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FlashFlash

Gdańsk mimo wprowadzenia stref i 
ograniczania prędkości jest miastem o dużej 
płynności ruchu drogowego – zapewnia 
magdalena kiljan, rzecznik prasowy 
Gdańskiego zarządu dróg i zieleni. 

Największa w Europie fabryka 
Za dwa lata swoją produkcję otworzy w Gdańsku nowa 
fabryka. Razem z zakładem produkcyjnym zbudowane zo-
stanie centrum badawczo-rozwojowe. Dzięki temu łącznie 
powstanie 500 nowych miejsc pracy.

Sopot z astronomicznym obserwatorium 
Między Sopotem a Hevelianum podpisano porozu-
mienie w sprawie budowy Sopockiego Obserwatorium 
Astronomicznego. Pomysł budowy został poparty 
przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.

Nabór wniosków tylko do 10 marca
Jeszcze tylko do 10 marca mieszkańcy Sopotu składać 
mogą wnioski o przydzielenie mieszkania komunalnego. 
Sopot przekaże 49 mieszkań, a znajdują się one w budyn-
kach przy al. Niepodległości 650 i 654. 

Kilkanaście milionów na remonty 
W tym roku na wszystkie działania remontowe 
budynków należących do Powszechnej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Przymorze” wydanych ma być ok. 
12 mln zł.
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Wolniej główną arterią Gdańska
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JUŻ OD MARCA 50KM/H

na alei Grunwaldzkiej regularnie dochodzi do zdarzeń, które kończą się 
obrażeniami ciała, a w niektórych przypadkach nawet śmiercią. przy-
czyną tak tragicznych wydarzeń jest zazwyczaj nadmierna prędkość, 
dlatego od marca na alejach zwycięstwa i Grunwaldzkiej będzie można 
pojechać maksymalnie 50 km/h.
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SOPOT PRZEKAŻE MIESZKANIA KOMUNALNE

Jeszcze tylko przez dwa tygodnie – do 10 marca – mieszkańcy sopotu 
składać mogą wnioski o przydzielenie mieszkania komunalnego. 
sopot przekaże 49 mieszkań, a znajdują się one w nowych budynkach 
przy al. niepodległości 650 i 654. 

Nabór wniosków tylko do 10 marca

oGłosZENiE rsM „BUdoWLaNi” 

RSM „Budowlani” w Gdańsku – Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej 569 
posiada lokale użytkowe do wynajęcia:

1. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563
20,05 m2 ze stawką 3,50 zł/m2

2. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 563 
144,40 m2 ze stawką 3,74 zł/m2

3. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 569 (I piętro)
137,54 m2 ze stawką 25,00 zł/m2

4. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
22,90 m2 ze stawką 3,50 zł/m2 

5. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609C
94,80 m2 ze stawką 6,60 zł/m2

6. Lokal przy ul. Grunwaldzkiej 609A
15,10 m2 ze stawką 8,50 zł/m2

Stawki powyższe nie obejmują opłat z tytułu centralnego ogrzewania, 
energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości, wieczystego użytkowania 

gruntu, podatku od nieruchomości itp. Stawki do negocjacji.

Bliższych informacji udziela się pod nr 58 552-00-08 w.50    
w dniach:

 pon. od 8.00 do 15.00
wt.-pt. od 7.15 do 13.00

Wyłoniony został wykonawca 
remontu budynku przy Placu 
Wałowym 5A, a  już wkrótce 
znani będą także wykonaw-
cy, którzy podejmą się remon-
tu 9 kolejnych budynków na 
Dolnym Mieście. Moderni-
zacje będą realizowane w  ra-
mach Gminnego Programu 
Rewitalizacji.
Na Dolnym Mieście moderni-
zację przejdzie 10 budynków. 
Dla pierwszego z  nich, przy 
Placu Wałowym 5A wyłoniony 
został już wykonawca. Umowy 
zostały już podpisane. Dla po-
zostałych budynków pozyski-
wane są ostatnie zgody, także 
w nich prace rozpoczną się jesz-
cze w tym roku.
W ramach rewitalizacji Dolne-
go Miasta prowadzone są dzia-
łania związane z  przebudową 
dróg wraz z  rozbudową infra-
struktury podziemnej, zago-
spodarowaniem terenów zieleni 
oraz remontem budynków ko-
munalnych i  przystosowaniem 
ich do prowadzenia działań 
społecznych.  
 – Pod koniec 2020 roku podpi-
sana została umowa na przebu-
dowę obszaru ul. Przyokopowa, 
ul. Polna, ul. Wierzbowa. Prace 
obejmować będą kompleksową 
przebudowę dróg i moderniza-
cję chodników. Pojawią się nowe 
kosze na śmieci i ławki. Oprócz 

Budowa nowych mieszkań ko-
munalnych jest konsekwencją 
wieloletniej polityki miasta. 
 – Wysoka jakość życia, czy-
ste powietrze, dostęp do edu-
kacji i  kultury na najwyższym 
poziomie sprawia, że wszyscy 
chcą mieć mieszkanie w  So-
pocie, tym samym windując 
ich ceny. Niestety atrakcyjność 
rynku nieruchomości w kuror-
cie odbija się na zmniejszającej 
się populacji miasta, gdyż wła-
ściciele korzystają z  mieszkań 
w sposób okazjonalny lub prze-
znaczają je na wynajem krótko-
terminowy, nie czyniąc z Sopo-
tu swojego centrum życiowego. 
Nie każdego stać, aby kupić 
mieszkanie na własność, a oso-
by, które rozpoczynają dorosłe 
życie, nie mają jeszcze zdol-
ności kredytowej. Naszą ofertę 
kierujemy także do sopocian, 
którzy z  różnych względów 
w ciągu ostatnich lat musieli się 
wyprowadzić z Sopotu – mówi 
Marcin Skwierawski, wicepre-
zydent Sopotu.
Dlatego miasto postanowiło 
im pomóc. Od wielu lat buduje 
nowe budynki, przeznaczając je 
dla młodych sopocian, którzy 

na początku dorosłego życia 
potrzebują mieszkania – kon-
tynuuje wiceprezydent.
 – O  przyznanie mieszkania 
mogą ubiegać się wniosko-
dawcy, których centrum życio-
we dotychczas znajdowało się 
w Sopocie. Mogą to być osoby, 
które obecnie płacą w  Sopocie 
podatek dochodowy. Co istot-
ne, podatek dochodowy po-
datnik odprowadza w  miejscu 
stałego zamieszkania, mogą to 
więc być osoby, które dotych-
czas wynajmowały mieszkanie 
w  Sopocie – mówi Katarzy-
na Alesionek z  Biura Promo-
cji i  Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta w  Sopocie. – 
Kolejną grupą uprawnioną do 
złożenia wniosku są osoby, któ-
re obecnie nie mieszkają w So-
pocie, lecz w ciągu ostatnich 15 
lat mieszkały w  nim przez co 
najmniej 5 lat nieprzerwanie. 
Jest to więc możliwość powro-
tu do kurortu dla osób, które 
najczęściej z przyczyn finanso-
wych wybrały mieszkanie w in-
nym mieście.  Trzecią grupą są 
osoby posiadające już przydział 
lokalu mieszkalnego, czy to 
w  budynkach prywatnych, czy 

też komunalnych.  
Po otrzymaniu prawa do 
mieszkania najemca zobowią-
zany jest do jego utrzymania 
i płacenia czynszu, który będzie 
znacznie niższy od tego na ryn-
ku komercyjnym. 
 – Dlatego kolejnym kryterium 
są dochody. Wnioskodawca 
musi wykazać się dochoda-
mi na tyle wysokimi, aby móc 
utrzymać mieszkanie. Z  dru-
giej strony zbyt wysokie do-
chody mogą świadczyć o  tym, 
że wnioskodawca jest w  stanie 
samodzielnie kupić mieszkanie 
i wsparcie ze strony gminy nie 
jest mu potrzebne – dodaje Ka-
tarzyna Alesionek. 
Dodajmy, że w nowych budyn-
kach jest 49 lokali mieszkal-
nych. Są one różniej wielkości, 
tak aby w zależności od potrzeb 
móc zagwarantować wniosko-
dawcom komfortowe warunki. 
Koszt budowy wyniesie 13,5 
mln zł, a czego 4,2 mln zł po-
chodzi z dofinansowania otrzy-
manego z  Banku Gospodar-
stwa Krajowego. 

(GR)

tego zostanie zamontowany mo-
nitoring i oświetlenie. Wykonaw-
ca rozpoczął prace od ul. Polnej, 
a  zakończenie rewitalizacji tego 
obszaru planowane jest w drugiej 
połowie 2021 roku – informuje 
Aneta Niezgoda z Dyrekcji Roz-
budowy Miasta Gdańska.
Trwa adaptacja budynku przy ul. 
Królikarnia 13, w której powsta-
nie Placówka Wsparcia Dzien-
nego. Prace mają na celu dosto-
sowanie budynku do pełnienia 
nowej funkcji, którą będzie pro-
wadzenie działań społecznych 
na rzecz mieszkańców dzielnicy. 
Prace zakładają kompleksową 
przebudowę pomieszczeń bu-
dynku, który zmieni się również 
zewnętrznie, zostanie docieplo-
ny i  dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zago-
spodarowany zostanie również 
przyległy do placówki teren, na 
którym powstanie m.in. altana 
sceniczna z ławkami dla widow-
ni.  Pojawi się również altana re-
kreacyjna oraz mała architektura, 
w tym wiata śmietnikowa, kosze 
na śmieci oraz stojak na rowery. 
Zaaranżowana zostanie zieleń, 
wymienione będzie ogrodzenie 
obiektu, powstaną nowe dojścia 
oraz miejsca postojowe.
Prowadzone są też przygotowa-
nia do przebudowy i moderniza-
cji dróg i infrastruktury podziem-
nej wraz z  zagospodarowaniem 

terenu dla obszaru ul. Chłod-
nej, ul. Sempołowskiej, ul. 
Królikarnia. 
 – Rewitalizacja realizowana jest 
w  kilku dzielnicach Gdańska. 
W Nowym Porcie obejmie ona 
remont 10 budynków mieszkal-
nych przy ul. Wolności, Wil-
ków Morskich, Rybołowców, 
Na Zaspę oraz Strajku Doke-
rów. Pod koniec ubiegłego roku 
ogłoszone zostały przetargi na 
remont wszystkich budynków 
objętych rewitalizacją. Przy wy-
borze ofert decydującymi kry-
teriami będą m.in. termin wy-
konania robót, okres udzielanej 
gwarancji na wykonane prace 
i zaproponowana przez oferen-
tów cena – informuje Aleksan-
dra Strug, rzecznik prasowy 
Gdańskich Nieruchomości. 
W  ramach Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji, także 13 
budynków znajdujących się na 
Biskupiej Górce zostanie wyre-
montowanych. Dla większości 
budynków zakończone już zo-
stały prace projektowe.
Podobnie sytuacja ma się 
w  przypadku Oruni. W  tej 
dzielnicy, w zakresie zbliżonym 
do Nowego Portu i  Dolnego 
Miasta, remont przejdzie 12 bu-
dynków przy Trakcie św. Woj-
ciecha, ul. Rejtana i Gościnnej.

(GR)

PRACA IDZIE PEŁNĄ PARĄ 

rewitalizacja w gdańskich dzielnicach 
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SAMORZĄDOwCy ZGODNI

około 160 samorządowców wzięło udział w spotkaniu dotyczącym projektu umowy partnerstwa polski z unią europejską, która przesądza 
m.in. o podziale środków pomiędzy regionami. rządowy dokument zakłada, że nasze województwo dostanie o 736 mln euro, czyli aż 
o prawie 40 proc. mniej niż w poprzednich latach. co więcej, umowa partnerstwa nie określa kryteriów i zasad podziału środków. 

W  nowej perspektywie na lata 
2021-2027 na realizację progra-
mów w ramach Umowy Partner-
stwa przeznaczonych zostanie 76 
mld euro (czyli ponad 350 mld 
zł). Około 40 proc. tych funduszy 
otrzymają programy regionalne, 
zarządzane przez urzędy mar-
szałkowskie poszczególnych wo-
jewództw. Reszta przeznaczona 
zostanie na programy realizowa-
ne na poziomie krajowym.
„Taki podział to kara dla 
najlepszych”
Do 22 lutego trwają konsulta-
cje rządowego projektu nowej 
Umowy Partnerstwa. Marszałek 
Mieczysław Struk zwołał w  tej 
sprawie pilne spotkanie pomor-
skich samorządowców. Plano-
wana Umowa Partnerstwa Polski 
z Unią Europejską zakłada, że do 
regionu pomorskiego w  ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego trafi 1 129 mln euro, czyli 
o prawie 40 proc. mniej niż w po-
przedniej perspektywie.
– Najprawdopodobniej do na-
szego regionu trafi aż o 736 mln 
euro mniej. Oznacza to wyhamo-
wanie tempa rozwoju i  redukcję 

inicjatyw samorządo-
wych - mówił w czasie 
spotkania z  samorzą-
dowcami marszałek 
Mieczysław Struk.
Pomorskie nie może 
też liczyć na żadne me-
chanizmy rekompen-
sujące spadek kwoty 
na program regionalny. 
Nie jesteśmy objęci ani 
wsparciem Programu 
Polska Wschodnia, ani 
Funduszu Sprawie-
dliwej Transformacji. 
Biorąc to pod uwa-
gę, w  przeliczeniu na 
mieszkańca otrzyma-
my 482 euro, podczas 
gdy w latach 2014-2020 
kwota ta wynosiła 812 
euro. Mniej od Pomo-
rza per capita otrzymają 
tylko woj. mazowieckie, w  któ-
rym mieszkańcy mogą liczyć 
na 412 euro i dolnośląskie z 416 
euro. Znacznie większe fundusze 
zostaną przekierowane do woje-
wództw: lubelskiego, świętokrzy-
skiego, warmińsko-mazurskiego, 
podlaskiego oraz podkarpackiego 

(ponad 1000 euro per capita). 
Największą ogólną kwotę otrzy-
ma Śląsk.
Podział środków na programy re-
gionalne budzi wiele wątpliwości.
– Te pieniądze będą decydowały 
o  inwestycjach w regionie – tłu-
maczył podczas spotkania Ja-
nusz Lewandowski, europoseł. 

– Sytuacja Pomorza wygląda bar-
dzo źle. Mam wrażenie, że rząd 
po swojemu wyselekcjonował re-
giony, które chce rozwijać i że po-
dział środków jest niekorzystny 
dla regionów, które się rozwijają 
i  które osiągnęły sukces. Także 
dzięki wykorzystaniu środków 
unijnych. Mniejsze środki to kara 

dla najlepszych, a nagro-
da dla najsłabszych. Czyli 
im gorzej, tym lepiej, bo 
więcej pieniędzy – pod-
kreślił Lewandowski.
Europoseł zwrócił 
uwagę na to, że Umo-
wa Partnerstwa na lata 
2021-2027 jest najgorszą 
wynegocjowaną polską 
umową z  UE od cza-
su, kiedy nasz kraj jest 
we Wspólnocie. Zasada 
unijnego budżetu zakła-
dała, że w zbliżającym się 
okresie programowania, 
żaden kraj nie mógł stra-
cić więcej niż 24 proc.
 – Najwięcej straciły Wę-
gry, bo 24 proc. Polska za 
to aż 23 proc. – mówił 
Lewandowski.
Kto i jak dzieli? Pierwszy 

raz zasady nie są jawne
Ponadto, projekt Umowy Part-
nerstwa zakłada, że rząd odłożył 
do dodatkowego podziału 7 mld 
euro z  funduszy regionalnych. 
Te środki mają być negocjowa-
ne z  województwami w  ramach 
16 regionalnych programów 

operacyjnych i nie są od początku 
przypisane do konkretnych woje-
wództw, jak było do tej pory.
– Tu też nie znamy żadnych za-
sad negocjacji oraz kryteriów, ja-
kimi będzie się kierować strona 
rządowa – podkreślał Mieczy-
sław Struk. – Jednym słowem: 
pieniędzy jest mniej, nie wiado-
mo z jakich kryteriów to wynika, 
a  ewentualne dodatkowe środki 
będą dzielone pomiędzy regio-
ny według uznania – zaznaczył 
Struk.
Do tej pory, w każdej perspekty-
wie, prowadzony był partnerski 
dialog z  województwami na te-
mat zasad podziału środków na 
programy regionalne. To pierw-
szy raz w  historii, kiedy zasady 
podziału nie są transparentne. 
Zastanawiająca jest też tak duża 
rezerwa środków (25 proc. ogól-
nego budżetu dla regionów).
– Ta rezerwa może okazać się 
bardzo uznaniowa – mówił Ja-
nusz Lewandowski. – Rząd po 
swojemu rozdzieli te pienią-
dze bez oparcia w  dokumen-
tach Unii Europejskiej – dodał  
Lewandowski.

podział środków unijnych jest niejasny a pomorze straci

Projekt Umowy Partnerstwa przedstawiony przez Rząd RP 
szczególnie dyskryminuje województwo pomorskie

Nawet 500 milionów 
złotych rocznie mniej na 
rozwój przez następnych 

siedem lat

Niejasne kryteria podziału 
i brak transparentności, to 
główny zarzut jaki rządowi 

RP stawia Marszałek 
Województwa Pomorskiego 

Mieczysław Struk

Aż o 736 mln Euro mniej 
na lata 2021-2027 

dla Pomorza

1 865 mld

2014-2020 2021-2027

1 129 mld

?

Radni Województwa Pomor-
skiego podjęli uchwałę wzy-
wającą Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki regional-
nej do transparentnej i  part-
nerskiej debaty dotyczącej 
podziału środków unijnych 
w  ramach Umowy Partner-
stwa. Uchwałę podczas po-
siedzenia sejmiku w  ponie-
działek 22 lutego poparło 20 
radnych Koalicji Obywatel-
skiej. Przeciw uchwale gło-
sowali radni PiS. Od głosu 
wstrzymał się radny Piotr 
Zwara reprezentujący Poro-
zumienie Jarosława Gowina.
W  uchwale radni wyrazi-
li zaniepokojenie zapisami 
zmniejszającymi alokację 
środków przeznaczonych 
na kontynuację regionalne-
go programu operacyjnego 
w województwie pomorskim, 
zgodnie z  którymi nasz re-
gion otrzyma ok. 40 proc. 
mniej środków niż w  latach 
2014-2020. Ze względu na 
szereg niejasności dotyczą-
cych zapisów w  projekcie 
Umowy Partnerstwa, a także 
sposobu obliczenia podzia-
łu środków sejmik wezwał 
Ministra Finansów do pod-
jęcia publicznej debaty na 

Konsultacje z  przedstawi-
cielami Ministerstwa Fun-
duszy i Polityki Regionalnej 
dotyczą nowej perspektywy 
unijnej i  podziału funduszy 
w  ramach Umowy Partner-
stwa. Do takiej dyskusji (on-
line) zaproszony został rów-
nież Samorząd Wojewódz-
twa Pomorskiego. Spotkanie 
odbyło się w poniedziałek 15 
lutego, a  udział w  nim – na 
zaproszenie marszałka wo-
jewództwa – wzięli również 
pomorscy samorządowcy: 
prezydenci, burmistrzowie 
i wójtowie z całego regionu. 
Wiceminister Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak określiła 
to jako… złamanie konwen-
cji i niesubordynację.
Przygotowana przez mini-
sterstwo obszerna prezen-
tacja nie uśpiła czujności 
kilkudziesięciu pomorskich 
samorządowców, wśród któ-
rych byli m.in. wicemarsza-
łek Wiesław Byczkowski, 
prezydent Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz, wice-
prezydent Sopotu Marcin 
Skwierawski, wójt Trąbek 
Wielkich Błażej Konkol 

temat kryteriów i  algorytmu 
podziału środków. Ale także 
do określenia przejrzystych 
zasad podziału dodatkowych 
środków i  przeprowadzenia 
transparentnej i  partnerskiej 
debaty dotyczącej podziału 
alokacji przy udziale samo-
rządów województw. Dysku-
sja nad uchwałą była bardzo 
burzliwa i trwała prawie cztery 
godziny. Przeciwni przyjęciu 
stanowiska byli radni Prawa 
i Sprawiedliwości.
- Nie możemy zgodzić się na 
zawarte w  stanowisku sfor-
mułowania. Trzeba to było 
napisać łagodniej – tłumaczył 
szef klubu radnych PiS Jerzy 
Barzowski.
- Zgadzam się że narzuca-
nie z  góry pewnych zapisów 
w  Umowie Partnerstwa jest 
absurdalne. Uważam też, że 
algorytm powinien być udo-
stępniony samorządom wcze-
śniej i  że jego parametry po-
winny być dla wszystkich ja-
sne. Mimo to nie poprę takiej 
uchwały – tłumaczyła radna 
PiS Anna Gwiazda. 
- Koledzy radni, nie jesteście 
rządem. Nie jesteście repre-
zentantami rządu. Jesteście 
radnymi reprezentującymi 

i  burmistrz Pucka Hanna 
Pruchniewska. W  dyskusji 
pytali oni m.in. o brak jasnych 
i  transparentnych zasad po-
działu środków z  Unii Euro-
pejskiej. Według rządowych 
planów województwo pomor-
skie dostanie znacznie mniej 
funduszy niż w  poprzednich 
latach. 
Podczas konsultacji wicemar-
szałek Wiesław Byczkowski 
wypunktował to, co w propo-
nowanej przez rząd Umowie 
Partnerstwa budzi zaniepo-
kojenie samorządowców:
- Po pierwsze nie zdecydo-
wano się na kontynuowanie 
zasady partnerstwa i  subsy-
diowania środków. 60 pro-
cent środków unijnych będzie 
dysponowane centralnie, czyli 
przez rząd. A to jest tym bar-
dziej niepokojące, że nawet 
w  przypadku podziału po-
zostałych 40 procent braku-
je jakiejkolwiek transparent-
ności. Słyszymy ciągle słowo 
„algorytm” ale nigdy go nie 
widzieliśmy. 
Opinie o umowie przedstawili 
także inni przybyli na konsul-
tacje samorządowcy. 

mieszkańców naszego regio-
nu. I  to tym powinniście się 
kierować dziś, kiedy nasze 
województwo ma stracić mi-
liony – ripostowała radna KO 
Danuta Rek.
Podsumowując debatę mar-
szałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk 
zaapelował do radnych 
o  poparcie wspólnego głosu 
z Pomorza.
– Czytam w  prasie, że po 
apelu województwa dolno-
śląskiego, minister Michał 
Dworczyk, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, 
przywiózł do tego regionu 
dodatkowe 143 mln euro do-
datkowo na flagowe inwe-
stycje. Skoro tam radni PiS 
mogli poprzeć stanowisko 
marszałka dolnośląskiego, to 
radnych PiS z  województwa 
Pomorskiego też na to stać – 
mówił marszałek.
Ostatecznie uchwałę przyję-
to głosami 20 radnych Ko-
alicji Obywatelskiej. 12 rad-
nych PiS było przeciw. Od 
głosu wstrzymał się radny 
Piotr Zwara reprezentują-
cy Porozumienie Jarosława 
Gowina.

Czemu zdecydowana więk-
szość środków trafiła do wo-
jewództw gdzie rządzi Pra-
wo i Sprawiedliwość? – pytał 
Marcin Skwierawski, wice-
prezydent Sopotu. Również 
Błażej Konkol, wójt gmi-
ny Trąbki Wielkie nie krył 
goryczy: – Pomniejszenie 
o  40 proc. środków dla Po-
morza dotknie wszystkich, 
ale zwłaszcza najuboższych 
mieszkańców w  małych 
wiejskich gminach. 
Odpowiadając na głosy sa-
morządowców wiceminister 
Jarosińska-Jedynak stwier-
dziła krótko, że utrzymanie 
poziomu dofinansowania 
z  poprzedniej perspektywy 
jest nierealne. Argumento-
wała też, że województwo 
pomorskie nie jest najbar-
dziej poszkodowane, bo… 
małopolska straciła jeszcze 
więcej. Uznała również, że 
zapraszając na spotkanie in-
nych samorządowców z  re-
gionu władze wojewódz-
twa złamały konwencję 
konsultacji i  wykazały się 
niesubordynacją.

POMORSKI SEJMIK ZAbRAŁ GŁOS 
w SPRAwIE UNIJNyCH FUNDUSZy

MARSZAŁEK „NIESUbORDyNOwANy” bO…...

Uchwały nie poparli radni pis
Zaprosił na konsultacje 
samorządowców

PRACA IDZIE PEŁNĄ PARĄ 
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Co sądzi pan o nowo wybra-
nym przez sejm rzeczniku 
praw obywatelskich? Czy 
piotr Wawrzyk jest słusz-
nym wyborem na to stano-
wisko?

Cofnijmy się trochę w  czasie 
aby mieć pełen ogląd sytuacji 
- 9 września 2020 r. upłynęła 
5-letnia kadencja Adama Bod-
nara na stanowisku Rzecznika 
Praw Obywatelskich. Zgodnie 
z zapisami Ustawy o RPO, do-
tychczasowy Rzecznik pełni 
swoje obowiązki do czasu ob-
jęcia stanowiska przez nowego 
Rzecznika. W związku z opo-
rem koalicji rządzącej przed 
zgłoszeniem własnych propo-
zycji, przez długi czas istnia-
ła tylko jedna kandydatka na 
następczynię dotychczasowe-
go RPO – Zuzanna Rudziń-
ska-Bluszcz – dotychczasowa 
Główna koordynatorka ds. 
strategicznych postępowań są-
dowych w biurze RPO. Jej kan-
dydaturę poparło niemal 1200 
organizacji społecznych z  ca-
łego kraju. PiS jednak – przy 
obsadzaniu stanowisk - wie-
lokrotnie udowadniał, że po-
nad kompetencje ceni wierność 
i  lojalność , dlatego nie było 
dla mnie wielkim, że nomi-
nację zdobył Piotr Wawrzyk, 
Poseł Prawa i Sprawiedliwości. 
Przypomnę o fotografii cieszą-
cej się ogromną popularnością  
internecie, na której widać jak 
Poseł Wawrzyk – już po nomi-
nacji na stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich – kłania 
się w pas ściskając dłoń Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Ten swoisty 
hołd lenny stawia pod znakiem 
zapytania, w  której Rzecznik 
Praw Obywatelskich powinien 
być obiektywny i  bezstronny, 

nastawiony na dobro wszyst-
kich obywateli - bez wyjątku. 
Podkreślam słowo „bezstron-
ny”, bo widząc jak partia rzą-
dząca traktuje przedsiębiorców, 
lekarzy lub nauczycieli szczerze 
wątpię w  to, aby Pan Waw-
rzyk stanął murem za ludź-
mi i  sprzeciwił się wizji swojej 
partii. Rzecznik Praw Oby-
watelskich musi stać na straży 
wolności praw człowieka i oby-
watela jak zostało to określone 
w Konstytucji RP. Dlatego Se-
nat jako ostatnia izba polskie-
go parlamentu stojąca na straży 
wartości państwa demokra-
tycznego – wolności, niezawi-
słości i bezstronności – nie wy-
raził zgody na powołanie Posła 
Klubu Parlamentarnego Prawa 
i Sprawiedliwości Piotra Waw-
rzyka na stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich.
Niedawno było głośno 
o strajku „Media bez wybo-
ru” organizowanym przez 

największe kanały telewi-
zyjne, portale informacyjne 
oraz radia. Zostało również 
wystosowane pismo do 
premiera w sprawie zmian 
w ustawie odnośnie podatku 
od reklam. Czy te zmiany 
będą miały wpływ na po-
gorszenie się dostępu do in-
formacji dla obywateli? Jaki 
wpływ ma na to pandemia?

Haracz nazywany myląco 
„składką” wprowadzoną pod 
pretekstem Covid-19 będzie 
miał uderzający wpływ na wi-
dzów, czytelników oraz inter-
nautów. Znacząco pogorszy 
się dostęp do informacji oraz 
stan kultury i rozrywki w kra-
ju. Zwiększenie podatku od re-
klam osłabi lub pewnie nawet 
doprowadzi do likwidacji części 
mediów w Polsce. Nowa dani-
na w założeniu dotyczy dużych 
koncernów medialnych, ale nie 

miejmy złudzeń - w końcu doj-
dzie również i do ograniczenia 
możliwości finansowania lo-
kalnych mediów, co w następ-
stwie będzie miało znaczący 
wpływ na takie wydawnictwa, 
jak Panorama Pomorza. Rząd 
atakuje niezależne media, aby 
w  rezultacie przejąć nad nimi 
władzę. Prywatne media co 
roku wpłacają do budżetu pań-
stwa różne podatki, daniny 
i  opłaty. Nie uchylają się od 
ciążącego na nich obowiąz-
ku także niezrozumiałe jest 
dla mnie to kolejne obciąże-
nie. A  przecież właśnie wolne 
media wspierają obywateli, jak 
i rząd w walce z pandemią. To 
one dostarczają najnowszych 
informacji do każdego domu. 
Są dla nas niezbędne, dlatego 
nie mogą być ograniczane.

Cieszy mnie fakt, że wszyst-
kie ugrupowania opozycyjne 
w Sejmie mówią w  tej sprawie 

jednym głosem, to bardzo waż-
ne, tu nie ma miejsca na spory. 
Przypomnę, że we wtorek 16 
lutego ogłosiliśmy deklarację 
wzywającą rząd do wycofania 
się z projektu ustawy nakłada-
jącej na media nowy podatek, 
podpisaną przez przedstawi-
cieli klubów parlamentarnych 
i  liderów partii politycznych 
tworzących opozycję. Wierzę, 
że presja ma sens i  rząd wy-
cofa się z tego skandalicznego 
pomysłu.

przez ostanie lata został 
odnotowany spadek polski 
w rankingu prasy World 
press freedom. Jaki mógł 
być powód tak drastycznego 
spadku? Co w pana opinii 
powinno zostać zmienione, 
aby polska przestała wid-
nieć na tak niechlubnym 62. 
miejscu?

Międzynarodowa Organiza-
cja „Reporterzy bez granic”, 
która propaguje i  monitoru-
je wolność prasy na całym 
świecie co roku przygotowuje 
zestawienie, na którym kla-
syfikuje się 180 państw z  ca-
łego świata. Jeszcze w  2015 
roku Polska znajdowała się 
na 18. miejscu, a  odkąd Pra-
wo i  Sprawiedliwość przeję-
ło władzę zaczęliśmy w  tym 
rankingu drastycznie spadać, 
w sumie aż o ponad 40 miejsc. 
Myślę, że jest to spowodowane 
działaniami partii rządzącej, 
która przede wszystkim zaj-
muje się podporządkowaniem 
sobie każdego aspektu funk-
cjonowania państwa - syste-
mu sądowniczego, wolności 
i  praw obywatelskich, swo-
body funkcjonowania sektora 

prywatnego itd. Państwo nie 
ma prawa wpływać na nie-
zawisłe sądy, na niezależne 
przedsiębiorstwa czy wresz-
cie na zwykłych obywateli 
wyrażających swoje poglądy. 
Twórcy rankingu podkreślają 
również, że ich obawy budzi 
policyjna przemoc, a  zatrzy-
mywanie dziennikarzy przez 
policję to stosunkowo nowy, 
ale bardzo niepokojący pro-
blem. Władza wyciąga tak-
że ręce w  kierunku niezależ-
nych mediów, chce je ukarać 
za wyrażanie własnej opinii, 
bardzo często niezgodnej z li-
nią partii rządzącej. Przez 
to Polska spadła do katego-
rii krajów poł-demokratycz-
nych. Aby to odwrócić trze-
ba wiele zmienić, przywrócić 
niezawisłość sądów, na nowo 
zbudować zaufanie obywa-
teli do policji, oddać obywa-
telom im podstawowe prawa. 
W tej chwili jednak będziemy 
walczyć o  wolność mediów, 
a  przede wszystkim o  likwi-
dację TVP Info, gdyż to wła-
śnie tam szerzy się największa 
nienawiść wobec tej części 
polskiego narodu, która wy-
znaje inne wartości niż PiS. 
To karygodna próba podziału 
społeczeństwa, której musimy 
się kategorycznie sprzeciwić. 
Dlatego zachęcam wszyst-
kich czytelników Panoramy 
Pomorza do złożenia podpisu 
pod obywatelskim projektem 
ustawy dotyczącym likwida-
cji TVP Info i  opłaty abona-
mentowej! Szczegóły znaj-
dą Państwo na stronie www.
platforma.org, a  ja zapraszam 
do złożenia podpisu w  moim 
biurze w Pruszczu Gdańskim, 
w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach 12-16.

o nominacji piotra wawrzyka na rzecznika praw obywatelskich, projekcie ustawy o podatku od reklam oraz spadku polski 
w rankingu wolności prasy mówi ryszard Świlski, senator rp, wiceprzewodniczący pomorskiego zespołu parlamentarnego.

„rząd atakuje niezależne media, aby w rezultacie 
przejąć nad nimi władzę. to szkodzi demokracji”
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  w tym roku wykonane będą miejsca postojowe przy kołobrzeskiej 53

 niebawem rozpocznie się remont chodnika od strony balkonów falowca przy Jagiellońskiej 10 
(od klatki k do m)

 niemało środków wydanych będzie na naprawę ulic zarządzanych 
przez administrację osiedla nr 2

 w tegorocznym planie remontów administracji osiedla nr 1 
przewidziano budowę zadaszeń nad balkonami dziesiątego piętra 

w budynku przy ulicy rzeczypospolitej 1

w tym roku na wszystkie działania remontowe budynków należących do powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” wydanych 
ma być ok. 12 mln zł. na plan pierwszy długiej listy rzeczy, które będą realizowane na terenie wszystkich czterech administracji, wysuwa 
się wymiana instalacji gazowej.

Przetarg na planowane roboty re-
montowe na terenie Administra-
cji Osiedla nr 1 PSM „Przymo-
rze” ma się odbyć 9 marca.
 – W  tym roku przystąpimy do 
budowy zadaszeń nad balkona-
mi dziesiątego piętra w budynku 
przy ulicy Rzeczypospolitej 1. 
Rozpoczniemy remont elewa-
cji falowca przy Kołobrzeskiej 
42, a  prace będą kontynuowane 
w  przyszłym roku. Wykonamy 
remont instalacji elektrycznych 
w  budynku przy Opolskiej 7 
– informuje nas Elżbieta Boh-
dziewicz, zastępca kierownika 
Administracji Osiedla nr 1 ds. 
technicznych. 
W  2021 roku stawki odpisu na 
fundusz remontowy w większości 
nieruchomości pozostają na nie-
zmienionym poziomie. Jedynie 
w 7 budynkach na Małym Przy-
morzu, w  związku z  likwidacją 
piecyków gazowych i  budową 
pionów ciepłej wody, stawka zo-
stała podniesiona.
 – Będziemy kontynuować w bu-
dynkach przy Śląskiej 29, 31 i 33 
przebudowę instalacji wodocią-
gowej – budowę pionów ciepłej 
wody z  likwidacją piecyków ga-
zowych, remont instalacji zim-
nej wody i przebudowę instalacji 

gazowych. W  tym roku GPEC 
będzie prowadził drugi etap robót 
polegający na przebudowie sieci 
ciepłowniczej i  likwidacji stacji 
grupowej przy ulicy Śląskiej 39A. 
W związku z tymi pracami w bu-
dynkach przy Bora Komorow-
skiego 85A, 86A,  87A i 88A oraz 
Śląskiej 35, 37, 39, 42, 86 i 88 po-
wstaną indywidualne dla każdej 
nieruchomości węzły ciepłowni-
cze. Również w tym roku czeka 
nas wymiana legalizacyjna ponad 
4 tysięcy sztuk wodomierzy – do-
daje Elżbieta Bohdziewicz. 
Od stycznia mieszkańcy niskich 
budynków Administracji Osie-
dla 3 PSM „Przymorze” odpro-
wadzają większą (1,80 zł) stawkę 
na fundusz remontowy. Podwyż-
ka wiąże się z wymianą instalacji 
gazowej. Na tym samym pozio-
mie (2 zł) pozostaje odpis na fun-
dusz remontowy w falowcu przy 
Jagiellońskiej 10. Na wszystkie 
działania remontowe Admini-
stracja Osiedla nr 3 posiada po-
nad 3 mln zł. 
 – Wymiana instalacji gazowych 
i  wodociągowych to niezwykle 
drogie przedsięwzięcia, dlatego 
będziemy realizować je systema-
tycznie, w  miarę posiadanych 
środków finansowych. Na ten rok 

zaplanowaliśmy wymianę pozio-
mów wodociągów w  budynkach 
przy Chłopskiej 25 i 27. Te same 
prace kończymy właśnie w falow-
cu przy Jagiellońskiej 10A. Sieć 
gazową będziemy remontować 
w budynku przy ulicy Chłopskiej 
20, ponieważ właśnie tam sto-
sunkowo często dochodziło do 
awarii. Mamy z  kolei przygoto-
wany projekt na wymianę insta-
lacji gazowej przy Chłopskiej 22, 
a kolejne dwa projekty mają do-
tyczyć robót w kolejnych niskich 
budynkach – mówi „Panoramie” 
Danuta Czapiewska, zastępca 
kierownika Administracji Osie-
dla nr 3 ds. technicznych.  
W tym roku kontynuowany bę-
dzie remont chodnika za falow-
cem (od klatki K do M) oraz 
naprawy konstrukcji galerii. 
Przewidziane są też remonty kla-
tek schodowych i  instalacji elek-
trycznej w  budynku przy ul. Ja-
giellońskiej 40. Z kolei na dwóch 
budynkach przy ul. Jagiellońskiej 
26 i 28 remontowane będą dachy. 
Ze względów bezpieczeństwa, ale 
też czysto praktycznych w  tym 
roku ma być montowane oświe-
tlenie w altanach śmietnikowych.

Bez zmian (1,60 zł) pozostaje od-
pis na fundusz remontowy na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 2. Dzięki temu na wszystkie 
remonty będzie można wydać 
w tym roku ok. 3 mln zł.
 – Kończymy właśnie wymianę 
instalacji gazowych w  budyn-
kach przy Piastowskiej 94 i 96. 
Są to prace, które były zawarte 
w  ubiegłorocznym planie re-
montowym. Roboty, w  związ-
ku z  panującą sytuacją epide-
miologiczną, musiały zostać 
wstrzymane. W  tym roku bę-
dziemy kontynuować te robo-
ty. Prace mają być prowadzone 
w  budynkach przy Chłopskiej 
38, 40, 42 i  44. W  2022 roku 

wymiana instalacji gazowej pro-
wadzona będzie zaś przy Chłop-
skiej 36. Rury doprowadzające 
gaz do mieszkań w  budynkach 
na Przymorzu Wielkim znajdują 
się w szachtach razem z instalacją 
wodociągową, przez co narażone 
były na zawilgocenie, a w konse-
kwencji korozję. To z kolei pro-
wadziło do częstych awarii, dla-
tego to zadanie potraktowaliśmy 
priorytetowo. Takiej sytuacji nie 
ma na Małym Przymorzu, dla-
tego w tej części osiedla wymia-
nę instalacji gazowych będziemy 
prowadzić nieco później – pod-
kreśla Włodzimierz Byczkowski, 
kierownik Administracji Osiedla 
nr 2.
W  tym roku malowane będą 
klatki schodowe w trzech budyn-
kach (Piastowska 72, 74 i  104), 
a  przy okazji wymieniane będą 
drzwi wejściowe do piwnicy oraz 
montowane będzie oświetlenie 
na czujkę ruchu tam, gdzie jest 
oświetlenie standardowe. Dużym 
wyzwaniem będzie w  tym roku 
wymiana wodomierzy, którym 
kończy się 5-letnia legalizacja. 
Tylko w  tym roku zamontowa-
nych będzie ok. 3500 nowych 
liczników poboru wody. 
 – Tegoroczna zima dała nam 
się dość ostro we znaki, dlate-
go spodziewam się, że niemało 
pieniędzy wydamy na naprawy 
dróg. Na naszym osiedlu mamy 
stosunkowo dużo dróg, a  ich 
utrzymanie wiąże się z  dużymi 
wydatkami finansowymi – do-
daje Włodzimierz Byczkowski. – 
Na ten rok zaplanowaliśmy także 
naprawę konstrukcji galerii w fa-
lowcach, szczególnie tam, gdzie 
jest najwięcej ubytków. Również 
w  falowcach rozpoczniemy wy-
mianę instalacji elektrycznej od 
mieszkania do klatki schodowej. 
Już w połowie stycznia przetargi 
ogłosiła Administracja Osiedla 
nr 4. Wykonawców poszczegól-
nych prac remontowych już wy-
brano. Jak mówi nam Andrzej 

Narkiewicz, kierownik Admi-
nistracji Osiedla nr 4 ceny, któ-
re zaproponowano w  przetargu, 
nie odbiegają zbytnio od przy-
gotowanych kosztorysów i  są na 
tym samym poziomie jak w roku 
ubiegłym. Na wszystkie remonty 
przeznaczono w tym roku ok. 3,5 
mln zł. 
 – W  falowcu przy Obrońców 
Wybrzeża 6C będziemy kon-
tynuować wymianę instala-
cji wodociągowej, a  przy okazji 
wymieniane będą wodomierze. 
Nowe liczniki poboru wody będą 
montowane też w  budynkach 
niskich przy Kołobrzeskiej 51, 
55, 65. W piwnicach budynków 
przy Kaczyńskiego 36 i  Koło-
brzeskiej 51 prowadzony będzie 
też remont centralnego ogrzewa-
nia. Podobne roboty prowadzone 
będą na klatkach schodowych 
przy Chłopskiej 10. Dzięki tym 
pracom ogrzewanie, szczególnie 
w okresach przejściowych, a więc 
wiosną i  jesienią, dostosowane 
będzie do panującej na zewnątrz 
temperatury. Dzięki temu klatki 
schodowe nie będą przegrzane, 
a  to spowoduje pewne oszczęd-
ności finansowe – tłumaczy An-
drzej Narkiewicz. 
Również w falowcu w klatce 6C 
wymieniana jest wewnętrzna 

linia zasilania wraz z  wynie-
sieniem liczników na klatkę 
schodową i  montażem nowego 
oświetlania. Na koniec cała klat-
ka zostanie pomalowana. Nowe 
oświetlenie pojawi się również 
w  piwnicach i  klatkach scho-
dowych przy Kaczyńskiego 30 
(łącznie z zamontowaniem punk-
tu świetlnego w  każdym boksie 
piwnicznym i malowaniem klat-
ki schodowej). W budynku przy 
Kołobrzeskiej 67 wymieniane 
będą drzwi wejściowe i  wyko-
nane nowy podest i  schody do 
latek schodowych. Nowe drzwi 
zamontowane zostaną przy wej-
ściach na galerię w  dwóch klat-
kach falowca 6B i 6C. Moderni-
zowane będą także niektóre al-
tany śmietnikowe, aby wszystkie 
pojemniki stały w  środku. Kon-
tynuowane będą prace związane 
z  remontem chodnika od strony 
balkonowej falowca. Wykona-
ne będą nowe miejsca postojowe 
przy ul. Kołobrzeskiej 53. Z kolei 
budynek przy Kaczyńskiego 34 
zyska nową elewację, a  jesienią 
tego roku rozpocznie się remont 
ostatniej już klatki (6D) falowca 
(wymiana instalacji elektrycznej 
i wodociągowej).

Grzegorz Rudnicki 

CENy TAKIE SAME JAK w ROKU 2021

kilkanaście milionów na roboty remontowe 
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PRZEKAŻ 1%

pomagaj naszym 
Do końca kwietnia należy roz-
liczyć zeznanie podatkowe. Ro-
biąc to, warto pamiętać o prze-
kazaniu 1 procenta podatku dla 
organizacji pożytku publicznego. 
W  ubiegłym roku mieszkańcy 
Pomorza przekazali regional-
nym organizacjom ponad 58 
mln zł. 
O tym, że wspieranie organizacji 
pozarządowych jest bardzo istot-
ne, nie trzeba nikogo przekony-
wać. W wielu miejscach widać, 
jak takie organizacje zmieniają 
krajobraz regionu, a ich działania 
podnoszą poziom życia miesz-
kańców. Organizacje finansowa-
ne są z różnych źródeł, grantów 
czy dotacji. 
Przekazanie jednego procenta 
jest bardzo łatwe i nie wymaga 
skomplikowanych wyliczeń. 
W  rocznym zeznaniu podat-
kowym PIT wystarczy wpisać 
numer KRS wybranej organi-
zacji. Ich listę można znaleźć 
na stronach Ministerstwa Fi-
nansów. Wybierając organiza-
cję, można również wskazać 
cel szczegółowy, na który pie-
niądze mają być przeznaczone. 
W  województwie pomorskim 
działa 625 organizacji pożytku 
publicznego. Ich listę można 
znaleźć na stronie interne-
towej Komitetu ds. Pożytku 
Publicznego.

(GR)

JUŻ OD MARCA 50KM/H

ZOSTAŃ RODZINĄ wSPIERAJĄCĄ

Wolniej główną arterią Gdańska

Zapraszają do współpracy

Na Alei Grunwaldzkiej re-
gularnie dochodzi do zda-
rzeń, które kończą się obra-
żeniami ciała, a w niektórych 
przypadkach nawet śmiercią. 
Przyczyną tak tragicznych 
wydarzeń jest zazwyczaj nad-
mierna prędkość, dlatego od 
marca na alejach Zwycięstwa 
i Grunwaldzkiej będzie moż-
na pojechać maksymalnie 50 
km/h.
W listopadzie ubiegłego roku 
Rada Dzielnicy Oliwa, reagu-
jąc na wypadki z  udziałem 
rowerzystów na al. Grun-
waldzkiej, podjęła uchwałę 
o  ograniczeniu prędkości na 
oliwskim odcinku al. Grun-
waldzkiej do 50 km/h. 
 – Pochylając się nad pomy-
słem radnych dzielnicowych 
z Oliwy, podjęta została decy-
zja o  kompleksowym podej-
ściu do zagadnienia. Z  prze-
prowadzonych analiz i obser-
wacji wynika, że główny ciąg 
komunikacyjny Gdańska, 
czyli al. Grunwaldzka i  al. 
Zwycięstwa są traktowane 
niczym biegnąca przez mia-
sto autostrada. Podwyższona 
dopuszczalna prędkość do 70 
km/h kusi niektórych kie-
rowców do mocniejszego na-
ciśnięcia na pedał gazu. Nie 
mówiąc już o  patologicznych 

Chcesz pomagać gdańskim ro-
dzicom mającym problemy z peł-
nieniem obowiązków opiekuń-
czych wobec dzieci? Jesteś ich 
sąsiadem, znajomym, krewnym 
– po prostu życzliwym człowie-
kiem? Zgłoś się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w  Gdańsku, by uzyskać status 
rodziny wspierającej. 
 – Do współdziałania zaprasza-
my wrażliwych, otwartych lu-
dzi, którzy wspierają opiekuńczo 
i wychowawczo mniej zaradnych 
rodziców ze swego otoczenia, 
podopiecznych MOPR. Zazwy-
czaj robią to bezinteresownie, 
z potrzeby serca i troski o drugie-
go człowieka. Pomagają rodzi-
com, których życiowe problemy 
przerastają. Takim zaangażo-
wanym osobom lub tym, któ-
rzy chcą w ten sposób pomagać, 
ośrodek proponuje uzyskanie 
statusu rodziny wspierającej – 
zachęca Sylwia Ressel, rzecznik 
prasowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Rodzina wspierająca może uzy-
skać zwrot niektórych kosztów 
poniesionych przy opiece nad 
dzieckiem. Chodzi o wydatki np. 
na bilety do kina, teatru lub na ba-
sen. Zwrot pieniędzy dotyczy też 
np. nabycia książek, zabawek lub 
niezbędnych środków higienicz-
nych dla malca. W  przypadku 
jednego dziecka Ośrodek zwró-
ci osobie wspierającej do 350 zł 
miesięcznie. Jeśli pod opieką jest 

przypadkach, jak urządzanie 
w  godzinach nocnych nie-
legalnych wyścigów – mówi 
Magdalena Kiljan, rzecznik 
prasowy Gdańskiego Zarzą-
du Dróg i Zieleni. 
Aby podnieść poziom bezpie-
czeństwa na głównej arterii 
miasta, zdecydowano o wdro-
żeniu projektu ustanawiają-
cego dopuszczalną prędkość 
50 km/h na całej długości 
al. Zwycięstwa i  al. Grun-
waldzkiej w  obu kierunkach. 
Projekt posiada już niezbęd-
ne uzgodnienia, w tym opinię 
Policji. Zmiany wejdą w życie 
w  marcu, a  ich widocznym 
przejawem będzie demontaż 
znaków zakazu z  „70” i  „50” 
na całej długości obu ulic.
 – Kierowców, zaniepokojo-
nych zmianami na al. Grun-
waldzkiej i  Zwycięstwa pra-
gniemy uspokoić – zacho-
wana zostanie koordynacja 
sygnalizacji świetlnej i  nie 
ucierpi przepustowość na obu 
alejach. Gdańsk mimo wpro-
wadzenia stref i ograniczania 
prędkości jest miastem o du-
żej płynności ruchu drogo-
wego – zapewnia Magdalena 
Kiljan.

(GR)

ich więcej lub mały podopieczny 
jest niepełnosprawny, zwrot wy-
niesie do 450 zł miesięcznie. Ro-
dzinie wspierającej w  pełnieniu 
funkcji pomaga pracownik so-
cjalny, asystent rodziny. W razie 
potrzeby radą służy psycholog. 
Tylko w  ubiegłym roku aktyw-
nie działało w  Gdańsku jede-
naście takich rodzin. Wspierały 
m.in. rodziców dzieci niepełno-
sprawnych, co wymagało dużego 
zaangażowania i uwagi.
 – Rola rodziny wspierającej jest 
naprawdę bardzo istotna – pod-
kreśla Małgorzata Niemkiewicz, 
dyrektorka gdańskiego MOPR. 
– Staramy się włączać w działa-
nia pomocowe jak najwięcej osób 
z  najbliższego otoczenia na-
szych podopiecznych. Rodzina 
wspierająca współpracuje między 
innymi z  asystentem rodziny, 
dzięki czemu efekt pomocy jest 
pełniejszy. 
Kandydaci do pełnienia funkcji 
rodziny wspierającej podpiszą 
z  gdańskim ośrodkiem umowę, 
która precyzuje m.in. termin 
i  zakres świadczenia pomocy. 
Zainteresowani uzyskaniem sta-
tusu proszeni są o kontakt z Elż-
bietą Omiecińską (tel. 58 347 82 
85 lub 797 909 118) (w  godzi-
nach pracy MOPR. Informacji 
o ofercie współpracy udzielają też 
pracownicy Centrum Pomocy 
Społecznej w dzielnicach). 

(SR)

 na polskim rynku brakuje rąk do pracy

WYdarZENia

za dwa lata swoją produkcję otworzy w Gdańsku nowa fabryka. razem z zakładem produkcyjnym 
zbudowane zostanie centrum badawczo-rozwojowe. dzięki temu łącznie powstanie 500 nowych miejsc 
pracy, a cały kompleks produkcyjny ma być warty 200 mln dolarów. 

W fabryce Northvolt będą po-
wstawały moduły bateryjne i 
magazyny energii umożliwia-
jące większe i lepsze wykorzy-
stywanie odnawialnych źródeł 
energii. Produkty z fabryki w 
Gdańsku wykorzystywane będą 
również w przemyśle, np. w 
elektrycznych pojazdach górni-
czych.        
 – Jest to strategiczna dla Polski 
i bezprecedensowa w regionie 
inwestycja w najnowocześniej-
szy zakład o wysokim stopniu 
automatyzacji i digitalizacji pro-
cesów. Jest to również znaczący 
krok w stronę uniezależnienia 
przemysłu od paliw kopalnych 
i umożliwiający wykorzystanie 
coraz większej ilości energii 
odnawialnej przez społeczeń-
stwo – zaznaczył Robert Chryc-
Gawrychowski, prezes zarządu 
Northvolt Poland.
Nowy obiekt powstanie na te-
renie Pomorskiego Centrum 
Inwestycyjnego, w pobliżu 
Portu Gdańsk i terminala kon-
tenerowego DCT. Portowa lo-
kalizacja pozytywnie wpłynie 
na europejski łańcuch dostaw, 

a bliskość aglomeracji trój-
miejskiej z dojrzałym rynkiem 
pracy oraz rozbudowanym sys-
temem szkolnictwa wyższego 
i zawodowego zapewni dostęp 
do wysokiej klasy specjalistów 
i inżynierów. Northvolt Poland 
planuje bliską współpracę z uni-
wersytetami oraz szkołami śred-
nimi i zawodowymi w regionie.   

Dodajmy, że Northvolt to euro-
pejski dostawca wysokiej jako-
ści ogniw i systemów bateryj-
nych, wytwarzanych w sposób 
zrównoważony dla środowiska. 
Firma założona w 2016 roku 
poczyniła szybkie postępy w 
swojej misji dostarczania naj-
bardziej ekologicznej baterii na 
świecie o minimalnym śladzie 

węglowym i urosła do ponad 
1000 pracowników. Zlokalizo-
wana jest w Szwecji, Niemczech 
i Polsce. Do partnerów bizneso-
wych i klientów Northvolt na-
leżą m.in. ABB, BMW Group, 
Scania, Siemens, Vatenfall, Ve-
stas I Volkswagen Group.  

(GR)

STRATEGICZNA INwESTyCJA

Największa w Europie fabryka 
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bĘDĄ wSPÓŁPRACOwAĆ Z HEVELIANUM

sopot z astronomicznym obserwatorium 
Między sopockim magistra-
tem a  gdańskim Hevelianum 
podpisano porozumienie 
w sprawie budowy Sopockie-
go Obserwatorium Astrono-
micznego. Pomysł budowy 
obserwatorium został poparty 
przez mieszkańców w budże-
cie obywatelskim. Na reali-
zację tego obiektu oraz jego 
funkcjonowanie przeznaczo-
no 700 tys. zł. Do pomocy 
w  realizacji inwestycji mia-
sto zaprosiło gdańskie Heve-
lianum. Instytucja wesprze 
budowę swoją wiedzą i  do-
świadczeniem w prowadzeniu 
zajęć edukacyjnych, miasto 
natomiast w pełni finansować 
będzie budowę.  
 – Realizacja inwestycji od sa-
mego początku wymaga obec-
ności doświadczonego part-
nera naukowego. Hevelianum 
nie tylko będzie wspierać 
nas w  przygotowaniach do 

budowy, ale również przygotu-
je z nami program edukacyjny 
i  schemat funkcjonowania, tak 
aby to miejsce tętniło życiem. 
Sopockie obserwatorium bę-
dzie miejscem dostępnym dla 
wszystkich mieszkańców. Li-
czę, że będzie w  szczególno-
ści chętnie odwiedzane przez 
uczniów – mówi wiceprezy-
dentka Sopotu, Magdalena 
Czarzyńska-Jachim. 
 – Bardzo się cieszę z zaprosze-
nia do tak wyjątkowej współ-
pracy. To tym milsze, że w tym 
roku świętujemy 410 rocznicę 
urodzin Jana Heweliusza, pa-
trona Hevelianum. Dlatego 
z przyjemnością podzielimy się 
dobrymi praktykami w prowa-
dzeniu i programowaniu oferty 
edukacyjnej i  popularyzującej 
naukę, szczególnie, że w zespo-
le Hevelianum mamy doświad-
czone i  utalentowane astro-
nomki. To wielka przyjemność 

osiedle na suchaninie zamieszkuje wiele osób starszych, które nie do końca obeznane są z bankowością 
internetową, dlatego wolą opłaty za mieszkanie regulować tradycyjnym sposobem – najlepiej bez prowizji. 

 – Na początku mieliśmy za-
wartą umowę z  ajentem banku 
PKO BP,  który dzierżawił od 
nas lokal i przy wnoszeniu opłat 
przez mieszkańców Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino” nie 
była  pobierana prowizja. Ajent  
zrezygnował jednak z  placów-
ki na Suchaninie, a  w  to miej-
scu pojawiła się firma Monetia. 
Jednak i  ten podmiot nie po-
doła wyzwaniom finansowym 
i  prawdopodobnie wypowie 
umowę spółdzielni. To spowo-
duje, że będziemy mieli pewien 
dylemat, ponieważ mieszkańcy 
chcą mieć punkt, w którym będą 
mogli opłacić czynsz bez prowi-
zji – mówi „Panoramie” Ewelina 
Wojciechowska ze Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
W  siedzibie spółdzielni nie ma 
możliwości uruchomienia kasy, 
gdzie można byłoby gotów-
ką opłacać rachunki, a  trzeba 
powiedzieć, że z  takiej formy 
płatności korzysta obecnie oko-
ło 800 mieszkańców osiedla. 
Organizowanie kasy, o  czym 
już informowaliśmy na łamach 
„Panoramy”, wiąże się z dużymi  
wydatkami finansowymi i orga-
nizacyjnymi, co spowodowało 
by wzrost opłat eksploatacyj-
nych dla mieszkańców związa-
nych z jej utrzymaniem. 
 – Być może znajdzie się inny 
podmiot, który będzie zainte-
resowany prowadzeniem usług, 
a  przy okazji przyjmowaniem 

wpłat od członków naszej 
spółdzielni. Prowadzimy w  tej 
sprawie negocjacje i  rozmo-
wy,  rozważamy m.in. podpi-
sanie umowy z  Pocztą Polską, 
co kolei może powodować do-
datkowe obciążania finansowe 
dla spółdzielni czy też w części 
dla osób wpłacających. Mało 
jest bowiem prawdopodobne, 
że poczta nie będzie pobiera-
ła prowizji – dodaje Ewelina 
Wojciechowska.
Tu zaś nasuwa się pytanie: dla-
czego spółdzielnia ma pokry-
wać koszty, które dotyczą tyl-
ko części jej mieszkańców? Jest 

bowiem znacząca grupa osób, 
która w  różny sposób opła-
ca rachunki czynszowe czę-
sto przelewem poprzez konta 
internetowe. 
 – Idziemy w  kierunku, aby 
wszystkie strony były zadowo-
lone. Wiem, że znalezienie zło-
tego środka jest niezwykle trud-
nym wyzwaniem, ale mamy na-
dzieję, że problem zostanie po-
zytywnie rozwiany z  korzyścią 
dla mieszkańców spółdzielni  – 
mówi Ewelina Wojciechowska.
Władze spółdzielni zastanawia-
ją się nad jeszcze jedną możli-
wością. Konta SM „Suchanino” 

znajdują się w  banku PKO. 
Przedstawiciele spółdzielni 
będą rozmawiać z  bankowca-
mi o  ewentualnych zasadach, 
na jakich spółdzielcy mogliby 
w placówkach PKO wnosić bez-
prowizyjnie opłaty czynszowe. 
Trzeba jednak w  tym miejscu 
powiedzieć, że najbliższe punk-
ty tego banku znajdują się przy 
ulicy Kartuskiej i na Morenie.
Do tematu wrócimy oczywiście 
w  jednym z  kolejnych wydań 
naszego miesięcznika.

(GR)

SPÓŁDZIELNIA ROZwAŻA RÓŻNE MOŻLIwOŚCI

Gdzie wnosić opłaty za lokal 
bez prowizji? 

PODwyŻKI 
26 lutego wejdzie w życie nowa taryfa opłat za wodę i ścieki 
w Gdańsku. Przez 12 miesięcy cena dla gospodarstw domo-
wych w Gdańsku wyniesie 10,61 zł netto za metr sześcienny 
wody i ścieków. Taryfy zatwierdziło Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie.
W pierwszym roku obowiązywania zatwierdzonych taryf go-
spodarstwa domowe w Gdańsku zapłacą 4,51 zł za metr sze-
ścienny wody i 6,10 zł za odprowadzenie metra sześciennego 
ścieków, co daje łączną kwotę 10,61 zł netto. Z kolei taryfa 
dla przemysłu i innych odbiorców wyniesie 10,68 zł.  

ROZbUDOwA CMENTARZA 
Ogłoszono przetarg na rozbudowę Cmentarza Łostowickie-
go. Jednym z elementów zadania będzie budowa miejsc po-
stojowych przy ul. Cedrowej. Otwarcie ofert zaplanowano na 
połowę marca. W czwartym kwartale tego roku  zakończyć 
się mają prace związane z rozbudową cmentarza. 
 – Nekropolia powiększy się o 1,8 ha, co przełoży się na po-
nad 2100 dodatkowych miejsc grzebalnych. Cmentarz zosta-
nie rozbudowany od strony al. Armii Krajowej i ul. Cedro-
wej.  W ramach rozbudowy cmentarza, oprócz budowy insta-
lacji sanitarnej, powstaną miejsca czerpania wody i wiaty na 
odpady. Ponadto przewidziano nasadzenia drzew i krzewów 
i budowę ogrodzenia – informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji 
Rozbudowy Miasta Gdańska.

wEź DOTACJĘ NA wŁASNy bIZNES
Od 1 do 5 marca Gdański Urząd Pracy będzie prowadził na-
bór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na założe-
nie własnej działalności gospodarczej. O wsparcie w kwocie 
do 30 000 zł będą mogły się ubiegać osoby bezrobotne zare-
jestrowane w GUP.
Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie 
urzędu: gdansk.praca.gov.pl.

bUDKI LĘGOwE 
1300 ptasich mieszkań na terenie gdańskich lasów komu-
nalnych, parków, zieleńców i cmentarzy czeka na swoich no-
wych lokatorów. Zakończyliśmy coroczne czyszczenie budek 
lęgowych.

DOSTAwy TRAMwAJÓw ZAKOŃCZONE
Do Gdańska dotarł ostatni z 30 zamówionych przez  Gdań-
skie Autobusy i Tramwaje nowoczesny dwukierunkowy 
tramwaj Pesa Jazz Duo. Dostarczony tramwaj jest 70. pojaz-
dem  wyprodukowanym przez bydgoską Pesę dla Gdańska. 
W 2010 roku na gdańskie tory wyjechały pierwsze Pesy Swi-
ng. Łącznie we flocie GAiT jest ich 35. W 2015 dołączyło 5 
dwukierunkowych tramwajów Pesa Jazz Duo. Teraz gdańska 
flota wzbogaciła się o kolejnych 30 nowoczesnych tramwajów 
Pesa Jazz Duo.   

INwESTUJĄ w PLACÓwKI SPOŁECZNE
Właśnie ogłoszone przetargi związane z przebudową dwóch 
placówek, które realizują zadania z zakresu polityki społecz-
nej w Gdańsku. Modernizację przejdą Gdański Dom Inte-
gracyjno-Rodzinny przy ul. Batorego i Gdański Dom dla 
Dzieci przy ul. Modrej. 

W skrÓCiE

móc współtworzyć nowe miej-
sce na mapie trójmiejskich 
atrakcji edukacyjno-turystycz-
nych. Niech nasze pisemne po-
rozumienie będzie początkiem 
dobrej współpracy w dziedzinie 
upowszechniania wiedzy astro-
nomicznej i  wspólnego obser-
wowania ciał niebieskich. – za-
powiada dyrektor Hevelianum, 
Paweł Golak. 

Wykonano już analizę moż-
liwości umiejscowienia ob-
serwatorium pod kątem pro-
wadzenia obserwacji. Obec-
nie sprawdzana jest opcja 
posadowienia konstrukcji 
obserwatorium w  wybranym 
miejscu.   

(GR)



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  Luty 20218 NasZE spraWY / rEkLaMa

od uruchomienia gdańskiego centrum opieki serenus minęło 1,5 roku. nie był to niestety łatwy okres – szczególnie ostatnie 12 miesięcy. 
wprowadzony stan epidemii wymógł również i tu wprowadzenie dodatkowych procedur i związanych z nimi obostrzeń. mimo tych przeciwności losu, 
placówka szuka nowych rozwiązań i sukcesywnie rozwija się, co też ma znaczący wpływ na profesjonalną opiekę nad przebywającymi tu seniorami. 

Czas pandemii nie jest łatwym 
okresem zarówno pod względem 
finansowym, jak i  organizacyj-
nym, ale również czysto ludzkim 
– emocjonalnym. Wirus nie omi-
nął również i tej placówki. Jednak 
dzięki sprawnemu działaniu per-
sonelu we współpracy ze służba-
mi sanitarnymi szybko udało się 
zażegnać kryzysową sytuację. 
 – Była to też dla nas cenna lekcja, 
z  której wyciągnęliśmy wnioski. 
Bierzemy ogromną odpowie-
dzialność za osoby starsze. Myślę, 
że do tej pory wywiązaliśmy się ze 
swoich obowiązków. Pandemia 
jest tego dobitnym przykładem. 
Mimo to nieustannie staramy się 
inwestować w  kompetencje na-
szej kadry, żeby jeszcze bardziej 
wzmacniać ich merytorycznie, 
aby mogli jak najlepiej opiekować 
się mieszkańcami domu. Perso-
nel ma możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach, które przygotowu-
ją do pracy z osobami z demencją. 
Korzystamy z doświadczeń i  in-
spiracji, które są wykorzystywa-
ne w  różnych placówkach na ca-
łym świecie. Zależy nam na tym, 
aby jakość opieki była w naszym 
domu na najwyższym poziomie. 
Nie jest to praca łatwa. Wymaga 
odpowiednich umiejętności i pre-
dyspozycji. Zespół pracowników 
stanowią osoby, które posiadają 
odpowiednie kwalifikacje lub do-
świadczenie i świadomie wybierają 
pracę w naszym domu.    – zauwa-
ża Magdalena Kowalczys, dyrek-
tor Centrum Opieki „Serenus”.
Gdański dom jest ośrodkiem, 
który specjalizuje się w  opiece 
nad osobami dotkniętymi cho-
robami otępiennymi. Stworzono 
ku temu odpowiednie warunki, 
dbając o najdrobniejsze szczegó-
ły w architekturze i wyposażeniu 
budynku.
 – To jednak nie wszystko. Mu-
simy bowiem wdrażać odpowied-
nie metody pracy. Od początku 

działalności naszego domu chcie-
liśmy wykorzystywać w  pracy 
Metodę Pozytywnego Podejścia 
do Opieki. Stworzyła ją Teepa 
Snow, którą mieliśmy przyjem-
ność gościć w naszych skromnych 
progach. Jest to metoda, która po-
kazuje opiekunom, co to są cho-
roby otępienne, ale też jak w bar-
dzo prosty sposób towarzyszyć 
choremu i  tym samym zaspoka-
jać jego podstawowe potrzeby. 
W  demencji często towarzyszy 
choremu wewnętrzne napięcie, 
które spowodowane jest wieloma 
czynnikami zewnętrznymi. Aby 
je niwelować, trzeba wiedzieć, co 
ma na to wpływ. Mając taką wie-
dzę, możemy „wchodzić” w świat 
osoby chorej i  stosować odpo-
wiednią metodę terapeutyczną. 
Nabyta teoria łatwo została wcie-
lona w życie – i jak się okazało – 
bardzo szybko przyniosła oczeki-
wane efekty. – podkreśla Marta 
Szulc, zastępca dyrektora Cen-
trum Opieki „Serenus”. Szkole-
nie to zainspirowało nas do stwo-
rzenia „kącika macierzyńskiego”. 
Jest to jedna z metod terapeutycz-
nych, która sprawdza się chociaż-
by na Antypodach czy w Stanach 
Zjednoczonych. Wiadomo, że 
przed wykorzystywaniem kon-
kretnej metody terapeutycznej 
trzeba poznać historię osoby star-
szej, aby terapia mogła przynieść 
jakiekolwiek efekty.
– Niesamowite efekty przynosi 
praca w  kąciku macierzyńskim. 
Po otrzymaniu rekwizytu tera-
peutycznego przypominającego 
dziecko panie, którym trudno 
było się skupić do tej pory na jed-
nej rzeczy, były w  stanie skon-
centrować się na tym, co robią. 
Zadziwiające były też ich reakcje, 
nawet tych, które mają zaburze-
nia mowy, a przy kontakcie z fan-
tomem zaczynały nagle mówić, 
pojedynczymi słowami opisywać 
swoje emocje. Można było to też 

zaobserwować nie tylko w wyra-
zie twarzy, ale również w postawie 
całego ciała i kontakcie z otocze-
niem. Wprowadzona w  naszym 
domu terapia ma utrzymywać te 
pozytywne emocje. Człowieko-
wi choremu na demencję dajemy 
też swego rodzaju poczucie bez-
pieczeństwa, że świat, w którym 
żyje, jest w  porządku  – dodaje 
Paulina Wróblewska, koordyna-
tor grupy mieszkalnej.
– Samo wyposażanie chociażby 
kącika macierzyńskiego wiąże się 
z  pewnymi problemami, ponie-
waż trudno jest znaleźć potrzeb-
ne do terapii rekwizyty, które 
wykorzystywane były w codzien-
nym życiu macierzyńskim 40, 
50 lat temu. Udział naszych pań 
w tej terapii pokazał na ich twa-
rzach spektrum różnych i silnych 
emocji, które z kolei przyprawiały 
nas o łzy wzruszenia. W ich twa-
rzach dostrzegałyśmy, jak wra-
cały pamięcią do lat młodości, 
kiedy były młodymi mamami. Są 
to zaledwie nasze pierwsze kroki, 
ale widzimy, że ta metoda sprawia 
niemal cuda – mówi Marta Szulc.
Nie jest to jedyna metoda, jaką 
pracujemy z  mieszkańcami. Re-
alizujemy terapię reminiscencyjną 
polegającą na tworzeniu pudełek 
wspomnień. W  domu „Serenus” 
tworzone są specjalne pomiesz-
czenia, gdzie seniorzy mogą wró-
cić pamięcią do lat młodości – do 
swojej pracy zawodowej bądź 
zainteresowań, które zajmowały 
im życie. Wystarczą tylko stojące 
przedmioty codziennego użytku, 
które będą przypominać senio-
rom stare, ale za to dobre cza-
sy. Dzięki pracy i  pomysłowości 
wolontariuszy mieszkańcy  mają 
również do dyspozycji tablice 
manualne, na których umiesz-
czone są przedmioty codziennego 
użytku. Zaspokajana jest w  ten 
sposób potrzeba manipulowa-
nia przedmiotami a  przy okazji 

podtrzymywana jest sprawność 
dłoni. Przed wybuchem pande-
mii seniorzy z  centrum „Sere-
nus” mogli korzystać chociażby 
z dogoterapii. Odwiedzał ich pies 
Bartuś i Nela ze swoimi Paniami- 
Wolontariuszkami. Niestety czas 
pandemii ograniczył te kontakty. 
Dlatego postanowiliśmy korzy-
stać z  fantomu zwierzęcia i mo-
żemy zaobserwować reakcje ade-
kwatne do tych, które wywołuje 
żywe zwierzę.
 – Trzeba o  jednym pamiętać. 
Demencja to śmiertelna choroba 
mózgu. W świadomości chorego 
znajduje się tylko to, co zostało 

zapisane wiele lat temu. Nie ma 
teraźniejszości. Osoby z  demen-
cją nie są głupie, ale taki panuje 
niestety stereotyp – mówi Marta 
Szulc. – Jestem dumna z naszych 
opiekunów. Uważam, że zespół 
jest fantastyczny i  profesjonalny, 
ponieważ nieustannie pogłębia 
swoją wiedzę, a  do tego są pełni 
miłości, empatii i  szacunku dla 
drugiego człowieka.
Warto na sam koniec jeszcze po-
wiedzieć, że gdańskie centrum 
współpracuje z twórcami wyso-
kiej jakości produktów wspoma-
gających komunikację osób z za-
burzeniami funkcji poznawczych 

oraz wpierających osoby dotknięte 
afazją. Szczególnie przydatne są 
specjalne opaski pomagające po-
rozumiewać się z  osobami, które 
przeszły na przykład udar. 

Grzegorz Rudnicki 

Metody pracy z chorymi na demencję 
w Centrum opieki serenus w Gdańsku

POwRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Centrum Opieki 
Serenus jest domem 
prowadzonym przez 
Fundację Laurentius, 
która posiada status 
Organizacji Pożytku 
Publicznego. Prosimy 
wszystkich chętnych 

do wspierania 
naszych działań. 

Jedną z możliwości 
jest wpłata  1% z 

Państwa podatku. By 
przekazać 1% podatku 

wystarczy podać na 
zeznaniu podatkowym 
Fundacja Laurentius,  

KRS 0000100948 
wraz z dopiskiem dla 

Centrum Opieki 
Serenus w Gdańsku.


