
cowej i  ul. Smętnej. Będzie on 
w  przyszłości stanowił dojście 
na przystanek PKP Gdańsk-O-
runia. Z  kolei do stacji PKP 
Gdańsk-Lipce poprowadzi pod-
ziemne przejście dla pieszych 
w ciągu ul. Niegowskiej. Ponad-
to opracowanie ma ująć budowę 
bezkolizyjnego przejazdu dla aut 
pomiędzy ul. Dworcową/Smęt-
ną, a  Niegowską. W  projekcie 
uwzględniony zostanie  montaż 
monitoringu i  elementów małej 
architektury. 
Będzie to kolejny krok, który 
pomoże zwiększyć bezpieczeń-
stwo mieszkańców, ale także 
ułatwi poruszanie się po dzielni-
cy. W  przyszłości z  przestrzeni 
dzielnicy mają zniknąć szlabany. 

(GR)

 natalia krześniak do swojego bogatego dorobku medalowego dorzuca kolejne trofea

 leszek blanik został nowym prezesem klubu azs awFis
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Głosuj na projekty Budżetu obywatelskiego. 16-30 listopada
w tym roku mieszkańcy zgłosili aż 623 projekty. to rekord dotychczasowych edycji bo w Gdańsku.

Pula środków do wykorzystania 
wynosi 18 428 001 zł. 
W Budżecie Obywatelskim mogą 
wziąć udział wszyscy mieszkańcy 
Gdańska, bez względu na wiek, 
zameldowanie czy obywatelstwo. 
Wystarczy mieszkać na stałe 
w naszym mieście.

ZIELONY BUDŻET OBYWA-
TELSKI!

Ta edycja Budżetu Obywatel-
skiego jest wyjątkowa, po raz 
pierwszy gdańszczanki i  gdań-
szczanie zgłosili aż 138 zielo-
nych projektów w  ramach Zie-
lonego Budżetu Obywatelskie-
go. Pula ZBO to 3 960 000 zł 
z całej puli środków przeznaczo-
nych na BO 2021.
Jego celem jest stworzenie atrak-
cyjnych terenów zielonych, 
w  szczególności parków, zieleń-
ców oraz skwerów. Dzięki temu 
mogą powstać nowe ogrody desz-
czowe, łąki kwietne, aleje drzew, 
czy nowoczesne, niekonwencjo-
nalne rozwiązania wzbogacające 
ekosystem w naszym mieście.

GŁOSOWANIE!

Projekty, które przejdą  pozy-
tywną weryfikację będą podda-
ne pod głosowanie w terminie 
16-30 listopada 2020 r.
Proces głosowanie będzie się 
odbywać drogą elektroniczną 
poprzez stronę www.gdansk.pl
Aby móc zagłosować wystarczy 
podać takie dane osobowe jak:  
imię, nazwisko, numer PESEL 
i  imię ojca (nowość) lub numer  
posiadanej Karty Mieszkańca.
Każdemu głosującemu przysłu-
guje łącznie 5 głosów na pro-
jekty dzielnicowe budżetu oby-
watelskiego i  1 głos na projekt 
ogólnomiejski budżetu obywa-
telskiego oraz 1 głos na projekt 
dzielnicowy zielonego budżetu 

obywatelskiego i 1 głos na pro-
jekt ogólnomiejski zielonego 
budżetu. Łącznie każdemu gło-
sującemu przysługiwać będzie 8 
głosów.
Głosami na projekty dzielni-
cowe budżetu obywatelskiego 
można dysponować w  sposób 
swobodny przyznając głosy 
w  dowolny sposób, aż do ich 
wyczerpania. W przypadku zie-
lonego budżetu obywatelskiego 
można oddać 1 głos na jeden, 
wybrany projekt w ramach zie-
lonego budżetu obywatelskie-
go. Głosy można przydzielać na 
projekty w dowolnej dzielnicy.
Głosowanie odbywa się jedno-
razowo, bez możliwości mody-
fikowania, zmiany i ponownego 
przyznawania głosów.
Do 7 grudnia 2020 r. poznamy 
zwycięzców tegorocznej edycji. 
Wszystkie zwycięskie projek-
ty będą realizowane w  latach 
2021-2022

POPRZEDNIA EDYCJA BU-
DŻETU OBYWATELSKIEGO

W  ubiegłym roku w  Budżecie 
Obywatelskim 2020 zgłoszono 
563 projekty, w  tym pod gło-
sowanie przeszło 331. Do re-
alizacji zostało wybranych 75 
projektów.
Zwyciężyły projekty dotyczące 
inwestycji drogowych, bezpie-
czeństwa na drogach oraz wy-
poczynku na świeżym powie-
trzu, sportu i rekreacji. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
również pomysły zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej: 
tworzenie nowoczesnej, ma-
łej architektury oraz atrakcyj-
ne zagospodarowanie terenów 
zielonych. 

Pamiętajcie głosować może 
każdy: dzieci, młodzież, dorośli!
Trzymamy kciuki!
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