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FlashFlash

– co roku jesteśmy pełni podziwu dla zaangażowania 
i ogromnej empatii darczyńców, którzy wspierają nasz 
projekt. coraz częściej włączają w przygotowanie 
gwiazdkowego prezentu dla malca także swoich 
bliskich i znajomych. naprawdę starają się, by 
upominek spodobał się dziecku -  mówi magdalena 
theus, koordynatorka przedsięwzięcia w gdańskim 
miejskim ośrodku pomocy rodzinie w Gdańsku. 

Pierwszy taki tramwaj w Polsce 
Właśnie zakończyła się modernizacja pierwszego z ko-
lejnych dziesięciu gdańskich tramwajów N8C objętych 
modernizacją. Zupełną nowością jest bezdotykowe otwie-
ranie drzwi przez pasażerów!

Egoiści szkodzą swoim sąsiadom  
W dalszym ciągu nie ruszyła budowa dyskontu Lidl na 
Suchaninie. Inwestycji sprzeciwia się kilkuosobowa gru-
pa mieszkańców. Na ich działaniu pieniądze traci spół-
dzielnia, a tym samym mieszkańcy.

Gdańszczanie wybrali projekty BO
W połowie października poznaliśmy projekty, 
które będą realizowane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego. Z 387 zadań na terenie Gdańska zo-
stanie zrealizowanych 121 projektów.

Prace warte kilkanaście milionów 
Mimo że do końca roku pozostały jeszcze 2 miesiąca, to 
już dziś wiadomo, że plan remontów w PSM „Przymorze” 
zostanie zrealizowany w całości. Na wszystkie prace 
wydanych będzie ok. 14 mln zł.
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PRZYGOTUJ ŚWIĄTECZNĄ PACZKĘ

w tym roku na gwiazdkowy, wymarzony upominek od anonimowe-
go darczyńcy czeka ok. 600 dzieci objętych wsparciem gdańskiej 
pomocy społecznej. ich pragnienia możemy spełnić. wystarczy 
włączyć się w akcję „każdy może pomóc” i ofiarować dziecku świą-
teczny prezent. najbardziej ucieszą te przygotowane od serca.
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należący do ścisłej czołówki w kraju w odmianie koszykówki trzy na trzy zespół 
nFz Gdańsk wygrał zawody lbl 3x3, które odbyły się w sopocie. na drugim miejscu 
uplasowała się banda Gdańsk, wyprzedzając na podium mistrza z 2019 roku – 
makarenę Gdańsk. tytuł najbardziej wartościowego zawodnika przypadł byłemu 
reprezentantowi polski 3x3 do lat 23. kacper Jastrzębski znalazł się także w najlepszej 
trójce turnieju. stawkę all-star uzupełnił kolega z drużyny, a jednocześnie lider 
rankingu najlepiej punktujących – przemysław michałowski oraz wicekról strzelców 
łukasz szopiński ze space Jam sopot. 

Ze względu na złe warunki at-
mosferyczne rozgrywki odbyły 
się na parkiecie hali II Liceum 
Ogólnokształcącego w  Sopocie, 
zamiast na wcześniej przygoto-
wanych czterech zewnętrznych 
boiskACH tartanowych. 
Spotkania rozgrywano zgodnie 
z  przepisami FIBA 3x3, a  do-
datkowo prowadzone były staty-
styki indywidualne. Do play-of-
fów awansowały cztery najlepsze 
drużyny. Jednym z głównych fa-
worytów do złota był zaprawio-
ny w  bojach na turniejach 3x3 
w  całej Polsce oraz występujący 
na co dzień w drugiej dywizji Ba-
sket Ligi w Trójmieście – zespół 
NFZ Gdańsk w składzie: Alek-
sander Winkel, Kacper Jastrzęb-
ski i  Przemysław Michałowski. 
Za kolejnego faworyta uchodził 
pierwszoligowy team z  Basket 
Ligi Trójmiasto - Space Jam 
Sopot. 
O  ile medycy Aleksandra Win-
kela, kończąc swoje występy z bi-
lansem 6 zwycięstw – 0 porażek, 

nie zawiedli oczekiwań, to pierw-
szoligowcy po świetnej pierwszej 
rundzie nie odnaleźli się w fazie 
pucharowej, plasując się z bilan-
sem 3–3 tuż za podium.
Na 2. miejscu konfrontację ukoń-
czyła Banda Gdańsk. Gdań-
szczanie rozgromili Space Jam 
(11:3). W  finale nie sprostali 
wysoko zawieszonej poprzeczce 
rywali i musieli uznać wyższość 
ekipy NFZ (8:19), w której tym 
razem nie do zatrzymania okazał 
się znany z występów z pierwszej 
dywizji Basket Ligi w  barwach 
Adva Looney Gdynia – Przemy-
sław Michałowski.
Na 3. miejscu rywalizację ukoń-
czył najbardziej utytułowany ze-
spół rozgrywek z  cyklu Letniej 
Basket Ligi – Makarena Gdańsk. 
Mistrzowie LBL z 2019 roku źle 
rozpoczęli zawody, grając w krat-
kę po drodze, zanotowali trzy 
porażki z rzędu. Gdańszczanom 
udało się ostatecznie awanso-
wać do półfinałów, gdzie na nich 
czekała drużyna NFZ. Olek 

Winkel i spółka nie pozostawiła 
złudzeń, wygrywając z Makare-
ną (21:9). Podopieczni Łukasza 
Zawistowskiego zagrali najlep-
szy swój mecz dopiero w małym 
finale, gdzie po bardzo zaciętej 
walce pokonali Space Jam (15:14) 
a  punkty na zwycięstwo rzucił 
Kamil Warnke!
Najbardziej wartościowym za-
wodnikiem (MVP) zawodów 
LBL 3x3 Sopot został Kacper 
Jastrzębski (NFZ Gdańsk). Były 
reprezentant Polski 3x3 do lat 
23 znalazł się również w najlep-
szej trójce zmagań. Stawkę All-
Star uzupełnili: lider złotej ekipy 
NFZ Gdańsk i  król strzelców 
także w klasyfikacji za dwa Prze-
mysław Michałowski oraz wice-
król strzelców Łukasz Szopiński 
z Space Jam Sopot.
Turniej LBL 3x3 Sopot organi-
zowany przez Pmedia odbył się 
przy wsparciu licznych partnerów 
ligi.

Kazimierz Kobiak

KOSZYKARZE RYWALIZOWALI W SOPOCIE

Gdańszczanie zdominowali 
podium LBL 

URODZINY PANI JUSTYNY WEKIOS

W zacnym gronie 100-latków
Powszechnie wiadomo, że 
polskie społeczeństwo starze-
je się. Mało jest osób powyżej 
90. roku życia, a wyjątek sta-
nowią 100-latkowie. Do tego 
ostatniego grona dołączyła 
dwa tygodnie temu Pani Ju-
styna Wekios, która jesień 
swojego życia spędza w Domu 
Seniora „Kalina” w Gdańsku.
 – Naszą solenizantkę, oprócz 
rodziny i mieszkańców ośrod-
ka odwiedziła Grażyna Gor-
czyca, kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego w  Gdańsku. 
Ponadto z życzeniami przyby-
ła reprezentacja Rady Dzielni-
cy Kokoszki. Uroczystość mia-
ła charakter bardzo doniosły. 
Pani Justyna wysłuchała pięk-
nych życzeń oraz słów uznania 
za wkład włożony w  kształ-
towanie naszej ojczyzny. Po 
części oficjalnej wzniesiony 
został toast szampanem. Słod-
ki poczęstunek oraz tańce, 
w  których brała udział nasza 
solenizantka, przyniosły dużo 
radości wszystkim uczestni-
kom. Życzymy pani Justynie 
następnych lat w tak znakomi-
tej formie jak dotychczas – ży-
czy Gabriela Walentynowicz 
z Domu Seniora „Kalina”.

(GR)
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  na trzecim miejscu znajduje się projekt „doposażenie placów zabaw w parku im. reagana”, na który 
oddano 2752 punktów

w połowie października poznaliśmy projekty, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. z 387 zadań 
na terenie Gdańska zostanie zrealizowanych 121 projektów, a ich szacunkowa wartość opiewa na blisko 20 mln zł. 
najwyższą frekwencją w czasie głosowania może pochwalić się letnica, gdzie w nagrodę powstanie kwietna łąka. 

NAJAKTYWNIEJSI OKAZALI SIĘ MIESZKAŃCY LETNICY

Gdańszczanie wybrali projekt Budżetu obywatelskiego

Głosowanie trwało dwa tygo-
dnie, a wzięło w nim udział 
43 190 osób, a więc frekwen-
cja wyniosła dokładnie 9,89%. 
Najstarszy głosujący miał 101 
lat, a najmłodszy zaledwie 9 
dni. Wybranych zostało 121 
projektów w tym 47 projektów 
zielonego BO.
 – Po raz drugi można było od-
dawać głosy na wyodrębnione 
projekty Zielonego Budżetu. 
Łączna kwota tej edycji prze-
znaczona na inicjatywy oby-
watelskie to 20 830 669 złotych 
– informuje Marta Formella z 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. – Wartość wygranych pro-
jektów budżetu obywatelskiego 
2022 to 19 602 552 zł. Niewy-
korzystane środki przechodzą 
do puli na kolejny rok, tym 
samym do następnej edycji do 
spożytkowania dodanych zo-
stanie 1 228 117 zł. Co ważne, 
aby projekt dzielnicowy mógł 
być realizowany, musiał zdo-
być minimum 200 punktów, 
w projektach ogólnomiejskich 

było to 400 punktów. Ten 
warunek nie obowiązywał w 
projektach zielonego Budżetu 
Obywatelskiego.
W tym roku po raz pierwszy 
nagrodzono dzielnicę, która 
mogła pochwalić się najwyż-
szą frekwencją w czasie głoso-
wania. Zwyciężczynią zosta-
ła Letnica, gdzie zagłosowało 
17,23%  gdańszczan i to wła-
śnie tam powstała łąka kwiet-
na. Kolejne miejsce zajęły Oru-
nia Górna-Gdańsk Południe 
(16,82%) i Olszynka (14,77%). 
 – Głosowanie nie miało ogra-
niczeń wiekowych. Decydo-
wać mogli wszyscy, którzy są 
zameldowani w naszym mie-
ście na pobyt stały lub czasowy, 
wpisani w Gdańsku do rejestru 
wyborców lub posiadający ak-
tywną Kartę Mieszkańca – do-
daje Marta Formella. – Każdy 
uczestnik głosowania miał do 
rozdzielenia pulę 8 punktów. 
Na dzielnicowe projekty – 5 
punktów, na ogólnomiejski – 
1 punkt. Na projekty „zielone” 

mieszkańcy mieli dwa dodat-
kowe punkty. Punktami na 
projekty dzielnicowe można 
było dysponować dowolnie, 
przyznając np. wszystkie pięć 
punktów jednemu projekto-
wi, jak i po jednym czy więcej 
punktów na kilka projektów w 
dowolnej dzielnicy.
Głosować można było onli-
ne, a także w dwóch punk-
tach stacjonarnych. Nowością 
były mobilne punkty głosowa-
nia. Po gdańskich dzielnicach 
kursował piętrowy autobus z 
charakterystycznym żółtym 
logiem Budżetu Obywatel-
skiego oraz bus z grafiką Karty 
Mieszkańca.
Pierwsze miejsce wśród ogól-
nomiejskich projektów zajął 
projekt „Pogotowie dla zwie-
rząt”, którego realizacja wy-
niesie 277 000 zł, a oddano na 
niego 4509 punktów. Na dru-
gim miejscu jest projekt  „Ro-
werowy górny taras Gdańska 
(Jasień, Kokoszki, Matarnia, 
Osowa)”, na który oddano 4238 

punktów, a jego realizacja po-
chłonie 2  mln zł. Na trzecim 
miejscu znajduje się projekt 
„Doposażenie placów zabaw w 
Parku im. Reagana”, na któ-
ry oddano 2752 punktów. Re-
alizacja tego projektu to 350 
tys. zł. Czwartym i ostatnim 
projektem ogólnomiejskim, 
który zostanie zrealizowany, 

jest „Chrońmy Gdańsk przed 
dzikami i dziki przed Gdań-
skiem”, który uzyskał 1091 gło-
sów, a jego wartość to 80 tys. zł.
 – Dzięki tej edycji zostanie zre-
alizowanych także 7 zielonych 
projektów ogólnomiejskich, 
m.in. Park Oruński – pływają-
ce zielone wyspy ogrody i fon-
tanna na stawie, Zielony górny 

taras Gdańska (Jasień, Kokosz-
ki, Matarnia, Osowa) – 6 zie-
leńców w 4 dzielnicach – po 
raz drugi!, czy Zielona Oliwa 
– Kompleksowy projekt przy-
wrócenia zadrzewień przy Al. 
Grunwaldzkiej – podaje Marta 
Formella. 

(GR)

Przyjedź i poczuj białe szaleństwo w Wierchomli

Zimowy wypoczynek w górach!

Przywitaj nowy rok w Naszej Gazdówce

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ:

/agroturystyka.wierchomla18 4468219 naszagazdowka.pl rezerwacja@naszagazdowka.pl
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  prace drogowe prowadzone są przy budynku znajdujący się przy ul. pawła Gdańca 6

  w ubiegłym roku akcję wsparła m.in. firma kurierska dpd polska i harcerze

TEGOROCZNY PLAN ZREALIZOWANY NIEMAL W CAŁOŚCI

PRZYGOTUJ ŚWIĄTECZNĄ PACZKĘ

niemal wszystkie zaplanowane na ten rok roboty remontowe zostały już zrealizowane na terenie robotniczej spółdzielni mieszkaniowej 
„budowlani”. tegoroczny zakres robót nie jest może tak okazały jak w roku 2020, ale wykonano szereg robót niezwykle ważnych dla 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.

w tym roku na gwiazdkowy, wymarzony upominek od anonimowego darczyńcy czeka ok. 600 dzieci objętych 
wsparciem gdańskiej pomocy społecznej. ich pragnienia możemy spełnić. wystarczy włączyć się w akcję „każdy 
może pomóc” i ofiarować dziecku świąteczny prezent. najbardziej ucieszą te przygotowane od serca.

Ustawa o spółdzielniach miesz-
kaniowych zmusiła spółdzielnie 
do zmiany finansowania robót 
remontowych. Od kilku już lat 
mieszkańcy każdej nierucho-
mości muszą wypracować środ-
ki finansowe, z których potem 
finansowane są różnego rodzaju 
remonty.
 – W tym roku zajmowaliśmy się 
chociażby wymianą pokrycia da-
chowego dwóch budynków przy 
ulicy Bitwy Oliwskiej i dwóch na 
górnym osiedlu. Duża inwesty-
cja realizowana jest z kolei przy 
ulicy Pawła Gdańska 6, gdzie 
remontowany jest parking, dzię-
ki czemu powstaną dodatkowe 
miejsca postojowe, a wozy ratow-
nicze lub śmieciarki będą miały 
łatwiejszy dojazd do budynku. 
Wszystkie prace mają być za-
kończone do końca października 
– mówi nam Krzysztof Mackie-
wicz, zastępca prezesa ds. tech-
nicznych Robotniczej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Budowlani”. 
– Podobne działania możemy 
przeprowadzić przy wszystkich 
budynkach na górnym osiedlu, 
ale barierą nie do przejścia oka-
zują się finanse. Poza tym w tej 

chwili naszym priorytetem będą 
wymiany instalacji, które liczą 
już sobie ponad pół wieku i bar-
dzo często ulegają awariom. Być 
może jeszcze w tym roku wy-
mieniona będzie instalacja zim-
nej i ciepłej wody w budynku 
przy ul. Pomorskiej. W tej chwili 

zastanawiamy się, jak przepro-
wadzić jej remont, aby uniknąć 
dewastacji mieszkań.
W budynku na górnym osiedlu 
(ul. Pawła Gdańca 10) kładzio-
no także nowe, estetyczne wy-
kładziny, które zastąpiły stare 
„wiekowe” lastryko. Identyczne 

prace prowadzone będą jeszcze 
przy Karpackiej 6. Można po-
wiedzieć, że jest to ostatni etap 
remontu klatek schodowych.
 – Na dolnym osiedlu moderni-
zować będziemy boisko przy Bi-
twy Oliwskiej. Powstanie część 
rekreacyjna i sportowa. Ta część 

robót powinna być ukończo-
na w listopadzie. W przyszłym 
roku teren zostanie ogrodzony i 
oświetlony, a przy okazji wyko-
namy dodatkowe miejsca posto-
jowe. Planujemy, że całość ukoń-
czymy przed przyszłorocznymi 
wakacjami – dodaje Krzysztof 

Mackiewicz. – W budynkach wy-
sokich montowane były falowniki 
przy windach, co ma przyczynić 
się do mniejszego zużycia prądu, a 
przy okazji dźwigi osobowe będą 
jeździły znacznie płynniej.
Tylko w tym roku na wszystkie 
remonty wydanych będzie nie-
mal 2 mln zł. Wzrost cen mate-
riałów i kosztów pracy powoduje 
jednak, że automatycznie wzra-
stają koszty remontów.
 – Wykonawców brakuje. Ceny 
oferowane w przetargach były 
bardzo różne, a rozbieżności 
duże. Można powiedzieć, że ceny 
szaleją. Na jedną z prac oferty 
opiewały na kwoty od 38 do 270 
tysięcy złotych. Nie wiemy, skąd 
takie różnice – mówi wicepre-
zes. – W tym roku, w związku z 
pandemią, ponownie nie będzie-
my organizować spotkań w spra-
wie planu remontów na przyszły 
rok. Osoby, które mają ciekawe, 
ale i racjonalne pomysły zwią-
zane z robotami remontowymi, 
mogą zgłaszać się bezpośrednio 
do spółdzielni. Można też swoje 
pomysły zgłaszać drogą mailową.

(lubek)

 – To już dziesiąta edycja akcji 
„Każdy może pomóc” – mówi 
Magdalena Theus, koordyna-
torka przedsięwzięcia w gdań-
skim Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Rodzinie w Gdańsku. – Co 
roku jesteśmy pełni podziwu 
dla zaangażowania i ogrom-
nej empatii darczyńców, którzy 
wspierają nasz projekt. Coraz 
częściej włączają w przygoto-
wanie gwiazdkowego prezentu 
dla malca także swoich bliskich 
i znajomych. Naprawdę stara-
ją się, by upominek spodobał 
się dziecku. To wyjątkowe spo-
łeczne zaangażowanie w akcję 
jest fantastyczne. Dziękujemy 
za każdy Państwa gest, za każ-
dy pozytywny odzew. Radości 
obdarowanych dzieci nie da się 
opisać, widok uśmiechniętych 
twarzy długo pozostaje w naszej 
pamięci. Mamy nadzieję, że i w 
tym roku mimo epidemii uda 
się zorganizować akcję dzięki 
ofiarności, hojności i wielkiemu 
sercu darczyńców. Na tę pomoc 

czekają dzieci, które jej naprawdę 
potrzebują. Zapraszamy więc do 
współdziałania!
Pracownicy socjalni gdańskie-
go ośrodka przygotowali listy o 
najmłodszych podopiecznych. 
Zawierają one m.in. informację 
o imieniu, wieku, płci oraz o za-
interesowaniach dziecka. Każdy 

opatrzony jest kodem przypisa-
nym dziecku. Darczyńca pobiera 
list i na podstawie danych tam 
zawartych przygotowuje upomi-
nek. Nie pozna nazwiska dziec-
ka, maluch zaś – ofiarodawcy. 
Listy można pobrać wyłącz-
nie elektronicznie, pisząc na 
adres: kmp.mopr@interia.pl 

Przygotowane, oznaczone koda-
mi upominki trzeba dostarczyć 
od 13 do 16 grudnia, w godz. 
8.00–20.00 na stadion Polsat 
Plus Arena Gdańsk przy ul. Po-
koleń Lechii Gdańsk 1 (wejście 
główne do sekretariatu stadio-
nu). Z zachowaniem obostrzeń 
epidemicznych – tj. utrzymanie 

dystansu fizycznego, ubranie 
maseczki, stosowanie płynu do 
dezynfekcji – podarki przyjmą 
pracownicy gdańskiego ośrodka.
 – W związku z trwającą epide-
mią akcja prowadzona jest z za-
chowaniem szczególnych środ-
ków bezpieczeństwa i w reżimie 
sanitarnym. Przed świętami 
upominki dostarczą dzieciom 
pod drzwi mieszkań wolonta-
riusze akcji, ubrani w maseczki i 
rękawiczki ochronne. Dodajmy, 
że prezenty te zgodnie z wytycz-
nymi sanitarnymi „przeczekają”, 
zanim trafią do najmłodszych 
objętych wsparciem. Inicjato-
rem i organizatorem akcji „Każ-
dy może pomóc” jest gdański 
MOPR. Podczas poprzednich 
edycji projektu udało się obdaro-
wać łącznie ok. 5150 gdańskich 
dzieci – informuje Sylwia Res-
sel, rzecznik prasowy Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Gdańsku.

(GR)

Coraz bardziej szaleją ceny remontów

dołącz do akcji dla gdańskich dzieci
SZYBCIEJ I PROŚCIEJ

Buspas na 
smoluchow-
skiego
Na ul. Smoluchowskiego 
zaczęła obowiązywać nowa 
organizacja ruchu. Na od-
cinku między ul. Dębinki 
a al. Zwycięstwa funkcjonu-
je buspas, którym pod prąd 
jeżdżą autobusy komunika-
cji miejskiej. Dla pasażerów 
skróci się czas dojazdu do 
największego na Pomorzu 
szpitala, a  z wydzielonego 
dla autobusów pasa będą 
także korzystać karetki po-
gotowia ratunkowego. 
Do tej pory na ul. Smo-
luchowskiego od ul. Dę-
binki do al. Zwycięstwa na 
dwóch pasach obowiązywał 
ruch jednokierunkowy. Po 
wprowadzeniu zmian na 
jednym z  pasów pod prąd 
w  górę ul. Smoluchowskie-
go jeżdżą autobusy komu-
nikacji miejskiej, a  także 
pojazdy uprzywilejowane, 
motocykle, motorowery 
i  taksówki. Na drugim pa-
sie, tak jak dotychczas, od-
bywa się ruch w  stronę al. 
Zwycięstwa.

(GR)
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  dużą inwestycją, jaką zrealizowaliśmy, był remont galerii z malowaniem elewacji oraz wymiana przeszklenia klatki schodowej e  
w falowcu przy kołobrzeskiej 42

 od strony balkonów wyremontowano chodnik przy  
Jagiellońskiej 10

mimo że do końca roku pozostały jeszcze dwa miesiąca, to już dziś wiadomo, że plan remontów w powszechnej spółdzielni mieszkaniowej 
„przymorze” zostanie zrealizowany w całości. na wszystkie prace tylko w tym roku wydanych będzie ok. 14 mln zł. kwota wydaje się ogromna, 
ale równie duże są potrzeby, a niemal z każdym miesiącem drożeją ceny materiałów, podnoszone są też stawki płac, dlatego nieuchronna jest 
– w niektórych administracjach – regulacja funduszu remontowego.

W tym roku na wszystkie prace 
remontowe prowadzone na tere-
nie Administracji Osiedla nr 4 
zaplanowano wydać 3,5 mln zł 
– podobnie jak dwóch ostatnich 
latach.
 – Wiadomo, że budynki spół-
dzielni mają ponad pół wie-
ku, dlatego też potrzeb re-
montowych jest bardzo dużo. 
W  ostatnich miesiącach 
w  dwóch niskich budynkach 
kontynuowaliśmy wymianę in-
stalacji centralnego ogrzewania 
w  piwnicach. Przy Chłopskiej 
10 wymieniliśmy piony central-
nego ogrzewania na klatkach 
schodowych. Z kolei w falowcu, 
w klatce 6c wymieniona zosta-
ła instalacja wodociągowa oraz 
wewnętrzne linie zasilania. Po 
tych remontach  klatka scho-
dowa  została wymalowana – 
podobnie jak klatka 6b. Nowe 
oświetlenie na klatkach schodo-
wych i piwnicach zainstalowano 
w  budynku przy Kaczyńskiego 
30,  oraz po tych pracach zosta-
ły  pomalowane  klatki schodo-
we.  – podaje Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4 PSM „Przymorze”.
Tegoroczny plan remontowy za-
kładał też wymianę wodomie-
rzy w  trzech budynkach. Za-
kończono wymianę podestów 
i montaż drzwi wejściowych do 
klatek schodowych przy Koło-
brzeskiej 67. Nowe drzwi poja-
wiły się też w  dwóch klatkach 
falowca przy wejściach na gale-
rie. Odnowiono także elewację 

na budynku przy Kaczyńskiego 
34. Zakończono remont chod-
nika od strony balkonowej fa-
lowca 4A–4D i wykonano nowy 
chodnik na skarpie od strony 
balkonów 8B do 6A. W  ostat-
nim czasie udało się wygospo-
darować teren na dodatkowe 
miejsca postojowe (Kołobrze-
ska 53G–L) i przy stacji trans-
formatorowej. Dzięki przepro-
wadzonym pracom uzyskano 
ponad 20 miejsc postojowych. 
Warto dodać, że był to jeden 
z  wniosków zgłoszonych przez 
mieszkańców podczas walnego 
zgromadzenia. Dobiega końca 
remont altan śmietnikowych, 
które były przystosowane do 
segregacji odpadów na dwie 
frakcje. Przy okazji monto-
wane są specjalne ściany, przy 
których składać można odpady 
wielkogabarytowe. 
 – Od przyszłego roku miesz-
kańcy budynków niskich na 
fundusz remontowy płacić będą 
1,80 zł, a  budynków wysokich 
2 zł od metra kw. Musieliśmy 
poczynić takie kroki, ponieważ 
potrzeby remontowe i  oczeki-
wania mieszkańców są bardzo 
duże. Wszystko drożeje, dla-
tego gdybyśmy utrzymali fun-
dusz remontowy na tym samym 
poziomie, to w przyszłym roku 
musielibyśmy ograniczyć za-
kres prac – tłumaczy Andrzej 
Narkiewicz.
Prawie 4 mln zł zostaną wyda-
ne na tegoroczne remonty za-
planowane na terenie osiedla nr 

1. Jak zapewnia Elżbieta Boh-
dziewicz, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 1 PSM „Przymo-
rze” wszystkie prace remontowe 
zaplanowane na ten rok będą 
wykonane. Część z  nich reali-
zowana będzie w  ostatnich ty-
godniach roku.
W tej chwili trwa wymiana in-
stalacji gazowej w  budynkach 
przy ul. Śląskiej 29, 31 i  33, 
a prace mają być ukończone do 
końca listopada. Z kolei w naj-
bliższych dniach zakończona 
będzie wymiana wewnętrznych 
linii zasilania, wraz z remontem 
oświetlenia klatek schodowych 
w budynku przy ul. Opolskiej 7. 
Największym przedsięwzię-
ciem, o  którym informowali-
śmy w  jednym z  poprzednich 
wydań „Panoramy”, jakie udało 
się zrealizować w tym roku, była 
likwidacja węzła grupowego 
i piecyków gazowych na Małym 
Przymorzu. GPEC zmoder-
nizował sieć ciepłowniczą i  do 
połowy listopada ma przywró-
cić do pierwotnego stanu tereny 
zielone oraz ciągi piesze.
– Dużą inwestycją, jaką zreali-
zowaliśmy, był remont galerii 
z  malowaniem elewacji  oraz 
wymiana przeszklenia klatki 
schodowej E w  falowcu przy 
Kołobrzeskiej 42. Wymienione 
na klatce okna są bezpieczniej-
sze i przyczynią się do zmniej-
szenia strat  ciepła. Dodam przy 
okazji, że wymianę przeszkleń 
będziemy oczywiście konty-
nuować w  latach następnych 
– mówi Elżbieta Bohdziewicz. 

– Prace w  podobnym zakresie 
będą realizowane w 2 pozosta-
łych falowcach, przy Rzeczypo-
spolitej 1 i 7. Z większych prac 
remontowych, jakie wykonano 
w  tym roku, warto wspomnieć 
o  zadaszeniu balkonów ostat-
niego piętra przy Rzeczypospo-
litej 1 (klatka A, B). Wykonano 
także remont jednej ze ścian 
szczytowych.
Tegoroczne remonty na terenie 
Administracji Osiedla nr 2 mają 
pochłonąć ponad 3 mln zł.
 – Można powiedzieć, że remon-
ty dzielimy na dwie grupy – te, 
które są popularne i oczekiwane 
przez mieszkańców oraz te, któ-
re wynikają z  przeglądów bu-
dowlanych i  przepisów – mówi 
nam Dariusz Szczepiński, kie-
rownik Administracji Osiedla nr 
2. – W tym roku zdecydowanie 
najwięcej pieniędzy wydaliśmy 
na wymianę instalacji gazowej 
w czterech budynkach przy uli-
cy Chłopskiej. Jest to kosztowne 
przedsięwzięcie, ale na szczęście 
prace te realizowane są od dłuż-
szego czasu i  niewiele instalacji 
pozostało już do wymiany.
W  budynku przy Piastowskiej 
104 i dwóch na Małym Przymo-
rzu zajęto się malowaniem klatek 
schodowych, wymianą oświe-
tlenia oraz drzwi wejściowych. 
W  związku z  wygaśnięciem le-
galizacji wymieniono ok. 3500 
wodomierzy. Wykonano także 
remont nadbudówek na falowcu 
przy Piastowskiej 100. Na Ma-
łym Przymorzu wymienione są 
dwa piony wodno-kanalizacyj-
ne.  Na  dwóch budynkach przy 

ul. Kaczyńskiego  wykonano zaś 
kominki wentylacyjne. Popra-
wiana jest także estetyka wejść 
do klatek schodowych (Chłop-
ska 42).
 – W  ostatnim czasie zajęliśmy 
się też uporządkowaniem te-
renów parkingowych. Prace te 
prowadzono w  sąsiedztwie klu-
bu „Piastuś”. Roboty te będzie-
my kontynuować w latach przy-
szłych, by przy okazji uzyskać 
dodatkowe miejsca postojowe 
– szczególnie przy Piastowskiej 
96, gdzie nie ma w  tej chwili 
parkingu wzdłuż budynku. Naj-
pierw musze jednak spotkać się 
z  projektantem, by dowiedzieć 
się, czy jest to możliwe a  po-
tem sprawdzimy opinie miesz-
kańców – podkreśla Dariusz 
Szczepiński.
Kolejne 3,2 mln zł wyda na re-
monty Administracji Osiedla  
nr 3. 
 – Przy tak galopujących cenach 
rosną też koszty wszystkich 
prac remontowych. Trudno 
przewidzieć i  planować przy-
szłoroczne roboty, ponieważ 
ceny materiałów są niezwykle 
szybko windowane. Poważnie 
rozważamy regulacje odpisu 
na fundusz remontowy. Bar-
dzo duże koszty związane są 
chociażby z  wymianą instalacji 
gazowych. Ze względu na bez-
pieczeństwo mieszkańców pra-
ce takie musimy przeprowadzić. 
Każdego roku przeprowadzamy 
przeglądy gazowe i  wiem, że 
sieć jest bezpieczna, ale została 
ona zainstalowana kilkadzie-
siąt lat temu i jej stan nie jest już 

najlepszy.  Prace te prowadzi-
my od 3 lat, a w tym roku kon-
tynuujemy je przy Chłopskiej 
20 – mówi nam Danuta Cza-
piewska, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 3 PSM „Przymorze”. 
– Zakończona została wymiana 
instalacji wodociągowej w  fa-
lowcu przy ul. Jagiellońskiej 10. 
W tym samym budynku, a klat-
ce A i L, remontowane były ga-
lerie, razem z  wymianą prze-
szkleń. Przeprowadzony też 
został remont kapitalny dachu 
na budynku przy Jagiellońskiej 
26, 28.
Rozpoczęto malowanie budyn-
ku przy ul. Jagiellońskiej 40, 
gdzie również wyremontowano 
oświetlenie. Wymieniono drzwi 
wejściowe i  do piwnic w  blo-
kach na Małym Przymorzu 
oraz w  trzech budynkach przy 
Jagiellońskiej. W  każdej altan-
ce śmietnikowej przy falowcu 
zainstalowano oświetlenie, któ-
re można włączyć, wychodząc 
z klatki schodowej. 
 – Mieszkańcy pozbywają się 
niewyobrażalnej ilości mebli, 
które zalegają w  różnych miej-
scach osiedla. W związku z tym 
chcemy poszerzyć obecne altany 
śmietnikowe, by odpady wiel-
kogabarytowe nie szpeciły na-
szego osiedla – dodaje Stanisław 
Kołaciński, kierownik Admini-
stracji Osiedla nr 3.
W jednym z kolejnych numerów 
poinformujemy o remontach za-
planowanych na 2022 rok.

(GR)

GALOPUJĄCE CENY UTRUDNIAJĄ PLANOWANIE 

prace remontowe warte kilkanaście milionów złotych
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BEZDOTYKOWE OTWIERANIE DRZWI 

pierwszy taki tramwaj w polsce 
Właśnie zakończyła się mo-
dernizacja pierwszego z ko-
lejnych dziesięciu gdańskich 
tramwajów N8C objętych 
modernizacją. Dzięki prze-
prowadzonym pracom pojaz-
dy mają nowe systemy napę-
dowe i elektryczne, klimaty-
zację, nowe fotele dla pasa-
żerów, gniazda USB, ekrany 
LCD, defibrylatory AED. 
Zupełną nowością jest bez-
dotykowe otwieranie drzwi 
przez pasażerów!
 – Ostatnie lata wypełnio-
ne były dużymi inwestycja-
mi. Tylko w ostatnim czasie 
gdańską flotę zasiliło kolej-
nych 78 nowych pojazdów 
– 48 nowoczesnych ekolo-
gicznych autobusów Mecedes 
Citaro i 30 dwukierunkowych 
tramwajów Pesa Jazz Duo. 
Kupujemy nowe autobusy i 
tramwaje, a także moderni-
zujemy posiadane pojazdy, by 
wciąż podnosić komfort po-
dróży komunikacją miejską w 
naszym mieście – mówi Ma-
ciej Lisicki, prezes Gdańskich 
Autobusów i Tramwajów.
Gruntowną modernizację od 
kilku lat sukcesywnie prze-
chodzą gdańskie tramwaje 
N8C. Jak informuje Anna 
Dobrowolska z GAiT, do 
tej pory zmodernizowanych 
zostało łącznie już 31 tram-
wajów, w tym pierwszy z 10 
objętych kolejnym etapem 
modernizacji. 
 – W ramach modernizacji 
tramwaje zyskują nowe sys-
temy napędowe i elektryczne, 
które zapewniają wysoką nie-
zawodność pojazdów. Tram-
waje zyskują też m.in. nową 
powłokę lakierniczą, odna-
wiane jest wnętrze pojazdu, 

montowane są nowe fotele pa-
sażerskie i oświetlenie LED 
– dodaje Anna Dobrowolska.
W zmodernizowanych tram-
wajach prowadzono szereg 
nowych rozwiązań. 
 – Podobnie jak nowe pojaz-
dy, również wyremontowane 
pojazdy posiadają m.in. ła-
dowarki USB, defibrylato-
ry AED i nowoczesne ekra-
ny LCD. Nasi pasażerowie 
otrzymują komfort podróży 
porównywalny do tego, który 
oferują najnowsze tramwaje – 
zaznacza prezes Lisicki.
Właśnie zakończono moder-
nizację pierwszego z dzie-
sięciu tramwajów objętych 
kolejnym etapem moderni-
zacji i wprowadzono w nim 
dodatkowo zupełną nowość. 

Jest to funkcja bezdotykowe-
go otwierania drzwi przez pa-
sażera. Do tej pory w Polsce 
nikt nie wprowadził takiego 
udogodnienia dla pasażerów. 
 – W nową funkcję wyposa-
żać będziemy tramwaje N8C, 
które przechodzić będą mo-
dernizację, a także tramwaje 
Pesa Swing, które w najbliż-
szym czasie objęte zostaną 
naprawami głównymi. Suk-
cesywnie wprowadzać chce-
my to nowe rozwiązanie w 
kolejnych pojazdach. Mamy 
nadzieję, że spotka się z po-
zytywnym odbiorem naszych 
pasażerów – dodaje Anna 
Dobrowolska.

(GR)

 w konferencji poświęconej cenom energii elektrycznej, która 
odbyła przed siedzibą spółki energa w Gdańsku, uczestniczył m.in. 

mieczysław struk, marszałek województwa pomorskiego.

WydarZenia

czy niedługo staną pociągi, a szpitale nie będą leczyć? wydatki jednostek samorządu terytorialnego na prąd w 2022 roku wzrosną nawet o 45 proc.  
„tak drastycznych wzrostów cen nie było od dawna” – oburzają się samorządowcy. i twierdzą, że to efekt złych decyzji i działań rządu.

Konferencja poświęcona 
cenom energii elektrycz-
nej została zorganizowana 
przed siedzibą spółki Energa 
w Gdańsku. Oprócz marszał-
ka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka wzięli 
w niej udział m.in.: eurodepu-
towany Janusz Lewandowski, 
senator RP Ryszard Świlski, 
wiceprezydent Sopotu Mar-
cin Skwierawski. 
 – W  obecnym przetargu na 
zakup energii elektrycznej 
na 2022 rok dla naszych jed-
nostek otrzymaliśmy ofertę 
od Energi Obrót S.A. Za 1 
MWh mocy mamy zapłacić 
501 zł, podczas gdy w  tym 
roku płaciliśmy niecałe 297 
zł. To wzrost o ponad 68% – 
wyliczał marszałek. 
W  przyszłym roku koszt za-
kupu prądu dla grupy zakupo-
wej 43 jednostek samorządu 
pomorskiego wyniesie ponad 
9.1 mln zł, a więc o 41% wię-
cej niż w bieżącym roku. 
 – Koszty związane z  co-
dziennym funkcjonowaniem 
szpitali zarządzanych przez 
samorząd województwa 

wzrosną o  45% – informo-
wał marszałek Struk. – Z ko-
lei koszty energii Pomorskiej 
Kolei Metropolitalnej wzro-
sną o ok. 39%, zaś działalność 
jednostek kultury będzie wią-
zać się z  większymi o  ponad 

33% kosztami. – Stracą na 
tym wszyscy mieszkańcy Po-
morza. Efektem rosnących 
cen prądu może być koniecz-
ność podwyżek cen biletów 
kolejowych czy wstępów do 
teatrów i muzeów. 

Ale rosnące koszty energii 
elektrycznej nie dotyczą tylko 
budżetu województwa.  – So-
pot straci na tym co najmniej 
3 mln zł. Za taką kwotę mo-
glibyśmy wybudować w pełni 
wyposażony żłobek albo kil-
kanaście mieszkań komunal-
nych – uzupełnił wyliczenia 
wiceprezydent Sopotu. 
W  pracach nad swoimi bu-
dżetami samorządy uwzględ-
niają wiele czynników. Ale 
tak wysokiego skoku cen nie 
dało się przewidzieć.
Warto dodać, że Energa 
uczestniczy w  finansowaniu 
polskiego górnictwa. 
 – Zainwestowała znaczne 

kwoty w  Polską Grupę Gór-
niczą, co jak przyznały wła-
dze spółki spowodowało stra-
tę prawie 400 mln zł – powie-
dział senator Ryszard Świl-
ski. Trzeba także pamiętać 
o rozpoczętej przez rząd PIS, 
a  następnie porzuconej bu-
dowie bloku C w  elektrowni 
Ostrołęka. – O  tej inwestycji 
wielu ekspertów od początku 
mówiło, że jest ona nieuza-
sadniona ekologicznie oraz 
nieopłacalna finansowo. Nie-
stety Energa stała się instru-
mentem działań partyjnych – 
dodał senator. 

(MP)

PODWYŻKI ODBIJAJĄ SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM NA MIESZKAŃCACH

samorządowcy o rosnących cenach energii 
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LEPSZE WARUNKI OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

W grudniu skorzystamy z nowej windy
Już w  grudniu mieszkańcy 
będą mogli korzystać z  win-
dy, która montowana jest 
przy budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”. 
Przy okazji rozbudowywany 
jest cały obiekt, dzięki cze-
mu poprawi się komfort ob-
sługi interesantów, a  na da-
chu montowane będą panele 
fotowoltaiczne. 
Budynek spółdzielni na Su-
chaninie wybudowano kil-
kadziesiąt lat temu, kiedy 
na osiedlu mieszkały osoby 
stosunkowo młode. Teraz 
w  większości żyją tu osoby 
starsze, które mają trudności 
z wejściem na piętro. 
 – Właśnie z  myślą o  nich, 
ale także o osobach niepełno-
sprawnych i osobach z dzieć-
mi, postanowiliśmy zainwe-
stować w windę, dzięki której 
dotarcie do naszych biur nie 
będzie nastręczało już żad-
nych kłopotów – komentuje 
Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Firma, która zajęła się pra-
cami budowlanymi, została 
wyłoniona w  drodze prze-
targu. Roboty trwają już od 
kilku tygodni i  w grudniu 
powinniśmy zobaczyć ich 

efekt. Warto przypomnieć, że 
w  tej chwili w  pomieszczeniu, 
które liczy 12 metrów kwadra-
towych, pracują 3 osoby, zaj-
mujące się różnymi sprawami. 
Tak więc nie trudno domyślić 
się, w  jak ciężkich warunkach 
przychodzi im pracować.
 – Wpływa to także na poprawę 
komfortu obsługi interesantów. 
Rozbudowa obiektu była jed-
nym z  tematów obrad Walne-
go Zgromadzenia w 2019 roku, 
gdzie mieszkańcy nie wnieśli 
sprzeciwu. Nasze działania 
kierujemy także w  inwestowa-
nie w odnawialne źródła energii 

elektrycznej. Na dachu bu-
dynku zainstalowane zostaną 
panele fotowoltaiczne. Dzię-
ki zainstalowaniu na dachu 
ogniw fotowoltaicznych li-
czymy na znacznie niższe 
rachunki za zużycie energii 
elektrycznej przy galopują-
cym wzroście jej ceny. Roz-
ważaliśmy podobne instalacje 
na budynkach mieszkalnych, 
ale nie jest to obecnie ekono-
micznie uzasadnione – dodaje 
Leonard Wieczorek.

(GR)

w dalszym ciągu nie ruszyła budowa dyskontu lidl na suchaninie. inwestycji sprzeciwia się kilkuosobowa grupa mieszkańców. na ich działaniu pieniądze traci 
spółdzielnia, a tym samym mieszkańcy. poza tym ta część osiedla po prostu straszy zdewastowanym obiektem po byłej biedronce.

Już wiele miesięcy temu infor-
mowaliśmy, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino” 
wydzierżawiła prywatnej fir-
mie teren, na którym jeszcze 
do niedawna funkcjonowała 
Biedronka. Dzierżawca ma za-
inwestować duże środki finan-
sowe na postawienie pawilonu 
pod sklep Lidl,  który po wybu-
dowaniu stanie się własnością 
Spółdzielni bez angażowania 
jej środków własnych. Do dziś 
na działce przy ulicy Paderew-
skiego hula jedynie wiatr. Dla-
czego? Z  sobie znanych tylko 
powodów protestuje kilkuoso-
bowa grupa ciągle narzekają-
cych mieszkańców, a cierpią na 
tym ich sąsiedzi.
 – Jak można być takim ego-
istą i na plan pierwszy stawiać 
swoje własne, nikomu zresztą 
nieznane interesy – mówi nam 
jeden z  mieszkańców osiedla, 
który przed mściwymi sąsiadami 
woli zachować anonimowość. – 
Owszem, nie zgadzaliśmy się ma 
budowę wieżowców pomiędzy 
Paderewskiego a  Powstańców 
Warszawskich, ale z  niecierpli-
wością czekaliśmy na budowę 

„Lidla”. Większość sąsiadów to 
osoby w podeszłym wieku, dla-
tego tak nam zależało, abyśmy 
pod ręką mieli dobrze zaopa-
trzony sklep. W  naszym wie-
ku niekoniecznie człowiek chce 
pokonywać Bóg wie jakie odle-
głości pieszo. Dla mnie i  wielu 
innych osób w obecnych pande-
micznych czasach, gdy młodzi 
ludzie nie noszą maseczek, na-
wet podróż autobusem może być 
wyprawą niebezpieczną.
Budowa „Lidla” na pewno nie 
„zabierze” miejsc postojowych, 
o  co być może boją się miesz-
kańcy. Przy okazji budowy no-
wego pawilonu uporządkowa-
ny ma być także parking. 
 – Panie, niech Pan przyjedzie 
w godzinach wieczornych. Ten 
parking i tak nigdy nie jest za-
pełniony do ostatniego miej-
sca. Po co tyle hałasu? Ludzie 
pokupowali sobie po 3 samo-
chody na mieszkanie i  teraz 
każdy chce mieć miejsce dla 
siebie – najlepiej za darmo i na 
własność. Przypomnę, że te-
ren należy do spółdzielni, czy-
li do wszystkich jej członków, 
a  nie do jednego Kowalskiego 

czy Malinowskiego, który rości 
sobie do tego tak duże prawo – 
kontynuuje nasz rozmówca. 
Spółdzielnia otrzymuje regu-
larne wpływy z  tytułu opłaty 
kompensacyjnej. Jednak byłyby 
one wyższe, gdyby „Lidl” uru-
chomił swój sklep, a  protesty 
mogą doprowadzić do wyco-
fania się dzierżawcy i  narazić 
Spółdzielnię na straty. 
 – Chciałbym kolejny raz uspo-
koić właścicieli samochodów. 
Parking będzie dostępny dla 
wszystkich. Trzeba sobie też ja-
sno powiedzieć, że nikt z dru-
giego końca Gdańska nie bę-
dzie przyjeżdżał na zakupy do 
„Lidla” na Suchaninie. W tym 
sklepie zaopatrywać się będą 
głównie mieszkańcy naszego 
osiedla. Nie zostaną wprowa-
dzone ograniczenia dotyczą-
ce parkowania samochodów 
–  mówi Leonard Wieczorek, 
prezes Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”. – Inwestor 
powoli zaczyna tracić cierpli-
wość, co dla nas może oznaczać 
jeszcze mniejsze wpływy do 
kasy spółdzielni, a przypomnę, 
że w  umowie zawarty jest też 

zapis, że otrzymamy pieniądze 
na wykonanie dodatkowych 
miejsc postojowych.
W  tej chwili dawny pawilon 
po Biedronce jedynie straszy 
i  szpeci osiedle. Nowy obiekt 
w znacznym stopniu poprawił-
by wizerunek Suchanina oraz 

komfort mieszkańców.
Urzędnicy gdańskiego magi-
stratu poinformowali nas, że od 
kilku miesięcy prowadzone jest 
postępowanie administracyjne 
o ustalenie warunków zabudowy 
dla budynku usługowego częścio-
wo zlokalizowanego w  miejscu 

istniejącego parkingu przy ul. 
Powstańców Warszawskich (Pa-
derewskiego). W związku z pro-
testami mieszkańców sprawa 
przedłuża się.

(lubek)

WSTRZYMUJĄ BUDOWĘ LIDLA. KOMU ZALEŻY, ABY BYŁO GORZEJ?

egoiści z suchanina szkodzą swoim sąsiadom 

Zajęcia dla seniorów
SM SUCHANINO zAprASzA NA

Zajęcia odbywają się w Domu Przyjęć Okolicznościowych "Na Wzgórzu" 
ul. Kurpińskiego 22

ZAPISY NA ZAJĘCIA 
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach należy 
zadzwonić pod numer 58-772-42-17, 883-546-817 

lub wysłać e-mail na adres zglinski@wolontariatgdansk.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane są w od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10:00 do 15:00.

 
Ze względów bezpieczeństwa w spotkaniach 

może uczestniczyć do 15 osób.

  stary budynek biedronki na pewno nie jest wizytówką suchanina

  trwa przebudowa budynku sm „suchanino”
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o przyjęciu przez senat rezolucji dotyczącej miejsca polski w Unii europejskiej, konsekwencjach wyroku tk oraz 
reformie samorządowej rozmawiamy z ryszardem Świlskim, senatorem rp, wiceprzewodniczącym pomorskiego 
zespołu parlamentarnego.

8 października br. senat 
przyjął rezolucję w sprawie 
miejsca polski w unii europej-
skiej. to wydarzenie wywołało 
ogromne emocje w senacie 
oraz zawładnęło opinią pu-
bliczną co poskutkowało 
protestami w wielu polskich 
miastach. Co na to senat? 
Czy ta sytuacja może ułatwić 
pis-owi przejęcie całkowi-
tej władzy nad niezależnym 
sądownictwem? 
Przyjęcie rezolucji przez Senat 
było odpowiedzią na orzecze-
nie Trybunału Konstytucyjnego 
w  sprawie niezgodności niektó-
rych przepisów traktatu o  Unii 
Europejskiej z polską ustawą za-
sadniczą. Senat wyraził przeko-
nanie, że Konstytucja RP oraz 
prawo Unii nie stoją w  sprzecz-
ności, a co więcej odnoszą się do 
tych samych wartości jakimi są: 
wolność oraz solidarność spo-
łeczna. Zostało to udowodnione 
podczas prounijnych protestów, 
które odbyły się w wielu polskich 
miastach. Ponad 100 tysięcy osób 
wyszło na ulice co świadczy o za-
niepokojeniu społecznym. Nie 
wierzę, że Jarosław Kaczyński 
przyjaźniąc się z  prezes Trybu-
nału Konstytucyjnego - Panią 
Julią Przyłębską nie miał bezpo-
średniego wpływu na wyrok Try-
bunału. Jak wiadomo Konsty-
tucja jest najważniejszym aktem 
prawnym w  Polsce i  nie tworzy 
sprzeczności z  respektowaniem 
prawa międzynarodowego. Gdy 
w 2004 r. dołączyliśmy do UE - 
Polska jako demokratyczny kraj 
została do tego zobowiązana. 
Gdyby tak nie było pojawiłby 
się chaos. Mamy określone pra-
wa i obowiązki z którymi musi-
my się liczyć. To nie jest tak, że 
Polska może oczekiwać korzyści, 
pomocy od UE, nie przestrze-
gając zasad wspólnoty europej-
skiej. Swoimi działaniami wła-
dza doprowadza do zaognienia 
konfliktu polskiego rządu z UE. 
Rząd PiS-u dąży do całkowitego 
przejęcia niezależnego sądownic-
twa. Już jakiś czas temu Jarosław 
Kaczyński zapowiedział zmiany 
dotyczące likwidacji polskich są-
dów. Będą to drogie i rewolucyjne 
zmiany, które na pewno nie wyj-
dą nam na dobre. 

jakie konsekwencje niesie 
za sobą werdykt trybunału 
konstytucyjnego? jak na tym 
może utracić rzeczypospolita 
polska? Czy uważa pan, że de-
cyzja trybunału może wpłynąć 
na pogorszenie relacji polski 
z unią europejską?
W moim przekonaniu ta sytuacja 

w  zasadniczy sposób wpłynie 
na pogorszenie się relacji Polski 
z  Unią Europejską. UE opiera 
się na wspólnych zasadach praw-
nych, które są wiążące dla wszyst-
kich jej członków. Celem jest za-
gwarantowanie bezpieczeństwa, 
zrównoważonego rozwoju oraz 
zapewnieniu dobrobytu obywa-
teli UE. Poprzez swoje postę-
powanie nasz kraj może stracić 
wpływ na jakiekolwiek wydarze-
nia dziejące się w  Unii. Zarzą-
dzanie europejskimi pieniędzmi 
musi odbyć się na jednakowych 
zasadach dla wszystkich 27 kra-
jów członkowskich. Unia Euro-
pejska może w  rezultacie odciąć 
Polskę od funduszy, nie wspomi-
nając już o nałożeniu kar za nie-
przestrzeganie zasad praworząd-
ności. Komisja Europejska stawia 

pod znakiem zapytania akcepta-
cję Krajowego Planu Odbudowy 
przyznającego Polsce fundusze na 
walkę ze skutkami po pandemii, 
na czym stracą przede wszystkim 
samorządy. Rządzący nie mogą 
ignorować orzeczeń TSUE. Ale 
niestety, polityka zagraniczna 
rządu Mateusza Morawieckie-
go to jeden wielki chaos. Jed-
nego dnia Jarosław Kaczyński 
mówi, że „z Panią Le Pen mamy 
tyle wspólnego mniej więcej, co 
z  panem Putinem”, a  następne-
go dnia do sieci trafia zdjęcie ze 
spotkania Premiera Morawiec-
kego z francuską antyunijną po-
lityk. Nie wspominam już nawet 
o wywiadzie Premiera dla „Fina-
cial Times”, w którym zapowiada 
on III wojnę światową wywołaną 
konfliktem między Polską a Unia 

Europejską. To fatalne działania 
wpływające na negatywny wize-
runek Polski i działające na nie-
korzyść dla naszego kraju oraz 
obywateli. Taka sytuacja nie po-
winna mieć miejsca.

13 października br. w Warsza-
wie odbył się protest samorzą-
dowców przeciwko zmianom 
podatkowym w polskim 
ładzie. Co skłoniło ich przed-
stawicieli do wzięcia udziału 
w tym proteście? W jaki spo-
sób samorządy mogą utracić 
na tej reformie?
Wspominałem niejednokrotnie, 
że reforma samorządowa jest 
najlepiej ocenianą przez Pola-
ków reformą, mimo to rządzą-
cy dalej dążą do centralizacji 
naszego kraju. Reformy w Kra-
jowym Programie Odbudowy 
spowodują, że społeczności lo-
kalne utracą możliwość realizacji 

swoich zadań. Rząd chce uza-
leżnić finansowo jednostki sa-
morządu od administracji rzą-
dowej. Coraz bardziej dotkliwe 
są zmiany prawne, które powo-
dują zmniejszenie dochodów 
gmin, powiatów i  województw. 
Doprowadzi to do ograniczenia 
kompetencji władz samorządo-
wych. Przez reformę podatkową 
samorządy w ciągu najbliższych 
lat utracą 145 mld złotych. Spo-
woduje to ograniczenie miesz-
kańcom dostępu do niektórych 
usług społecznych. 13 paździer-
nika byłem obecny na spotkaniu 
z przedstawicielami samorządów 
w Warszawie. Mam nadzieję, że 
nasze działania będą miały cho-
ciaż minimalny wpływ na to, aby 
samorządy nie utraciły płynności 
finansowej. Cieszę się, że wspól-
nie potrafimy zjednoczyć się 
w tak istotnych kwestiach jakim 
jest dobro mieszkańców.

„rząd swoimi działaniami dąży do przejęcia niezależnego 
sądownictwa. pis ogranicza władzę nie tylko samorządom”


