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FlashFlash

woŚp co roku jest wydarzeniem wszystkich 
wolontariuszy, tych kwestujących oraz tych, których 
nie widać, bo działają w banku oraz pomagają 
przy organizacji koncertów czy wydarzeń. Jestem 
przekonany, że każdy 30 stycznia będzie gotowy 
do działania – mówi dawid Jastrzębski, prezes 
regionalnego centrum wolontariatu.

Wiele niewiadomych niesie za sobą Polski Ład
W obecnych czasach konstruowanie budżetu to 
nie lada wyzwanie.  Szczególnym talentem do 
akrobatyki sportowej muszą wykazać się bez wąt-
pienia kierujący spółdzielniami mieszkaniowymi.

Potrzebna ciepła odzież 
Jeśli masz w domu niepotrzebną ciepłą odzież, zwłaszcza 
męską i w dobrym stanie, możesz ją przekazać dla osób 
w kryzysie bezdomności w Gdańsku. Jest potrzebna szcze-
gólnie osobom korzystającym ze wsparcia autobusu SOS.

W Hevelianum stanęła kapsuła czasu 
Kapsuła czasu stanęła w Hevelianum, a otworzo-
na zostanie za 100 lat. Znlazły się w niej broszu-
ry, gadżety z wydarzeń, grafiki okolicznościowe, 
gazety i publikacje, dokumenty, zdjęcia, pamiątki.

Drakońskie podwyżki cen gazu 
Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Mieszkańcy 
jednego osiedla na Oruni Górnej, mimo że 
korzystają z tego samego gazu, płacą dwie różne 
stawki, a różnica między nimi jest olbrzymia.
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przejrzyj na oczy – gramy już 30 lat 
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Jak informuje patryk rosiński z gdańskiego ratusza, ponad 1000 wolontariuszy 
z 10 sztabów w Gdańsku będzie zbierać pieniądze do specjalnie przygotowanych 
puszek podczas finału wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy. tegoroczny finał 
odbędzie się w niedzielę, 30 stycznia pod hasłem „przejrzyj na oczy – dla zapew-
nienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”. 
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Ferie dla dzieci i młodzieży z pomorza zbliżają się wielkimi krokami. w tym roku 
zimową przerwę w zajęciach lekcyjnych zaplanowano od 12 do 27 lutego. dla tych, 
którzy pozostaną w Gdańsku, specjalną ofertę przygotowała biblioteka babie lato 
przy opolskiej 3 na przymorzu.

 – Chciałabym zaprosić mło-
dych gdańszczan na zajęcia 
dla dzieci, które organizo-
wane będą podczas ferii zi-
mowych w Bibliotece Babie 
Lato. To jednak nie wszyst-
ko, ponieważ już w najbliższy 

piątek, 28 stycznia o godzinie. 
17.00 odbędzie się spotkanie 
autorskie z Ewą Formellą po-
łączone z promocją najnow-
szych książek. Natomiast do 
końca lutego w naszej biblio-
tece można oglądać wystawę 

fotograficzną „Gdańsk 2021” 
– zaprasza Katarzyna Dettlaff
-Lubiejewska, kierownik Bi-
blioteki Babie Lato.

(GR)

FERIE Z BIBLIOTEKĄ

zapraszamy na opolską 3
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Jak informuje patryk rosiński z gdańskiego ratusza, ponad 1000 wolontariuszy z 10 sztabów w Gdańsku 
będzie zbierać pieniądze do specjalnie przygotowanych puszek podczas finału wielkiej orkiestry Świątecznej 
pomocy. tegoroczny finał odbędzie się w niedzielę, 30 stycznia pod hasłem „przejrzyj na oczy – dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”. 

Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskiego 
zauważa, że to dobra okazja, 
aby podziękować organizato-
rom, a w szczególności Jurkowi 
Owsiakowi, zarządowi funda-
cji WOŚP, ale także tysiącom 
wolontariuszy. 
 – To oni podejmują trud zbiera-
nia środków finansowych, które 
służą innym. Służą na ogół dzie-
ciom albo osobom starszym, ale 
także szpitalom województwa 
pomorskiego. Sam też byłem 
wolontariuszem, w  pierwszym 
roku po śmierci prezydenta 
Adamowicza, więc doświad-
czyłem, co to znaczy biegać po 
ulicach Gdańska i zbierać środ-
ki finansowe – mówi Mieczy-
sław Struk.
Rok 2022 to rok szczególny dla 
Gdańska, bo nasze miasto jest 
Europejską Stolicą Wolontaria-
tu. Prezydent Aleksandra Dul-
kiewicz sądzi, że największym 
świętem wolontariatu jest finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 – Wtedy na ulicach miast, mia-
steczek i  wsi widzimy wielu 
wolontariuszy, niezależnie od 
wieku i  płci, którzy poświęca-
ją swój czas, swoje nogi po to, 
żeby działać dla dobra wspól-
nego. O godzinie 20.00 podczas 
światełka do nieba będę chciała 
przekazać klucze do miasta, do 
bram Gdańska wolontariuszom, 
aby w  ten symboliczny sposób 
rozpocząć świętowanie Euro-
pejskiej Stolicy Wolontariatu – 
dodaje prezydent Gdańska. 
W tym roku miasteczko WOŚP 
funkcjonować będzie na Tar-
gu Rybnym. Na miejscu każdy 
będzie mógł wziąć udział w lo-
terii, zakupić pamiątki orkie-
strowe w sklepiku, wziąć udział 
w  pokazach ratowniczych, 

oddać krew w  KrwioBusie 
czy zaszczepić się przeciwko 
Covid-19.
 – WOŚP co roku jest wyda-
rzeniem wszystkich wolonta-
riuszy, tych kwestujących oraz 
tych, których nie widać, bo 
działają w banku oraz pomaga-
ją przy organizacji koncertów 
czy wydarzeń. Jestem prze-
konany, że każdy 30 stycznia 
będzie gotowy do działania. 
W  miasteczku WOŚP odbędą 
się pokazy ratownicze, ale sta-
nie  też krwiobus. Mam nadzie-
ję, że po raz kolejny uda nam 
się pobić rekord zebranej krwi 
– mówi Dawid Jastrzębski, pre-
zes Regionalnego Centrum 
Wolontariatu.
Tegoroczna scena ustawiona 
zostanie w  sąsiedztwie Filhar-
monii Bałtyckiej. Podczas naj-
większej imprezy orkiestrowej 
w naszym regionie wystąpią to-
powe zespoły polskiej muzyki: 
Majka Jeżowska, Jary Oddział 
Zamknięty, Arek Kłusowski 
oraz Anita Lipnicka.

 – Gramy odpowiedzialnie. Je-
steśmy ciągle w  trakcie pande-
mii więc, pomimo rozległego 
terenu, zapraszamy 2,5 tysiąca 
uczestników, przede wszyst-
kim osoby zaszczepione. Na 
teren koncertu będą prowadziły 
specjalne wejścia. Zarówno od 

strony miasteczka wolontariuszy, 
przy Podwalu Staromiejskim, 
czyli przez kładkę nad Motławą, 
ale także pozostałymi drogami, 
które prowadzą na Ołowiankę. 
Proszę mieć ze sobą paszport 
covidowy, w  formie wydruku 
lub w aplikacji mobilnej. Osobne 

wejścia będą wyznaczone dla 
osób niezaszczepionych. Gdańsk 
gra dla Orkiestry, dzielimy się 
dobrem i  w takiej atmosferze 
chcemy przeżyć ten niedzielny 
koncert – informuje Karol Gzyl, 
wiceprezes Fundacji Gdańskiej. 
Już od początku stycznia trwa 
licytacja indeksu na studia 
MBA poświęcone zielonej ener-
gii, studia organizowane przez 
Studium Obywatelskie Pawła 
Adamowicza.
 – Studia, które dadzą umiejęt-
ności, wiedzę i  pozwolą wspól-
nie zatroszczyć się o przyszłość. 
Druga rzecz, którą przezna-
czyliśmy to koszulka Villarreal 
z  podpisami zawodników. Za-
chęcam też do wylicytowania 
dnia w pracy ze mną, mam na-
dzieję, że wspólnie zrobimy coś 
dobrego dla gdańszczan – dodaje 
Aleksandra Dulkiewicz. 
Wylicytować można także m.in. 
zestaw filiżanek i  jedwabną 
apaszkę autorstwa Magdy Be-
nedy czy voucher na jazdę elek-
trycznym SUV-em. Wszystkie 

aukcje można wylicytować na 
„Allegro Gdańsk dla WOŚP”.
 – Przed Złotą Bramą, nieopo-
dal tablicy upamiętniającej pre-
zydenta Pawła Adamowicza, 
podobnie jak w  ubiegłym roku 
stanie e-puszka. Zostanie ona 
zainstalowana na wyjątkowej 
podświetlanej instalacji przed-
stawiającej prawdziwą, oklejo-
ną serduszkami puszkę WOŚP. 
Umieszczony zostanie na niej 
panel z  kodem QR linkującym 
do e-skarbonki WOŚP, którą 
prowadzi Regionalne Centrum 
Wolontariatu. Rozświetlona 
puszka będzie miała 3 metry  
wysokości i  ponad 1,5 metra 
szerokości – informuje Patryk 
Rosiński.
Z kolei tuż obok budynku No-
wego Ratusza, przy ulicy Wały 
Jagiellońskie stanie ogromnych 
rozmiarów rozświetlone serce 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

(GR)
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przejrzyj na oczy – gramy już 30 lat 

oGłoszENiE  
psm „przYmorzE” 

Administracja Osiedla Nr 1 PSM „Przymorze”, ul. Opolska 3 posiada do 
wynajęcia lokal użytkowy  o powierzchni 107m2 .

Lokal usytuowany jest wewnątrz osiedla, na parterze w ciągu pawilonów 
handlowo-usługowych przy ul. Opolskiej 3. Wyposażony jest w instalacje: 

elektryczną, c.o., z.w. i kanalizacyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 58/556-39-64
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DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

W Hevelianum stanęła kapsułą czasu 
Broszury, gadżety z  wyda-
rzeń, grafiki okolicznościo-
we, gazety i  publikacje, do-
kumenty, zdjęcia, pamiątki 
oraz przedmioty charakte-
rystyczne dla życia Gdańska 
z  lat 2019–2021 zostały zar-
chiwizowane dla przyszłych 
pokoleń. Pomysł powstał 
z  inicjatywy gdańskich rad-
nych. Kapsuła czasu stanęła 
w  Hevelianum, a  otworzona 
zostanie za 100 lat. 
 – Obyś żył w  ciekawych 

czasach – tak mówi chińskie 
przysłowie. Wielu z  nas może 
się zastanawiać, czy to również 
nie przekleństwo. W  ostat-
nich czasach i w skali lokalnej, 
ogólnopolskiej, ale też ogól-
noświatowej wiele się dzieje – 
mówi Piotr Grzelak, zastępca 
prezydent Gdańska ds. zrów-
noważonego rozwoju. – Jest 
wiele pamiątek wydarzeń, któ-
re od 2019 roku wydarzyły się 
w Gdańsku – tragiczna śmierć 
prezydenta Pawła Adamowi-
cza, pamiątki z  pandemii, ale 

też także pochodzące z  co-
dziennego życia gdańszcza-
nek i  gdańszczan czy wyda-
rzenia sportowe. Wszystkie 
te elementy zostały schowane 
na 100 lat, aby nasi potomko-
wie tę kapsułę otworzyli i zo-
baczyli, jaka rzeczywistość 
w Anno Domini 2022 była. 
Jak zauważa Patryk Rosiński 
z Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku, zawartość kapsuły może 
być ciekawą wiadomością dla 
przyszłych pokoleń. Jej stwo-
rzenie nawiązuje do tradycji 
gromadzenia i przechowywa-
nia pamiątek z okazji ważnych 
wydarzeń i przekazywania ich 
potomnym. 
 – Znalezienie takich listów, 
pamiątek z  przeszłości budzi 

zawsze wiele emocji. Pokazuje 
kolejnym pokoleniom, jak żyli 
ich poprzednicy. W  Gdańsku 
również zostawiamy i  póź-
niej odkrywamy takie kapsuły 
czasu, bo nie jest ona pierwsza 
w naszym mieście. Dziękujemy 
za inicjatywę radnych, że po-
myśleli, aby ten niestety trudny 
i  wyjątkowy czas dla gdańsz-
czanek i gdańszczan zachować 
i utrwalić w kapsule dla kolej-
nych pokoleń – mówi Agniesz-
ka Owczarczak, przewodni-
cząca Rady Miasta Gdańska. 

– Mam nadzieję, że ci, którzy 
za sto lat otworzą tę kapsułę, 
będą mogli lepiej zrozumieć 
czasy, w  których my żyjemy 
w tej chwili, bo pamięć ludz-
ka jest ulotna i nie wszystkie 
informacje przechodzą z  po-
kolenia i na pokolenie. 
Wewnątrz, pośród wielu pa-
miątek z  trzech ostatnich lat 
życia miasta, został także za-
mknięty list skierowany do 
przyszłych pokoleń.

(GR)
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Problem cen gazu dla miesz-
kańców budynków wieloro-
dzinnych w  spółdzielniach 
i  wspólnotach mieszkaniowych 
nagłośniony został już przez 
media ogólnopolskie. Mało kto 
wie jednak, o  co tak naprawdę 
chodzi. Jak wiemy, podwyżka 
gazu dotyczyła wszystkich jego 
odbiorców – klienci indywidu-
alni płacą teraz o  ok. 50 proc. 
więcej niż rok temu. 
 – Drakońską podwyżką obło-
żeni zostali natomiast odbiorcy, 
którzy mieszkają w  budynkach 
zaopatrzonych w  jeden głów-
ny licznik gazowy na potrzeby 
gospodarstw domowych. Na 
terenie naszej spółdzielni mamy 
siedem takich budynków. Do-
stawca gazu, a  więc PGNiG 
w  2018 roku zmieniało zasady 
taryfikacji. To spowodowało, 
że właśnie dla tych siedmiu bu-
dynków wprowadzono taryfę 
biznesową, która tak napraw-
dę nie różniła się od ceny, któ-
rą płacili klienci indywidualni 
– tłumaczy Andrzej Różański, 

prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Orunia”.
Trzeba zaznaczyć, że zbiorcze 
liczniki gazowe znajdują się 
w budynkach starszych. W bu-
dynkach młodszych sieć roz-
dzielcza została tak zaprojek-
towana, by każdy z  właścicieli 
mieszkań miał swój indywidu-
alny licznik.
 – Do 2021 roku ceny były sta-
bilne i  nikt nie odczuwał róż-
nicy. Wszystko zmieniło się 
w roku ubiegłym. W minionym 
roku ceny we wspomnianych 
siedmiu budynkach wzrosły po-
nad 6 razy. W ciągu 12 miesięcy 
taryfa podnoszona była kilku-
krotnie z 12 do 79 groszy za ki-
lowatogodzinę. Dla porównania 
osoba, która ma indywidualną 
umowę z  dostawcą gazu, płaci 
za jedną kilowatogodzinę zale-
dwie 21 groszy. Dalszy komen-
tarz jest chyba zbędny – mówi 
Andrzej Różański.
Jednym z pomysłów na rozwią-
zanie problemu byłaby prze-
budowa sieci gazowej. Byłoby 

to jednak bardzo kosztowne 
i  spółdzielnia musiałaby sfi-
nansować wszystko z własnych 
środków, ponieważ PGNiG po-
informował już, że nie będzie 
partycypował w kosztach takich 
inwestycjach – przynajmniej 
do końca 2023 roku. Dodaj-
my także, że władze oruńskiej 

spółdzielni wysłały też pismo 
do spółki gazowej w sprawie tak 
drakońskich cen.
 – Myślę, że nie tylko miesz-
kańcy naszej spółdzielni mają 
poczucie wielkiej niesprawie-
dliwości i  wielkiego rozczaro-
wania. Przedstawiciele rządu 
informują, że różnice te będą 

wyrównywane, ale nie wia-
domo, kiedy i  w jaki sposób. 
Takie postępowanie podrywa 
zaufanie do rządu.  Byłaby to 
zwyczajna niegodziwość gdyby 
dzielić mieszkańców według ta-
ryf za gaz  stawiając grupę osób, 
które mieszkają w  starszych 
mieszkaniach w bardzo trudnej 

sytuacji. Poza tym wiem, że lu-
dzie są przestraszeni tym, co 
czeka ich w  następnych  mie-
siącach – przyznaje Jan Szurek, 
przewodniczący Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orunia”. 
Trzeba też zaznaczyć, że to 
nie spółdzielnia mieszkaniowa 
ustala ceny gazu, ale PGNiG. 
Spółdzielnia w tym całym pro-
cesie pełni jedynie role doręczy-
ciela rachunku. Warto w  tym 
miejscu powiedzieć, że Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Oru-
nia” ma wpływ tylko na 37 proc. 
kosztów zawartych w  czynszu 
i  w większości dotyczy to fun-
duszu remontowego.
 – Uważamy, że wszyscy miesz-
kańcy powinni mieć taką samą 
stawkę za gaz. Zapewniam, 
że Spółdzielnia będzie robić 
wszystko, co w jej mocy, aby tak 
się stało – zapewnia Jan Szurek.

(lubek)

WSZYSCY POWINNI BYĆ TRAKTOWANI NA RÓWNI

drakońskie podwyżki cen gazu
miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. mieszkańcy jednego osiedla na oruni Górnej, mimo że korzystają z tego samego 
gazu, płacą dwie różne stawki, a różnica między nimi jest olbrzymia. dotyczy to wielu odbiorców gazu w całej polsce. 
trzeba też wiedzieć, że stawki za gaz nie ustala ani wspólnota, ani spółdzielnia mieszkaniowa, ale jego dostawca. 

strażnicy miejscy z sopotu mogą powiedzieć, że miniony rok był czasem intensywnej pracy. pandemia 
koronawirusa i spory ruch turystyczny spowodowały, że straż miejska w sopocie wielokrotnie podejmowała 
interwencje na sygnały mieszkańców o utrudniających życie, nieprawidłowo zaparkowanych samochodach. 
realizowała też zadania wynikające z obostrzeń pandemicznych czy związane z niebezpieczeństwem 
rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

W minionym roku zdecydowa-
nie wzrosła liczba mandatów 
karnych. W roku 2020 było ich 
dokładnie 2888 wystawionych 
na łączną kwotę 331 570 zł, a w 
roku 2021 ta liczba wyniosła 
3960 mandatów, na kwotę 435 
720 zł. Najwięcej popełnionych 
wykroczeń związanych było 
z  nieprawidłowym parkowa-
niem, które – zwłaszcza latem, 
przy dużej liczbie turystów – 
bardzo utrudnia życie miesz-
kańcom Sopotu. Nieprawidło-
wo zaparkowane samochody 
często zastawiały chodniki lub 
blokowały mieszkańcom wy-
jazdy z posesji. 
 – Ustawodawca niestety zabra-
nia gminom z liczbą mieszkań-
ców poniżej 100 tys. pobierania 
opłat za parkowanie w  sobo-
ty i  niedziele, co z  pewnością 
poprawiłoby rotację samocho-
dów i  skłoniło kierowców do 

jeszcze częstszego korzystania 
z  bezpłatnego eko parkingu, 
który od kilku lat, w  wakacje, 
funkcjonuje z  powodzeniem 
przy Ergo Arenie – mówi To-
masz Dusza, komendant Stra-
ży Miejskiej w Sopocie. 
Poza tym w  minionym roku 
założono 2365 blokad na koła 
nieprawidłowo zaparkowa-
nych samochodów. W  stosun-
ku do roku 2020 odnotowano 
tu wzrost o  794. Wzrosła też 
liczba pojazdów odholowa-
nych, z 86 w roku 2020 do 151 
w roku 2021. 
Na podobnym poziomie utrzy-
mywała się liczba zgłoszeń 
przyjętych od mieszkańców 
przez dyżurnych straży miej-
skiej. W  roku 2020 było to 
3150, a w 2021 – 3333 zgłosze-
nia. Najwięcej  nich dotyczyło 
utrudniających wyjazdy z  po-
sesji czy blokujących chodniki 

nieprawidłowo zaparkowanych 
samochodów. Dotyczyło to 
głównie okresu wakacyjnego 
i weekendów.
–  Niestety, nasze wielokrot-
ne apele do rządu o możliwość 
pobierania opłat za parkowa-
nie w  weekendy pozostają bez 
echa. Niewiele możemy w  tej 

sytuacji zrobić, chcąc ochronić 
mieszkańców, zwłaszcza cen-
trum Sopotu i środowisko. Po-
zostają restrykcje – mówi Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu. 
Ale nie wszystkie statystyki po-
szybowały w górę. W ostatnim 
roku odnotowano spadek licz-
by mandatów wystawionych za 

naruszenie przepisów wynika-
jących z ustawy o wychowaniu 
w  trzeźwości i  przeciwdziała-
niu alkoholizmowi.
Sopocka Straż Miejska reali-
zowała wiele działań profi-
laktycznych zorientowanych 
na edukację, wzrost świado-
mości pewnych zagrożeń czy 

ryzykowne zachowania dzieci 
i  młodzieży. Zajęcia i  progra-
my profilaktyczne realizowa-
ne były przez funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej głównie w so-
pockich szkołach podstawo-
wych i  przedszkolach. Wspól-
nie z  policją sopoccy strażni-
cy miejscy pełnili też zadania 
związane ze zwalczaniem pan-
demii koronawirusa. Realizo-
wali również zadania związane 
z ptasią grypą. Liczba związa-
nych z  tym interwencji wzro-
sła rok do roku (2020 do 2021) 
o  niemal 50, ze 151 do 198. 
W  minionym roku strażnicy 
byli jeszcze lepiej przygotowani 
do tych zadań. W lipcu odebra-
li Toyotę o  napędzie hybrydo-
wym – nowy radiowóz patrolo-
wy przystosowany również do 
przewozu chorych zwierząt. 

(AT)

NA BRAK ZAJĘĆ NIE MOGLI NARZEKAĆ 

sopoccy strażnicy podsumowali miniony rok
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w obecnych czasach konstruowanie budżetu to nie lada wyzwanie – dotyczy to zarówno tego domowego, 
jak i firmowego czy spółdzielczego. szczególnym talentem do akrobatyki sportowej muszą wykazać się bez 
wątpienia kierujący spółdzielniami mieszkaniowymi, którzy zarządzają majątkiem setek – a w przypadku 
powszechnej spółdzielni mieszkaniowej „przymorze” tysiącami – mieszkańców.

Jeszcze kilka lat temu przygoto-
wanie i wykonanie budżetu nie 
stanowiło tak dużego wysiłku 
jak teraz.
 – Ubiegłoroczny plan gospo-
darczy udało się dość spraw-
nie przygotować. Został on 
też zrealizowany niemal w 100 
procentach. Mimo że mamy 
dopiero styczeń, już teraz czy-
nimy pierwsze przygotowania 
do przyszłorocznego budże-
tu i  muszę przyznać, że Pol-
ski Ład wprowadził nam wiele 
niewiadomych. Mam nadzieję, 
że z  czasem uda się rozwiązać 
wszystkie niejasności i wyjaśnić 
wszelkie wątpliwości. Jedno się 
nie zmienia. Plan gospodarczy 
musimy – jak co roku zresztą 
– przygotować z  należytą sta-
rannością, aby nasi mieszkańcy 
nie odczuli zbyt mocno kryzysu 
ekonomicznego w naszym kraju 
– komentuje Andrzej Narkie-
wicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4 PSM „Przymorze”.
W  minionym roku galopują-
co rosły ceny materiałów bu-
dowalnych oraz koszty pracy. 
Nie miało to – jak mówi nam 
Andrzej Narkiewicz – jednak 
większego wpływu na koszty 
wykonanych remontów. 
 – Naszym sukcesem było wy-
negocjowanie wysokości kosz-
tów, które ponosiliśmy za parce 
remontowe w  latach poprzed-
nich. Czas pokaże, czy podobne 
rezultaty uzyskamy w tym roku. 
Mimo trudnej sytuacji gospo-
darczej i  wciąż panującej pan-
demii zadowoleni jesteśmy też 
z  pracy naszego działu windy-
kacyjnego. W ciągu minionych 
12 miesięcy zadłużenie miesz-
kańców w  stosunku do spół-
dzielni spadło aż o 120 tysięcy 
złotych i  wynosi w  tej chwili 
650 tysięcy złotych. Dodam 
w tym miejscu, że jeszcze 10 lat 
temu kwota ta wynosiła blisko 
1,5 miliona złotych – wylicza 
Andrzej Narkiewicz. 
Kwota zadłużenia byłaby za-
pewne jeszcze mniejsza, gdyby 
zadłużone mieszkania mia-
ły uregulowany stan prawny. 
W  niektórych przypadkach 
sprawy trwają nawet latami. 
 – Jesteśmy w  stanie dołożyć 
wszelkich starań, aby całkowite 
zadłużenie było jeszcze mniej-
sze, bo zdajemy sobie sprawę, 
że do całkowitego 0 nie uda 
się zejść – dodaje kierownik 
„czwórki”. 
Trzeba wiedzieć, że gros składo-
wych rachunku za mieszkanie 

stanowią opłaty, które w  ogóle 
nie są zależne od spółdzielni. 
Ona jest jedynie swego rodza-
ju ich doręczycielem. Dodajmy, 
że w styczniu podwyżce uległy 
koszt związane z  wieczystym 
użytkowaniem czy podatek od 
gruntu. Administracja Osiedla 
nr 4 (o  czym już informowali-
śmy) o  20 groszy podwyższy-
ła jedynie fundusz remontowy. 
Wysokość czynszów byłaby 
znacznie wyższa, gdyby nie 
działalność gospodarcza spół-
dzielni. Spore wpływy do kasy 
pochodzą z  wynajmu lokali 
użytkowych oraz dzierżawy te-
renów. Pewne źródło dochodu 
stanowią też przychody z tytułu 
reklam, które spełniają warunki 
uchwały krajobrazowej. 
Małgorzata Siwek, kierownik 
Administracji Osiedla nr 1 też 
ma powody do radości. 
 – Przy podpisywaniu umów 
na niektóre prace remontowe 
otrzymaliśmy zapewnienia od 
wykonawców, że jeśli będziemy 
kontynuować współpracę rów-
nież w  tym roku, to ceny po-
zostaną na niezmienionym po-
ziomie. Patrząc na to, co dzieje 
na rynku, było do bardzo dobre 
posunięcie – podkreśla Małgo-
rzata Siwek. 
Księgowi we wszystkich czte-
rech administracjach są w trak-
cie analizowania danych licz-
bowych związanych z  wyko-
naniem zadań gospodarczo-fi-
nansowych. Mimo to można 
powiedzieć, że wszystkie admi-
nistracje – mimo zwiększonych 
wydatków – zmieszczą się w za-
planowanym kosztach.

 – Nasza administracja poniosła 
znacznie większe niż zazwyczaj 
nakłady finansowe związane 
z utrzymaniem zimowym dróg. 
Mam tu na myśli nie tylko od-
śnieżanie, ale również naprawy. 
Na same remonty ulic osiedlo-
wych, a mamy ich najwięcej ze 
wszystkich czterech osiedli, 
wydaliśmy blisko 100 tysięcy 
złotych. Wszystkie koszty, któ-
re zaplanowane zostały w 2021 
roku, szacowane były na ok. 20 
milionów złotych, natomiast 
po stronie przychodów mieli-
śmy osiągnąć pułap blisko 19 
milionów. Różnicę mieliśmy 
natomiast wypracować z  na-
szej działalności gospodarczej 
– podsumowuje kierownik Ad-
ministracji Osiedla nr 1.
Śmiało można zatem powie-
dzieć, że tylko jedna admini-
stracja przymorskiej spółdzielni 
dysponuje budżetem niewiel-
kiego samorządu gminnego. 
Warto w tym miejscu dodać, że 
mniejsze są przychody z  dzia-
łalności gospodarczej. Gros 
środków to wpływy z  tytu-
łu wynajmuj lokali handlowo
-usługowych i  dzierżawy tere-
nów. Nie ma już niestety zysków 
z  tytułu oprocentowania lokat 
bankowych. 
 – Jeszcze kilka lat temu spół-
dzielnia cieszyła się z przycho-
dów z tytułu posiadanych lokat 
bankowych. Teraz, w przypad-
ku przekroczenia wyznaczone-
go przez bank salda, jesteśmy 
obciążani dodatkowymi opłata-
mi – mówi Małgorzata Siwek. – 
Cieszymy się jednak z faktu, że 
wszystkie, poza jednym, lokale 

użytkowe są wynajęte. Mamy 
zawartych ponad 100 umów 
najmu lokali i dzierżawy terenu. 
Trudny był rok 2020, kiedy zna-
cząco wzrosło zadłużenie wła-
śnie na lokalach użytkowych, 
ale w  minionym roku najemcy 
zaczęli regulować swoje należ-
ności. Dzięki temu wszystkie 
zobowiązania znacząco spa-
dły. Na tym samym poziome 
utrzymują się zaś zobowiąza-
nia mieszkańców wobec spół-
dzielni. Wpływ ma na to wiele 
czynników – również fakt, że 
w czasie pandemii nie możemy 
nikogo eksmitować, przez co 
mieszkania – mimo obowiązu-
jących wyroków sądowych – nie 
mogą być wystawiane na licy-
tacje. Chciałabym jednak za-
znaczyć, że zobowiązania te nie 
mają żadnego wpływu na naszą 
płynność finansową.
Budżetem na poziomie ok. 14 
mln zł. dysponuje Administra-
cja Osiedla nr 3, z czego nieco 
ponad 1 mln zł pochodzi z dzia-
łalności gospodarczej.
 – Dysponujemy najmniejszą 
ilością lokali, które możemy 
wynająć, dlatego też przychody 
z naszej działalności gospodar-
czej też nie są oszałamiające, 
ale pokrywają koszty eksplo-
atacyjne. Główne zyski czer-
piemy właśnie z  wynajmu lo-
kali. Wszystkie lokale – nawet 
w czasie pandemii – są wynaję-
te. Myślę, że wpływ na to mają 
atrakcyjne koszty eksploatacyj-
ne oraz indywidualne podejście 
do każdego przedsiębiorcy, któ-
ry chce wynająć lokal w naszej 
spółdzielni. Każdy z  najemców 

też wie, ponieważ jest to zapi-
sane w  umowach, że wysokość 
wzrostu opłaty eksploatacyjnej 
czynszu zależy od poziomu in-
flacji. Co ciekawe, na terenie 
naszego osiedla prowadzone są 
usługi, z których bardzo chętnie 
korzystają mieszkańcy, dlatego 
też firmy na swoją działalność 
wybierają Przymorze – mówi 
nam Danuta Czapiewska, za-
stępca kierownika Administra-
cji Osiedla nr 3.
Warto jeszcze powiedzieć, 
że również o  15 proc. spadło 
zadłużenie najemców loka-
li użytkowych w  stosunku do 
spółdzielni. Z  kolei zadłużenie 
mieszkańców pozostaje na tym 
samym poziomie.
Władze Administracji Osiedla 
nr 3 – podobnie jak w przypad-
ku AO1 – z niektórymi wyko-
nawcami prac remontowych 
podpisały umowy, w których na 
tegoroczne roboty zagwaranto-
wano ceny, które obowiązywały 
w 2021 roku.
 – To na pewno pozwoli nam 
zaoszczędzić pewne środki fi-
nansowe. Spodziewamy się jed-
nak wzrostu cen – szczególnie 
prac instalacyjnych. W  związ-
ku z  tym byliśmy zmuszeni 
podnieść stawkę funduszu re-
montowego w   budynkach ni-
skich oraz na Małym Przymo-
rzu, gdzie prowadzić będziemy 
wymianę instalacji gazowych 
i wodociągowych. Nowe stawki 
obowiązywać będą od 1 lutego, 
ale mieszkańcy o tych zmianach 
wiedzą już od października – 
dodaje Danuta Czapiewska. 
Administracja Osiedla nr 2 

dysponuje rocznym budżetem 
na poziomie niecałych 13 mln 
zł. Jak mówi nam jej kierow-
nik Dariusz Szczepiński, poło-
wę wszystkich kosztów stanowi 
koszt ciepła.
 – Stawki za ciepło nie są zależne 
od spółdzielni i wszyscy z oba-
wą czekamy na informacje doty-
czące podwyżek za ogrzewanie. 
Mieszkańcy z naszej spółdzielni 
mają indywidualne umowy na 
dostarczanie gazu, dzięki czemu 
są chronieni przed drakońskimi 
podwyżkami, z którymi muszą 
zmierzyć się niektórzy miesz-
kańcy polskich miast – dodaje 
Dariusz Szczepiński.
W  dobie podwyżek większość 
prac remontowych w roku 2021 
udało się wykonać w  założo-
nych kosztach, a nawet były po-
jedyncze prace na których poja-
wiły się oszczędności.
 – Była to zaskakująca, ale miła 
sytuacja. Śmiem twierdzić, że 
podobnych cen nie osiągniemy 
w  tym roku, ponieważ przed-
siębiorcy zabezpieczają się przed 
rosnącymi kosztami poprzez 
wysokie oferowanie wyższych 
cen wykonania. Dołożymy jed-
nak wszelkich starań, aby nie 
drenować zbyt mocno kieszeni 
mieszkańców. Jesteśmy zado-
woleni z  tego, że mieszkańcy 
stosunkowo dobrze regulują 
opłaty czynszowe. Pracowałem 
w innych spółdzielniach miesz-
kaniowych i muszę powiedzieć, 
że poziom zadłużenia miesz-
kańców PSM „Przymorze” jest 
dość niski– podkreśla Dariusz 
Szczepiński.
Podobnie jak na terenie trzech 
innych osiedli PSM „Przymo-
rze”, tak i administracja Osiedla 
nr 2 nie ma problemów z wyna-
jęciem lokali użytkowych. Kie-
rownik administracji podkreśla, 
że jest to efekt bycia w  dyna-
micznym mieście.
 – Działamy w aglomeracji, do 
której chętnie przeprowadzają 
się młodzi ludzie, którzy wła-
śnie w Gdańsku chcą budować 
swoją przyszłość. To powoduje, 
że firmy zajmujące się handlem 
albo usługami mają duże szanse 
przetrwać ten trudny okres. By-
libyśmy w znacznie trudniejszej 
sytuacji, gdybyśmy funkcjo-
nowali w  małym powiatowym 
miasteczku oddalonym od wiel-
kiego miasta – przyznaje Da-
riusz Szczepiński.

Krzysztof Lubański 

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA BUDŻETU TO AKROBATYKA SPORTOWA

Wiele niewiadomych niesie za sobą polski ład
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DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

potrzebna ciepła odzież 
 – Jeśli masz w domu niepo-
trzebną ciepłą odzież, zwłasz-
cza męską i w dobrym sta-
nie, możesz ją przekazać dla 
osób w kryzysie bezdomności 
w Gdańsku. Jest potrzebna 
szczególnie osobom korzy-
stającym ze wsparcia „auto-
busu SOS – pomoc”, który do 
końca marca będzie działał na 
ulicach miasta – apeluje Syl-
wia Ressel, rzecznik prasowy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
Tylko w grudniu załoga pojaz-
du w Gdańsku, wydała oso-
bom doświadczającym bez-
domności blisko 400 sztuk 
zimowej odzieży. Potrzebują-
cy, którzy korzystają z mobil-
nego wsparcia, ze względu na 
przebywanie w miejscach nie-
mieszkalnych bardzo potrze-
bują ubrań na zmianę. Przy-
dadzą się zwłaszcza swetry, 
dresy, polary, kurtki, spodnie 
i szale. Najbardziej potrzebna 
jest odzież męska. Nieużywa-
ny już ubiór, który zalega w 
szafach gdańszczanek i gdań-
szczan, będzie na wagę zdro-
wia dla tych, którzy doświad-
czają bezdomności.
 – Dzięki współdziałaniu z 
mieszkańcami Gdańska nie 
tylko udaje się szybko dotrzeć 
z ofertą wsparcia do osób w 

kryzysie bezdomności, ale 
również wspólnie można im 
skutecznie pomagać – mówi 
Małgorzata Niemkiewicz, dy-
rektorka Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Ubrania dla osób w kryzysie 
bezdomności należy przeka-
zać do Pogotowia Socjalnego 
przy ul. Srebrniki 9, prowa-
dzonego przez Towarzystwo 
Wspierania Potrzebujących 
„Przystań” (najlepiej w dni 
powszednie – odbiór rzeczy 
możliwy od rana do wieczo-
ra). Takie wsparcie przyda się 
przede wszystkim osobom 

korzystającym z oferty „auto-
busu SOS”, trafi też do miesz-
kańców gdańskich schronisk i 
noclegowni. Rzeczy są m.in. 
dezynfekowane, przekazy-
wane odbiorcom z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa w 
epidemii. 
Środki na działanie mobilnego 
wsparcia w 2022 roku w Gdań-
sku zabezpieczył MOPR. Na 
zlecenie ośrodka zadanie re-
alizuje TWP „Przystań”. Po-
jazdu użycza spółka Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje. 
MOPR i służby miejskie ape-
lują o uważność i sygnały o 

osobach w kryzysie bezdom-
ności. Zgłoszenia o potrzebu-
jących należy kierować do: Sa-
modzielnego Referatu Reinte-
gracji MOPR przy ul. Wolno-
ści 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 
38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 
7.30 do 15.30, śr. w godz. 8.00 
do 17.00, pt. w godz. 7.30 do 
14.30), także do Straży Miej-
skiej w Gdańsku tel.: 986 lub 
Policji tel.: 112 (w przypad-
kach interwencyjnych). Każdy 
sygnał jest sprawdzany, a po-
trzebujący człowiek otrzymuje 
ofertę adekwatnej pomocy.

NaszE spraWY

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 3,50zł/m2

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

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

4. Lokal przy ul. Bitwy Oliwskiej 34  
(z przeznaczeniem na sklep spożywczy)

148 m2 ze stawką 26,00 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  
Pon. od 8.00 do 15.00

Wt. - Pt. od 7.00 do 13.00
   

pomorscy uczniowie już za nieco ponad dwa tygodnie udadzą się na zimowe ferie. 
większość z nich czas ten spędzi w Gdańsku i właśnie z myślą o nich miejskie 
instytucje przygotowały bardzo bogatą ofertę zajęć. 

Jak dowiadujemy się z komunika-
tu prasowego gdańskiego ratusza, 
ponad 4,5 tys. uczniów szkół pod-
stawowych będzie mogło wziąć 
udział w 5-dniowych turnusach na 
terenie placówki. Z uwagi na obo-
strzenia pandemiczne, najmłodsi 
będą mogli uczęszczać wyłącznie 
do szkół, w których uczą się na co 
dzień. W ofercie na ferie znaleźć 
też można zajęcia na pływalni, 
warsztaty w Muzeum Bursztynu 
czy półkolonie sportowe. 
Ofertę na ferie przygotowały 
wszystkie gdańskie szkoły pod-
stawowe oraz 6 szkół specjalnych. 
5-dniowy turnus odbywać się bę-
dzie w terminie 14–18 lutego lub 
21–25 lutego. W 54 placówkach 
opieka świadczona będzie przez 
8 godzin dziennie, w 17 przez 10 
godzin. Łącznie z tej oferty będzie 
mogło skorzystać 285 grup. We-
dług wytycznych Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego, grupy uczniów 
klas I–III mogą liczyć maksymal-
nie 15 osób, natomiast IV–VIII – 
20 osób.
Pałac Młodzieży zaprasza wszyst-
kie dzieci i młodzież od 3 roku 
życia do ukończenia szkoły po-
nadpodstawowej na warsztaty, 
które odbywać się będą na terenie 
obiektu. W poszczególnych pra-
cowniach będzie można wziąć 
udział w zajęciach z m.in. kra-
wiectwa, wokalu, grafiki i animacji 
komputerowa, robotyki czy tańca. 
Szczegółowa oferta znajduje się na 
stronie https://pm.edu.gdansk.pl/
pl, gdzie prowadzona jest też reje-
stracja uczestników.  
Gdański Zespół Schronisk i 

Sportu Szkolnego przygotował 
ofertę feryjną w formie półkolo-
nii. Udział jest nieodpłatny. Zaję-
cia skierowane są do dzieci szkół 
podstawowych z klas I–VI za-
mieszkujących na terenie Gdańska. 
Miejscem spotkań będą gdańskie 
placówki oświatowe, które zaofe-
rują swoim podopiecznym: zajęcia 
sportowe, rekreacyjne, warsztaty 
ceramiczne czy zajęcia na basenie. 
Nad bezpieczeństwem uczestni-
ków czuwać będą wykwalifikowa-
ni wychowawcy GZSiSS. Nabór 
wniosków chętnych uczestników 
potrwa do 4 lutego. Zapisy na pół-
kolonie realizowane będą w formie 
elektronicznej na stronie www.
gokf.gda.pl.
W tym roku w całym okresie ferii 
pływalnie administrowane przez 
Gdański Ośrodek Sportu będą 
czynne codziennie od godz. 9.00 
do 21.00 w systemie wejść aqu-
apark. Wejście możliwe będzie o 
dowolnej godzinie bez wskazy-
wania jakichkolwiek jednostek 
ani godzin wejść czy wyjść. Obo-
wiązywać będą ceny preferencyjne 
(10zł/h – bilet ulgowy oraz rodzin-
ny, a także 15zł/h bilet normalny).
Zimowa Szkoła Ratownictwa to 
cykl bezpłatnych zajęć doskona-
lących umiejętności pływackie z 
elementami ratownictwa podczas 
ferii zimowych. Program przezna-
czony jest dla dzieci i młodzieży 
do 16 roku życia. Ćwiczenia będą 
obejmować również naukę pod-
staw pierwszej pomocy, a także 
zawierać elementy gier i zabaw w 
wodzie. 60-minutowe zajęcia od-
bywać się będą na pływalni Chełm, 
w dni powszednie, w terminach 
od 14 do 18 i od 21 do 25 lutego, 

o godzinach 14.00 i 15.00. Zapisy 
rozpoczną się 1 lutego. Zimową 
Szkołę zwieńczą zawody Młodzie-
żowych Mistrzostw w Ratownic-
twie Wodnym, które odbędą się 27 
lutego. Więcej informacji na www.
kapieliskagdansk.pl.
Wydarzenia kulturalne przygoto-
wane przez Gdański Archipelag 
Kultury odbywać się będą przez 
całe ferie w łącznie 8 oddziałach 
rozlokowanych po całym tere-
nie miasta. W ofercie wydarzenia 
przygotowane zarówno do dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. 
Będą to m.in. gry miejskie, spek-
takle teatralne, spacery po dzielni-
cach, warsztaty edukacyjne, arty-
styczne, wokalne, ruchowe i języ-
kowe. Nie zabraknie też wydarzeń 
dla miłośników zwierząt.
18 lutego w Scenie Muzycznej 
GAK zostanie zainaugurowany 
sezon wiosenny Kina Kosmos. W 
każdy piątek miłośnicy kina będą 
mogli się spotkać na pokazy filmo-
we, które będą poprzedzone pre-
lekcjami, a zakończone dyskusjami 
przy kawie lub herbacie.
Na wydarzenia obowiązują zapisy, 
a szczegóły będą dostępne na stro-
nie www.gak.gda.pl.

(AT)

ZAPLANUJ JUŻ TERAZ

Bogata oferta na ferie 
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istnieje realna szansa, że mieszkańcy suchanina będą mieli swój osiedlowy klub. mógłby on służyć nie tylko 
seniorom, ale także młodym ludziom, którzy lubią aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. realizacji trudnego 
przedsięwzięcia podjęła się spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino”.

Suchanino to jedna z  nielicz-
nych dzielnic Gdańska, która 
nie ma swojego osiedlowego 
klubu, gdzie mogliby spotykać 
się mieszkańcy.
 – Mamy pomysł, w  jaki spo-
sób zrealizować inwestycję, by 
na Suchaninie powstał osiedlo-
wy klub. W tej chwili czekamy 
na warunki zabudowy zago-
spodarowania terenu przy uli-
cy Paganiniego i  Kamińskie-
go, w  sąsiedztwie ujęcia wody. 
W  miejsce straszącego teraz 
swoim wyglądem budynku 
chcielibyśmy wybudować czte-
rokondygnacyjny obiekt, któ-
rego parter przeznaczony był-
by właśnie na osiedlowy klub. 
Takich miejsc nam brakuje. 
Mieszkańcy są aktywni, regu-
larnie odwiedzają mnie i pyta-
ją, kiedy w  końcu będą mieli 
swoje miejsce, gdzie będą mo-
gli prowadzić różnego rodzaju 
działania. Przypomnę, że wiele 
lat temu Suchanino miało swój 

klub osiedlowy, a  mieścił się 
on w  budynku przy ul. Pade-
rewskiego, obecnie biblioteka 
miejska – informuje Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Pozyskanie niezbędnego doku-
mentu to tylko kwestia czasu 
– o  ile żadnych protestów nie 
wniosą mieszkańcy osiedla. Po 
jego otrzymaniu władze spół-
dzielni rozpoczną poszukiwa-
nia inwestora, który podejmie 
się realizacji zadania. 
 – Liczymy na to, że inwestor 
odda nam parter na cele spo-
łeczne, a w rozliczeniu kosztów 
inwestycji otrzyma górne kon-
dygnacje, które będzie mógł 
przeznaczyć na mieszkania. 
Jest to w tej chwili jedyne roz-
wiązanie, ponieważ spółdziel-
nia nie podejmie się tak potęż-
nego zadania Prawo zmusza 
nas do sprzedaży mieszkań po 
kosztach budowy. W  związku 
z  tym koszty budowy części 

parterowej musielibyśmy po-
kryć ze spółdzielczej kasy, a na 
to nie możemy sobie pozwolić. 
Wierzymy jednak, że uda się 
znaleźć inwestora, który zreali-
zuje zamierzony cel – tłumaczy 
Leonard Wieczorek.
Zadanie obejmowałoby nie 
tylko budowę budynku z pod-
ziemnym parkingiem, ale rów-
nież przełożenie instalacji wo-
dociągowych i  budowę drogi 
dojazdowej od strony wybiegu 
dla psów. 
 – Bardzo mocno trzymam 
kciuki za realizację tego przed-
sięwzięcia. Jest to dobra wia-
domość, ale do pełni szczęścia 
pozostało jeszcze wiele. Świę-
tować będziemy dopiero przy 
otwarciu klubu, a  chyba nie 
muszę nikogo przekonywać 
jak bardzo na Suchaninie po-
trzebne jest miejsce, gdzie mo-
gliby spotykać się mieszkańcy 
dzielnicy. Klub mógłby z  ko-
lei przyciągnąć na Suchanino 

organizacje pozarządowe, któ-
re aktywizowałyby do działa-
nia różne pokolenia mieszka-
jące na naszym osiedlu. Mam 
jednak nadzieję, że nikt nie 
będzie blokował tego przedsię-
wzięcia – mówi „Panoramie” 

Wanda Rożnowska, mieszkan-
ka Suchanina, która prowadzi 
Klub Seniora Koniczynka. 
Warto na koniec powiedzieć, 
że osiedlowe kluby działa-
ją chociażby przy spółdziel-
niach mieszkaniowych na 

Przymorzu, Morenie, czy 
w Oliwie. Do tematu na pewno 
wrócimy w jednym z kolejnych 
wydań „Panoramy”.

(lubek)

PODEJMUJĄ SIĘ TRUDNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

klub osiedlowy może powstać na suchaninie 

MIASTO PRZEJMUJE PIERWSZE PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE

Będzie oszczędniej szeroki zakres prac remontowych

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Suchanino” przekaże 
miejskiej spółce hydrofor-
nię, znajdującą się przy ulicy 
Otwartej. Wraz z  obiektem 
przekazana zostanie też sieć 
wodociągowa. 
 – Hydrofornia została zmo-
dernizowana. W  tej chwili 
trwają odbiory i  niebawem 
właścicielem hydroforni sta-
nie się spółka Gdańska In-
frastruktura Wodno-Kana-
lizacyjna, a  sieci wodociągo-
wej Saur Neptun Gdańsk. 
Dzięki temu pozbędziemy 
się pewnych kosztów, który-
mi obciążeni byli dotychczas 

W  pierwszej połowie stycz-
nia rozstrzygnięto pierwsze 
przetargi, które wyłoniły wy-
konawców większości prac 
remontowych zaplanowa-
nych na ten rok w  Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Sucha-
nino”. Władze spółdzielni 
były pełne obaw i  z niepoko-
jem czekały na przetargowe 
rozstrzygnięcia.
 – Sytuacja gospodarcza po-
woduje, że planowanie kosz-
tów jest prawie jak wróżenie 
z  fusów. Rosną ceny materia-
łów, wzrosły również kosz-
ty pracy, co miało znaczący 
wpływ na koszty remontów, 
które zaplanowaliśmy na ten 
rok. Na szczęście pandemia 
nie zdziesiątkowała ekip, któ-
re zaoferowały podjęcia się 
remontów i  plan, który zo-
stał założony, powinien zo-
stać zrealizowany w  całości 
– mówi nam Marek Bugaj, 
Zastępca Prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Suchani-
no”. Niestety nie na wszystkie 
zakresy robót remontowych 
udało się znaleźć wykonaw-
ców, na pierwszą połowę lute-
go zaplanowano przetarg uzu-
pełniający na remont instalacji 
odgromowej, remont wylewek 
balkonowych, wymiana roz-
dzielaczy zimnej i ciepłej wody 

oraz przegląd instalacji elek-
trycznej wynikający z  prawa 
budowlanego.
Jednym z  najważniejszych 
zadań zaplanowanych na 
ten rok będzie ostatni etap 
wymiany instalacji gazowej 
i  centralnego ogrzewania 
(w  łazienkach). Roboty te 
będą realizowane w  budyn-
kach przy ul. Kurpińskie-
go 18 i  20 oraz Powstańców 
Warszawskich i  Noskow-
skiego 7. W  tym roku pro-
wadzony będzie również 

kolejny etap remontu ulicy 
Liszta oraz parkingu vis a vis 
Liszta 2 (I  etap). Z  kolei na 
terenie Nieruchomości III 
zaplanowano remont drogi 
dojazdowej do Paganiniego 
13. Odnawiana ma być także 
elewacja budynku przy Ka-
mieńskiego 1. Nieco mniej-
szy zakres prac remontowych 
przewidziano na terenie 
Nieruchomości V. Tu zapla-
nowano m.in.  remont da-
chu budynku Noskowskiego 
15, remonty balkonów oraz 

kolejny etap remontu izolacji 
stropu hali garażowej
 – Każdego roku przy usta-
laniu remontów bierzemy 
pod uwagę nasze finansowe 
możliwości. Zdajemy sobie 
sprawę, że na naszym osiedlu 
mieszkają seniorzy, którym 
nie możemy zbyt mocno dre-
nować kieszeni. Myślę jed-
nak, że zakres planowanych 
działań jest szeroki – dodaje 
Marek Bugaj.

(GR)

członkowie naszej spółdziel-
ni. Do tej pory to spółdziel-
nia, a tym samym mieszkań-
cy, musieli finansować koszty 
wszystkich awarii oraz wy-
stępujących ubytków wody 
– mówi nam Leonard Wie-
czorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Trzeba jednak powiedzieć, że 
spółdzielnia musiała sfinan-
sować modernizację obiektu – 
przede wszystkim wymienić 
urządzania. Był to podstawo-
wy warunek przejęcia hydro-
forni przez miejską spółkę.

(KL)
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DROŻYZNA PIS DOTYKA PO-
MORSKIE SZPITALE…

Od wielu miesięcy, a  zwłasz-
cza od nowego roku, Polacy 
odczuwają rosnące ceny towa-
rów i  usług. Wszystko z  powo-
du galopującej inflacji, na którą 
pozwala rząd. Podwyżki ude-
rzą też w podległe samorządowi 
województwa szpitale marszał-
kowskie. Dla przykładu rachun-
ki za gaz wzrosną średnio o 320 
procent, a  za prąd o  prawie 70 
procent. Do tego dochodzi nie-
adekwatna wycena świadczeń 
medycznych.
– Biorąc pod uwagę nieadekwat-
ne wyceny świadczeń medycz-
nych finansowanych przez NFZ 
oraz dotychczasową politykę 
rządu PiS w  ostatnich siedmiu 
latach dotyczącą braku ich ureal-
niania, istnieje poważne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa zdrowot-
nego mieszkanek i mieszkańców 
Pomorza – mówi marszałek wo-
jewództwa pomorskiego Mie-
czysław Struk.
Od dwóch lat trwa też pandemia, 
która, w  wyniku decyzji rzą-
du, spowodowała ograniczenie 

dostępu do diagnostyki i  lecze-
nia. Ponadto, rosną pozostałe 
koszty funkcjonowania szpita-
li. Chodzi m.in. o  zakup leków 
i  wyrobów medycznych, żywie-
nie pacjentów i  wywóz odpa-
dów medycznych. Według za-
powiedzi kontrahentów usługi 
te podrożeją lub już podrożały 
o kolejne 20-50 proc.
–  Mamy obawę, że powyższe 
szacunki, z uwagi na dynamicz-
ną zmianę cen na rynku, mogą 
okazać się niepełne. Silna presja 
inflacyjna, wzrost kosztów utrzy-
mania oraz pierwsze efekty tzw. 
Nowego Ładu napędzają także 
obecnie oczekiwania personelu 
dotyczące kolejnych wzrostów 
wynagrodzeń – niepokoi się 
marszałek Struk.
…
... ALE NFZ I RZĄD TEGO NIE 
WIDZI

W  proponowanych ryczałtach 
i  kontraktach dla szpitali nie 
uwzględniono zmian wynika-
jących z  drożyzny. Nieznaczne 
i  nieliczne wzrosty kontraktów 
dla poszczególnych jednostek nie 
pokrywają rosnących kosztów 

oraz nie rekompensują nadwyko-
nań udzielanych świadczeń.
– Nasze apele do rządu, wysyłane 
przez władze województwa po-
morskiego, w  ramach Związku 
Województw czy Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społeczne-
go, a  także same szpitale, o pil-
ne przystąpienie do urealnienia 
wycen świadczeń medycznych 

realizowanych ze środków pu-
blicznych, pozostają bez echa – 
podkreśla marszałek Mieczysław 
Struk.
Co ważne, Agencja Oceny Tech-
nologii Medycznych i  Taryfika-
cji (odpowiedzialna za wycenę 
świadczeń), będąca agendą mi-
nistra zdrowia, w planie pracy na 
najbliższy okres nie przewidzia-
ła podjęcia pilnych i  istotnych 
z punktu widzenia obecnej sytu-
acji zadań.

RZĄDOWA AGENCJA ZA 1,3 
MLD ZŁ MA BYĆ ROZWIĄZA-
NIEM?

Tymczasem rząd zamiast szukać 
rozwiązań na poprawę sytuacji 
podmiotów leczniczych, usiłu-
je gasić pożar benzyną. Według 
ministra zdrowia Adama Nie-
dzielskiego zadłużenie wszyst-
kich szpitali w  Polsce przekro-
czyło 20 mld zł.
– To za czasów PiS zadłuże-
nie wzrosło ponad dwukrotnie. 
Wynika to z  niedoszacowania 
wyceny procedur medycznych, 
nieudanej reformy PiS tzw. sie-
ci szpitali i wprowadzenia przez 

PiS płatności ryczałtowych za 
wykonane procedury medyczne – 
uważa marszałek Struk.
Rozwiązaniem ma być m.in. po-
wołanie agendy rządowej, któ-
ra ma zatrudniać docelowo 400 
osób i kosztować prawie 1,3 mld 
zł. Minister zdrowia swoje wy-
siłki zamiast na tworzenie kolej-
nych stanowisk dla nominantów 
partyjnych, powinien skupić na 
doprowadzeniu do poprawy sy-
tuacji systemu ochrony zdrowia.

CO TO OZNACZA DLA SZPI-
TALI?

Poza drożyzną dotykającą każ-
dego Polaka, podmiotom lecz-
niczym podlegającym samorzą-
dowi województwa pomorskiego 
grozi brak inwestycji tzn. brak 
remontów i  zakupów sprzę-
tów medycznych i  wyposażenia 
niemedycznego. Według ak-
tualnych szacunków w  2022 r. 
koszty funkcjonowania szpitali 
marszałkowskich pochłoną 57 
mln zł. A  właśnie taka kwota 
została zaplanowana przez po-
morski samorząd na kontynu-
ację inwestycji i nowe działania. 

Jak informuje zastępca dyrektora 
Departamentu Zdrowia Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego Tomasz Augu-
styniak za 57 mln zł na przykład 
można by kupić: 126 aparatów 
USG, 57 aparatów RTG, 25 apa-
ratów TK czy 14 aparatów do re-
zonansu magnetycznego. Wyko-
rzystując każde z tych urządzeń 
można byłoby wykonać od 4 do 6 
tys. badań rocznie. Za powyższą 
kwotę można by także zakupić 
ponad 800 respiratorów. Kwo-
ta 57 mln, których w  obecnym 
roku w  związku z  powyższym 
może zabraknąć naszym szpi-
talom, odpowiada wartością np. 
ponad 1,7 tys. kompleksowych 
zabiegów korekcyjnych kręgo-
słupa (wartość jednostkowa ok. 
32 285), czy ponad 2,4 tys. ope-
racji onkologicznych usunięcia 
piersi wraz z rekonstrukcją (war-
tość jednostkowa ok. 23 087 zł). 
Co to oznacza? Zagrożenie dla 
wielu przedsięwzięć. Być może 
nie będzie nowoczesnego i  wy-
soko specjalistycznego sprzętu 
diagnostycznego dla pacjentów, 
a  oddziały szpitalne nie będą 
remontowane.

DROŻYZNA PIS

czy szpitalom na pomorzu grozi bankructwo?
lawinowo rosną koszty funkcjonowania podmiotów leczniczych, natomiast wycena świadczeń medycznych przez rząd i nFz pozostaje 
niska. czy oznacza to, że szpitale na pomorzu nie będą remontowane i doposażanie, a pacjenci będą długo czekali na diagnostykę i leczenie? 
do dramatycznej sytuacji ekonomicznej podmiotów leczniczych odniósł się marszałek województwa pomorskiego mieczysław struk.

NaszE spraWY

Tomasz 
Augustyniak, 

zastępca dyrektora 
Departamentu 

Zdrowia UMWP

„Sejm uchwalił co 
prawda ustawę 

mrożącą ceny gazu 
dla odbiorców 

wrażliwych,  
w tym szpitali, na 
cały 2022, ale tok 
legislacji wciąż się 

nie zakończył. Wciąż 
czekamy więc na 

konkrety i realizację 
obietnic w praktyce.”


