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FlashFlash

zapowiedzieliśmy, że będziemy pomagać razem jako 
samorządowcy z pomorza. liczba gotowych do wyjazdu 
tirów rośnie z dnia na dzień. wciąż jednak apelujemy 
o dary, które będą przekazywane w powstałym przy 
stadionie punkcie. zaczyna brakować żywności 
z długim terminem przydatności – mówi prezydent 
Gdańska aleksandra dulkiewicz. 

Kilkanaście milionów na remonty
Takiego budżetu na inwestycje mogłoby pozazdro-
ścić niejedno polskie miasto. W Powszechnej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przymorze” na wszystkie 
tegoroczne remonty wydanych ma być ok. 15 mln zł.

Doposażają i modernizują place zabaw
W  Sopocie trwa właśnie akacja modernizacji, ale 
i  rozbudowy placów zabaw. Jak podaje Wszystkie 
prace, które kosztować będą ponad 1 mln zł, po-
winny zakończyć się do 30 kwietnia.

Szaliński i spółka zagrali dla dzieci
Na scenie NOT odbył się jubileuszowy koncert 
Przemek Dzieciom. Tylko podczas jubileuszowej 
impreza na rzecz potrzebujących dzieci zebrano 
ponad 34 tys. zł.

Do wygrania samochód osobowy  
Atrakcyjne nagrody, a wśród nich samochód osobowy 
czeka na osoby, które rozliczą swój PIT w Gdańsku 
i wezmą udział w loterii. Akcja organizowana jest już 
od 6 lat. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja.
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Największa akcja humanitarna po wojnie 
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POMAGAMY NA RÓŻNE SPOSOBY

Już nie setki, a tysiące uciekinierów z objętej wojną Ukrainy znalazły 
się na terenie pomorza. wielu z nich trafiło do trójmiasta. mieszkań-
cy dali im schronienie, a ci, którzy nie mają takich warunków, dzielą 
się z potrzebującymi pieniędzmi i rzeczami, które są najbardziej po-
trzebne uchodźcom. 
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pod patronatem prasowym „panoramy pomorza” na scenie not odbył się jubileuszowy koncert przemek dzieciom. na zaproszenie przemka szalińskiego 
odpowiedzieli: katarzyna dąbrowska, mateusz damięcki, zbigniew zamachowski, Felicjan andrzejczak, muniek staszczyk, robert Janowski i roman czejarek. 
tylko podczas jubileuszowej impreza na rzecz potrzebujących dzieci zebrano ponad 34 tys. zł.

Prowadzący Roman Czejarek 
nawiązał do wojny, która to-
czy się na Ukrainie. 
 – Odwiedziłem wszystkie 
przejścia graniczne z  Ukra-
iną. Pomagałem, namawia-
łem innych do tego samego. 
Nie widzę jednak żadnej ko-
ordynacji w  niesieniu pomo-
cy, co mnie bardzo boli. Je-
stem bezsilny, że nie mogę 
zrobić nic więcej. Zauważy-
łem jednak, że lekiem na tę 
bezsilność jest pomaganie, 
dlatego z  niekłamaną rado-
ścią kolejny raz przyjechałem 
do Gdańska, żeby wesprzeć 
Przemka w  jego wielkim 
dziele. Mam nadzieję, że dla 
Państwa ten lek też zadzia-
ła i  nasze wspólne pomaga-
nie będzie skuteczne, oby ci 
wielce ludzie na górze zrozu-
mieli, że osoby z samego dołu 
mają teraz naprawdę wielkie 
problemy – mówił Roman 
Czejarek.
Młodemu gdańszczani-
nowi podziękowała także 

Aleksandra Dulkiewicz – 
prezydent Gdańska.
 – Dziękuję za wielkie serce, 
empatię, troskę oraz czas po-
święcony na rzecz dzieci i ich 
rodzin. Jestem pełna podzi-
wu dla tej niesłabnącej przez 
lata energii – dziękowała 

Aleksandra Dulkiewicz.
Gospodarz imprezy po-
dziękował zaś wszyst-
kim, którzy wspierają jego 
przedsięwzięcie.
 – Dla 28-latka 15 lat to ka-
wał życia. Prowadzenie takiej 
działalności nie jest łatwym 

zadaniem, ale nie wyobrażam 
sobie innego życia. Nie chcę 
robić nic innego. Będę pro-
wadził swoją działalność do 
momentu aż wystarczy mi sił, 
a  ludziom chęci do niesienia 
pomocy. Jestem tylko łącz-
nikiem między potrzebują-
cymi a tymi, którzy chcą po-
móc. Nie przypuszczałem, że 

jubileusz odbędzie się w  tak 
licznym gronie i  takiej sy-
tuacji ogólnoświatowej. Pa-
trząc na to wszystko, można 
parafrazować słowa piosen-
ki, że ludzi dobrej woli jest 
więcej – podkreśla Przemek 
Szaliński.
Warto dodać, że podczas 
koncertu odbywały się rów-
nież – prowadzone przez 
Roberta Janowskiego – licy-
tacje różnych przedmiotów, 
a  dochód będzie oczywiście 
w  całości przeznaczony na 
rehabilitację dzieci. Najdro-
żej sprzedano rekwizyt z  f il-
mu „Furioza”. Kupiono go za 
1700 zł.
 – Przemka znam od wielu 
lat. Po wielu staraniach uda-
ło mi się w końcu wystąpić na 
jego koncercie. Cieszę się, że 
mogę być na dzisiejszym ju-
bileuszowym koncercie – mó-
wił Zbigniew Zamachowski.
 – Zdajemy sobie sprawę, że 
Zuzia nie będzie chodziła, 
ale dzięki terapii, która jest 
f inansowana przez Fundację 
Przemek Dzieciom, mamy 

pewność, że nie będzie re-
gresu. Cieszymy się z  każ-
dego, minimalnego postępu. 
Wspólnie bierzemy udział 
w  koncertach Przemka. Dla 
Zuzi jest to doskonała zaba-
wa – przyznała mama 7-let-
niej Zuzi, która jest pod 
opieką fundacji Przemka 
Szalińskiego.
Już dziś możemy poinfor-
mować, że kolejną artystką 
spotkania Serca Gwiazd bę-
dzie Maria Pakulnis. Spo-
tkanie z  aktorką odbędzie 
się w  sopockim Hotelu Haf-
fner 25 kwietnia (niedziela, 
godz. 15.00). Cegiełki – bi-
lety można nabyć w cenie 30 
złotych. Warto pamiętać, że 
ilość miejsc jest ograniczona. 
Więcej o  imprezie na stro-
nie internetowej Fundacji 
Przemek Dzieciom. O  po-
czynaniach Przemka Sza-
lińskiego będziemy oczywi-
ście informować na łamach 
„Panoramy”.

Krzysztof Lubański

15 LAT POMAGA POTRZEBUJĄCYM

szaliński i spółka zagrali dla dzieci

ZUS INFORMUJE

Uchodźcy uzyskają dostęp do świadczeń 
Dzięki specustawie uchodźcy 
z  Ukrainy będą mieli dostęp do 
szerokiego wachlarza wsparcia, 
w tym do świadczeń 500+ i Ro-
dzinnego Kapitału Opiekuńcze-
go. Aby złożyć wniosek o  środ-
ki, muszą mieć PESEL, konto 
w banku w Polsce i polski numer 
telefonu. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych wkrótce uruchomi 
wnioski w języku ukraińskim.
W życie weszła ustawa o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku 
z  konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa. Specustawa 
skraca ścieżkę legalizacji pobytu 
dla uchodźców z  Ukrainy, któ-
rzy przekroczyli bezpośrednią 

granicę od 24 lutego, co jest uzasad-
nione szczególną sytuacją panującą 
w tym kraju. 
Dzięki nowym przepisom uchodź-
cy uzyskają dostęp do wsparcia 
w  postaci świadczenia 500+, Ro-
dzinnego Kapitału Opiekuńczego, 
bonu żłobkowego, a także wypraw-
ki szkolnej. Świadczenia te będą 
przysługiwały na takich samych za-
sadach jak dla innych uprawionych. 
Ze wsparcia uchodźcy będą mogli 
korzystać przez okres zamieszka-
nia/pobytu z dziećmi w Polsce. Aby 
złożyć wniosek, potrzebny będzie 
specjalny PESEL osoby składającej 
wniosek i  dziecka, konto w  banku 
w Polsce oraz polski numer telefonu. 

Wnioski o świadczenia w języku 
ukraińskim będą dostępne już 
wkrótce. Będzie można je składać 
wyłącznie elektronicznie przez 
Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE ZUS). W  razie potrzeby 
pracownicy ZUS pomogą przy 
ich wypełnieniu i złożeniu.
System wymiany danych będzie 
opierał się o bazę PESEL, Profil 
Zaufany i kartę ID dla obywate-
li Ukrainy. Dzięki temu pomoc 
państwa polskiego będzie udzie-
lana sprawnie przez instytucje 
rynku pracy, opieki zdrowotnej 
i świadczeń społecznych. 

(KC)
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Już nie setki, a tysiące uciekinierów z objętej wojną Ukrainy znalazły się na terenie pomorza. wielu z nich trafiło do trójmiasta. 
mieszkańcy dali im schronienie, a ci, którzy nie mają takich warunków, dzielą się z potrzebującymi pieniędzmi i rzeczami, 
które są najbardziej potrzebne uchodźcom. 

atrakcyjne nagrody, a wśród nich samochód osobowy czeka na osoby, które rozliczą swój pit 
w Gdańsku i wezmą udział w loterii. akcja organizowana jest już od 6 lat. zgłoszenia przyjmowane 
są do 4 maja. wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: gdansk.pl/pit. 

Pomoc dla objętej wojną Ukra-
iny płynie z  różnych stron. 
Polacy kolejny raz stanęli na 
wysokości zadania. Wspierają 
uciekających przed agresją Ro-
sji na różne sposoby. To jednak 
wciąż za mało. Lista potrzeb 
jest niestety ogromna.
Środki higieniczne, ciepłe 
ubrania dziecięce, wyprawki 
szkolne, zabawki, a nawet żyw-
ność dla najmłodszych – te ar-
tykuły przekazywane są od kil-
ku dni do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. 
Jak mówi nam Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowa gdańskiego 
ośrodka w  dalszym ciągu po-
trzebne są: środki higienicz-
no-pielęgnacyjne i  osobiste 
dla dzieci i  kobiet (ręczniki, 
pasty do zębów, szczoteczki 
do zębów, mydła, szampony, 
żele pod prysznic, chusteczki, 
podpaski, pampersy, kremy do 
ciała, bieliznę – majtki w  róż-
nych rozmiarach, podkoszul-
ki, ciepłe skarpety); dziecięca 
odzież (także dla nastolatków); 

wyprawki szkolne (przybory 
do pisania, do malowania, ze-
szyty, bloki rysunkowe, piórni-
ki, plecaki); zabawki i  gry dla 
najmłodszych.
Dary prosimy dostarczyć do 
magazynu w  siedzibie MOPR 
przy ul. Konrada Leczkowa 1A 
we Wrzeszczu, w dni powsze-
dnie (w  godz. pracy ośrodka). 
W razie pytań informacją służy 
Anna Dunajska, koordynująca 
tę zbiórkę) tel. 797 909 119 albo 
do Domu Sąsiedzkiego „Zako-
pianka” przy ul. Zakopiańskiej 
40 w dni powszednie, w godz. 
od 8.00 do 18.00. Przyjmą je 
organizatorzy społeczności lo-
kalnej MOPR.
 – Przed tygodniem wysyła-
liśmy stąd pierwszy transport 
humanitarny dla Ukrainy. Za-
powiedzieliśmy, że będziemy 
pomagać razem jako samorzą-
dowcy z Pomorza. Liczba goto-
wych do wyjazdu tirów rośnie 
z dnia na dzień. Wciąż jednak 
apelujemy o  dary, które będą 
przekazywane w  powstałym 

przy stadionie punkcie. Zaczy-
na brakować żywności z  dłu-
gim terminem przydatności 
– mówi prezydent Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz. 
Listę najpotrzebniejszych rze-
czy można znaleźć na stronie 
ukraina.gdanskpomaga.pl.
Na Polsat Plus Arena Gdańsk 
zlokalizowany jest oficjal-
ny magazyn na dary i  środ-
ki pomocowe dla uchodźców 
z  Ukrainy. Przekazywane tam 
dary są dostarczane do punk-
tów pomocy w  Gdańsku oraz 
konwojem do osób w Ukrainie. 
Punkt działa 7 dni w tygodniu 
w  godz. 8.00–20.00. Najbar-
dziej potrzebna jest żywność 
z  długim terminem ważności 
i środki higieniczne.
 – Zbierane są tylko rzeczy 
nowe. Produkty spożywcze po-
winny być zapakowane w  pla-
stikowe lub szklane opakowa-
nia. Ważna jest także dobra 
organizacja pomocy. Planując, 
co będzie chciało się przekazać 
w  darze, warto pamiętać, aby 

kupować większą liczbę jed-
nego produktu niż wiele róż-
nych. Bardzo ułatwia to pracę 
wolontariuszy podczas sorto-
wania darów – zauważa Marta 

Formella z gdańskiego ratusza.
Największa akcja humanitarna 
po II wojnie światowej spoczy-
wa tak naprawdę na barkach 
ludzi dobrej woli, ale czy tak 

będzie długo? Przecież skończą 
się w końcu pieniądze i urlopy 
i co wtedy?

Krzysztof Lubański 

 – W związku z wejściem w życie 
„Polskiego ładu” finanse Gdańska 
zostały zmniejszone o 270 mln zł. 
Szalejąca inflacja i wszechobecna 
drożyzna również nie pomagają. 
Dlatego w tym roku szczególnie 
zachęcam do rozliczania podat-
ków w  naszym mieście. Bo to 
od stanu miejskich finansów za-
leży, czy będziemy w stanie dalej 
rewitalizować nasze dzielnice, 
budować kolejne miejskie miesz-
kania, inwestować w ekologiczny 
transport, czy utrzymać pomoc 
dla najbardziej potrzebujących 
gdańszczanek i  gdańszczan. 
Każdy z  mieszkańców Gdań-
ska połowę podatku PIT może 
zostawić w  mieście, w  którym 
realnie mieszka, pracuje, posy-
ła dzieci do szkoły. Dodatkowo 
po rozliczeniu PIT można wziąć 
udział w  naszej loterii i  przy 
odrobinie szczęścia wygrać jed-
ną z  wielu atrakcyjnych nagród, 
wśród nich jest elektryczny samo-
chód – mówi Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska.
Warto wiedzieć, że w  ubie-
głorocznej edycji loterii wzięło 

udział dokładnie 16 308 osób.
 – W  loterii może wziąć udział 
każdy, kto wybrał Gdańsk jako 
miejsce do życia i  właśnie tutaj 
rozliczają swoje zeznanie podatko-
we. Nie trzeba być tu zameldowa-
nym. Należy jedynie rozliczyć PIT, 
wpisując w  deklaracji podatkowej 
gdański adres zamieszkania i odpo-
wiedni Urząd Skarbowy w Gdań-
sku. Zgłoszenia do loterii potrwają 

do 4 maja – informuje Marta For-
mella z gdańskiego ratusza.
Aby wziąć udział w  zabawie, 
trzeba zarejestrować się na stro-
nie www.gdansk.pl/pit. Wśród 
uczestników losowane będą: Peu-
geot E-280 Active o  napędzie 
elektrycznym, 10 smartfonów 
Motorola G100 oraz 15 rowerów 
trekkingowych Indiana model 
X-road 3.0 28 cali. Losowanie 

nagród odbędzie się 16 maja. 
Marta Formalla przypomina 
przy okazji, że pieniądze z podat-
ku PIT przeznaczane są m.in. na: 
budowę nowych dróg, żłobków, 
przedszkoli i szkół, edukację dzie-
ci i młodzieży, poprawę jakości in-
frastruktury bezpieczeństwa czy też 
wsparcie instytucji kultury i sztuki.

(GR)

POMAGAMY NA RÓŻNE SPOSOBY

WEŹ UDZIAŁ W LOTERII

Największa akcja humanitarna po wojnie 

do wygrania samochód osobowy 
POMAGAJ Z UWAGĄ!

Wykorzystują 
wojnę
Pomorscy policjanci apelują, 
aby pomagać tylko poprzez 
zweryfikowane i  prawdziwe 
strony i  konta. W  internecie 
i  nie tylko pojawiło się wie-
lu oszustów – przestrzegamy, 
bądźcie czujni. Od początku 
inwazji Rosji na Ukrainę wiele 
osób zauważa różnego rodzaju 
działania, które wykorzystują 
motyw wojny. Pomorska Poli-
cja apeluje i ostrzega przed fał-
szywymi akcjami, których ce-
lem jest wyłudzenie pieniędzy.
Pojawia się wiele „lewych” 
stron z rzekomą pomocą, lin-
ków z filmami, które po klik-
nięciu przekierowują do proś-
by o podanie danych logowa-
nia do naszych kont. Policja 
zaleca, aby w  razie podania 
swoich danych logowania na 
fałszywym panelu Facebooka, 
m.in. zmienić hasła i włączyć 
uwierzytelnienie dwuskład-
nikowe. Schemat oszustwa 
wykorzystujący przejęte kon-
ta Facebook nie jest nowy, 
teraz wzbogacony o  motyw 
wojny, którego głównym ce-
lem jest wykorzystanie emo-
cji, jakie towarzyszą wszyst-
kim w  związku z  panującą 
sytuacją.

 – Informacje o  fałszywych 
zbiórkach rozpowszechniane 
są w  wiadomościach e-ma-
il, sms, postach na portalach 
społecznościowych. Są to 
m.in. linki do spreparowa-
nych stron internetowych, 
stron podszywających się pod 
popularne portale ze zbiór-
kami, a  także wiadomości 
z  podanymi bezpośrednio 
numerami kont bankowych 
i adresami portfeli kryptowa-
lut – alarmuje CERT Polska.
Sytuacja na Ukrainie spowo-
dowała, że zorganizowanych 
jest ogromna ilość różnych 
akcji pomocowych i  zbiórek 
dla tego kraju. Niestety wy-
korzystać chcą ją również 
oszuści, którzy wkroczyli do 
działania. Podszywają się pod 
różne podmioty i w  ten spo-
sób chcą okraść swoje ofiary. 
Warto zachować czujność, 
szukać tylko zweryfikowa-
nych zbiórek dla mieszkań-
ców Ukrainy. Wiarygodną 
listę zbiórek znaleźć można 
na stronie rządowej pod adre-
sem: https://pomagamukra-
inie.gov.pl/

(KWP Gdańsk)
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Od kilku tygodni trwa intensyw-
na kampania rządowa mająca na 
celu przekonanie Polaków, że za 
podwyżki cen prądu odpowie-
dzialna jest Unia Europejska.
– Faktycznie mamy do czynienia 
z  zalewem takich propagando-
wych i  fałszywych treści. Fakty 
są zupełnie inne. I mówią o  tym 
zarówno przedstawiciele władz 
UE, jak i  nasi krajowi eksperci. 
Niestety ten przekaz nie dociera 
do szerokiej opinii publicznej, jak 
przekaz obozu władzy płynący 
z tysięcy bilbordów w całym kraju. 
Pamiętajmy, że wyprodukowano 
i  opublikowano je za nasze pie-
niądze. I to niemałe, bo w jednym 
z ogólnopolskich portali czytamy, 
że kampania kosztowała 12 mln 
zł, a pieniądze na nią popłynęły ze 
spółek: Enea Połaniec, Enea Wy-
twarzanie, PGE GiEK, Tauron 
Wytwarzanie, PGNiG Termika 
i Energa.

Kto zatem podnosi nam rachun-
ki za energię?
– Oczywiście dostawca, czyli fir-
ma energetyczna. Obecnie mamy 
do czynienia z  rekordowo wyso-
kimi marżami dostawców, któ-
rych koszt równa się kosztowi wy-
tworzenia prądu. Trudno znaleźć 
usprawiedliwienie takiego stanu 
rzeczy. Natomiast koszt o którym 
mówi słynna już kampania bill-
boardowa, czyli opłata za emisję 
gazów cieplarnianych w  ramach 
europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji, to zu-
pełnie inna kwestia. I  na pewno 

nie jest to koszt stanowiący 60% 
ceny energii elektrycznej, jak suge-
rują billboadry. 

To jak jest z tą Unią Europejską?
– Trzeba zacząć od tego, że choć 
stawki za emisje gazów ustala 
Unia, to pieniądze z tej opłaty nie 
trafiają do Brukseli, lecz do pol-
skiego budżetu. Tylko w ubiegłym 
roku budżet zyskał z  tego tytułu 
25 mld zł. Czyli ok. 650 zł w prze-
liczeniu na każdego Polaka. I gdy-
by rząd dobrze gospodarował tymi 
pieniędzmi, a  przede wszystkim 
gdyby już lata temu zdecydował 
się na transformację energetyczną 
i bardziej ekologiczne źródła ener-
gii, dziś wzrost cen za emisję CO2 
nie byłby dla nas istotnym proble-
mem. Płacimy więc – najprościej 
mówiąc – za lata opieszałości na-
szego rządu.

Inne kraje europejskie radzą so-
bie lepiej?
– W  porównaniu z  resztą Eu-
ropy transformacja energetycz-
na przebiega w  naszym kraju 
dużo wolniej niż w innych pań-
stwach. Od 2005 r. emisje CO2 
– te za które płacimy - zmniej-
szyły się w  Polsce jedynie o  8 
proc. W tym samym czasie Ru-
munia zmniejszyła swoje emisje 
o 27 proc., Słowacja o 25 proc., 
a  Czesi o  21 proc. Dawno już 
powinniśmy odejść od węgla 
na rzecz bardziej ekologicznych 
rozwiązań. Tymczasem rząd 
PiS to odwleka. I ciągle uparcie 
trzyma się węgla. 

No właśnie, w  ciągu ostatnich 
20 lat Polska wydała ponad bi-
lion złotych na import paliw 
kopalnych. 
– Zgadza się i to głównie z Rosji, 
od której przecież rząd PiS chce 
być (przynajmniej w żarliwych de-
klaracjach) niezależny. Co gorsza 
rząd nie tylko zwleka z moderni-
zacją i  transformacją energetycz-
ną, ale sam energetyce podstawia 
nogę. Przypomnijmy choćby gi-
gantyczne straty w skutek rozpo-
czętej i  ostatecznie zawieszonej 
budowy nowego bloku węglowe-
go w Elektrowni Ostrołęka. Rząd 
„wyrzucił w błoto” co najmniej 1,3 
mld zł. Albo zupełnie kuriozal-
ne wydatki spółki Energa, która 
jest jednym z fundatorów Polskiej 
Fundacji Narodowej. Fundacja za 
100 mln zł miała promować Pol-
skę w  świecie, a  skończyła kom-
pletną klapą. Ta sama Energa stra-
ciła też 400 mln zł po tym, jak za 
rządów Beaty Szydło została za-
angażowana w ratowanie polskich 
kopalń. Takie działania na pewno 
nie polepszają sytuacji ani samych 
spółek, ani też bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

Co w takim razie można zrobić, 
żeby to poprawić?
– Szczerze mówiąc jesteśmy 
w kiepskim położeniu. Rząd PiS 
lata temu postawił jednostronnie 
na węgiel, na kilka lat poważnie 
zahamował inwestycje w  lądowej 
energetyce wiatrowej i  opóźniał 
realizację programu budowy elek-
trowni jądrowej. Przez to, nasza 

gospodarka mocno odczuwa pro-
cesy zachodzące obecnie na rynku 
energii jak wzrost ceny węgla czy 
opłat za uprawnienia do emisji 
CO2. I teraz za to płacimy. Żeby 
poprawić sytuację Polska musia-
łaby szybko i zdecydowanie zmie-
nić politykę energetyczną. Jednak 
rządowi PiS najwyraźniej brakuje 
odwagi do takiej zmiany.

Nawet jeśli moglibyśmy przy tym 
liczyć na wsparcie ze strony UE?
– Sęk w  tym, że rząd wcale 

takiego wsparcia nie chce. Proszę 
zobaczyć – z jednej strony obecny 
obóz władzy wmawia nam, że to 
Unia jest winna podwyżkom cen 
energii, z  drugiej – od pół roku 
blokuje przekazanie Polsce 58 
mld euro z  Funduszu Odbudo-
wy. 58 miliardów! To kompletnie 
niezrozumiały, wręcz idiotyczny 
upór, na którym tracimy wszy-
scy. Tymczasem pieniądze unijne 
mogą realnie poprawiać sytuację 
energetyczną i my tu – na Pomo-
rzu – doskonale o  tym wiemy. 

Od 2007 roku wykorzystaliśmy 
już ponad 1,1 mld zł ze środków 
unijnych na odnawialne źró-
dła energii, termomodernizację, 
przebudowę sieci ciepłowniczych, 
czy energooszczędne oświetlenie. 
Wszystko po to, by poprawić bez-
pieczeństwo energetyczne naszego 
regionu i zmniejszyć zużycie ener-
gii. Jestem przekonany, że w  ja-
kiejś mierze złagodziło to naszym 
mieszkańcom i instytucjom skutki 
drastycznych podwyżek cen ener-
gii elektrycznej i gazu.

KTO NAM PODNOSI RAChUNKI ZA ENERGIę?

czy faktycznie drastyczny wzrost cen prądu w ostatnich miesiącach to wina Unii europejskiej? dlaczego rząd manipuluje danymi? 
o tym, gdzie znikają co roku miliardy złotych przeznaczone na transformację energetyczną rozmawiamy z mieczysławem 
strukiem, marszałkiem województwa pomorskiego.

fałszywa żarówka za 12 mln zł

Polityka Unii Europejskiej   NIE odpowiada 
za 60%  Twojego rachunku za prąd

Koszty emisji CO2
stanowią 

60% kosztów produkcji
energii, ale 

tylko 20% Twojego
rachunku za prąd

36% 32%

32%

Podatki 
i opłaty krajowe

Koszty produkcji
energii

Koszty dystrybucji

25 mld zł zarobił polski budżet w 2021 r. 
na handlu emisjami. To aż 650 zł na Polaka. 
GDZIE SĄ TE PIENIĄDZE?

RUSZA REWITALIZACJA BISKUPIEJ GÓRKI 

przebudowanych zostanie osiem ulic
Ulice Salwator, Na Stoku, 
Biskupia i  Zaroślak przej-
dą metamorfozę w  ramach 
Programu Rewitalizacji. 
Właśnie ogłoszono prze-
targ, po rozstrzygnięciu 
którego poznamy wyko-
nawcę przedsięwzięcia. Na 
realizację zadania zwycięz-
ca przetargu będzie miał 
rok. 
Oprócz nawierzchni z kost-
ki we wspomnianych miej-
scach pojawią się stylizowa-
ne oświetlenie i  ławki. Jak 
informuje Aneta Niezgo-
da, rzecznik prasowa Dy-
rekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska, ważnym elemen-
tem zadania będzie również 
przebudowa sieci podziem-
nych, m.in. sieci wodocią-
gowej i  kanalizacji sani-
tarnej, a  także wykonanie 

kanalizacji deszczowej. 
Ponadto przebudowana 
zostanie sieć gazowa. Nie 
zabraknie także nasadzeń 
roślinności. 
 – Roboty drogowe mają 
potrwać ok. 11 miesięcy 
od daty podpisania umo-
wy, po czym planowane 
jest przeprowadzenie od-
biorów i  wszystkich czyn-
ności administracyjnych 
umożliwiających użytko-
wanie drogi – dodaje Aneta 
Niezgoda.
Dodajmy przy okazji, że 
jeszcze w tym tygodniu po-
znamy oferty innego prze-
targu, który ma wyłonić 
wykonawcę przebudowy 
czterech ulic na Dolnym 
Mieście. Mowa o  ulicach: 
Reduta Dzik, Królikarnia, 
Chłodna i  Sempołowskiej. 

Tu także roboty mają po-
trwać 12 miesięcy. W  trak-
cie trwania robót na po-
szczególnych ulicach uło-
żona zostanie kamienna 
kostka, wykonane zostaną 
chodniki i oświetlenie. 
 – Warto przy okazji przy-
pomnieć, że Program Rewi-
talizacji współf inansowany 
jest ze środków unijnych. 
Objęte są nim cztery podob-
szary rewitalizacji: Nowy 
Port z  Twierdzą Wisłouj-
ście, Dolne Miasto ze Sta-
rym Przedmieściem, Oru-
nia oraz Biskupia Górka ze 
Starym Chełmem – przypo-
mina Aneta Niezgoda. 

(GR)
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takiego budżetu na inwestycje mogłoby pozazdrościć niejedno polskie miasto. w powszechnej spółdzielni 
mieszkaniowej „przymorze” na wszystkie tegoroczne remonty wydanych ma być ok. 15 mln zł. lista zadań jest 
ogromna, dlatego poinformujemy o najważniejszych z nich.

Szybujące w górę ceny usług, ma-
teriałów i pracy spowodowały, że 
wszystkie cztery administracje 
przymorskiej spółdzielni mu-
siały podnieść stawkę funduszu 
remontowego. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu można zrealizować 
co najmniej tyle samo zadań, co 
w roku ubiegłym.
Na wszystkie remonty na terenie 
Administracji Osiedla nr 1 zapla-
nowano wydać ponad 4 mln zł. 
Podwyżka funduszu remontowe-
go dotyczyła jedynie mieszkańców 
budynków, gdzie likwidowano 
węzły grupowe i piecyki gazowe, 
budowano pion ciepłej i  wymie-
niano pion zimnej wody, ale też 
tam, gdzie wymieniano instalację 
gazową przy ulicy Śląskiej.
 – Jednym z najważniejszych za-
dań jest remont konstrukcji ga-
lerii budynku przy Kołobrzeskiej 
42. Czas zrobił swoje. Musimy 
przeprowadzić te naprawy, aby 
zapewnić mieszkańcom oraz 
przechodniom większe bezpie-
czeństwo. Przy okazji rozpocz-
niemy wymianę okien na klat-
kach schodowych – mówi nam 
Elżbieta Bohdziewicz, zastępca 
kierownika ds. technicznych Ad-
ministracji Osiedla nr 1. – Nie-
bawem zakończą się prace zwią-
zane z  wykonaniem zadaszenia 
ostatnich pięter w budynku przy 
Rzeczypospolitej 1. W tym roku 
planujemy wymianę pokrycia da-
chowego oraz docieplenie stro-
podachu budynku przy Olsztyń-
skiej 4, dzięki czemu poprawi 
się komfort życia mieszkańców 
czwartych pięter, a  przy okazji 
zmniejszą się koszty związane 
z ogrzewaniem.
W budynku przy Śląskiej 31 wy-
mieniana będzie wewnętrzna 
linia zasilania wraz z  oświetle-
niem. Na klatkach schodowych 
i piwnicach zainstalowane zosta-
nie oświetlenie ledowe na czujkę 
ruchu. Jak mówi nam Elżbieta 
Bohdziewicz, dzięki takiemu 
rozwiązaniu można zaoszczędzić 
ok. 20 proc. energii elektrycznej. 

Rozpoczął się remont chodnika 
od strony balkonów przy Koło-
brzeskiej 42 A–B oraz Śląskiej 
70–74.
 – Z opóźnieniem rozpoczęły się 
zaś prace związane z  pozimo-
wą naprawą ulic osiedlowych. 
Wpływ na to miała wojna na 
Ukrainie, ponieważ część pra-
cowników wykonawcy wróciła do 
domów walczyć o wolność swoje-
go kraju – dodaje Elżbieta Boh-
dziewicz. – Tego typu prac jest 
coraz więcej. Tylko w  tym roku 
na ten cel zabezpieczyliśmy 120 
tysięcy złotych.
Remont instalacji gazowej wraz 
z  wyprowadzeniem gazomierzy 
na klatkę schodową rozpocznie 
się w budynku przy Olsztyńskiej 
8. Na Przymorzu Małym rozbu-
dowane będą (o część na odpady 
wielkogabarytowe) altany śmiet-
nikowe. Wybudowane zostaną 
też dwie rowerownie przy Rze-
czypospolitej 9 i Rzeczypospoli-
tej 1 (na 25 pojazdów każda).
Nieco ponad 4 mln zł zapla-
nowano wydać na remonty na 
terenie Administracji Osiedla 
nr 4. W  tym roku zakończą się 
chociażby prowadzone w  falow-
cu prace związane z  wymianą 
instalacji wodociągowej i  mon-
tażem wodomierzy z  odczytem 
radiowym. 
 – Niedawno zakończył się – też 
w  falowcu – remont instalacji 
elektrycznej z  wyniesieniem na 
klatkę schodową liczników. Przy 
okazji zamontowano nowe oświe-
tlenie na galeriach i  klatkach 
schodowych oraz wymieniono 
główny pion tzw. wewnętrznych 
linii zasilania w klatce 6D. Na ko-
niec cała klatka zostanie pomalo-
wana, a dodatkowo wymienione 
zostaną drzwi wejściowe na ga-
lerie. W tym roku rozpoczynamy 
wymianę przeszkleń klatek scho-
dowych. Zaczynamy od najstar-
szej części budynku, a więc klatki 
10A – informuje Andrzej Nar-
kiewicz, kierownik Administracji 
Osiedla nr 4. 

W tym roku kontynuowana bę-
dzie wymiana instalacji central-
nego ogrzewania w  budynkach 
przy Kołobrzeskiej 55 i  65 oraz 
na klatkach schodowych przy 
Kołobrzeskiej 53 i Chłopskiej 14. 
Na budynku przy Kaczyńskiego 
36 wymieniana będzie instalacja 
odgromowa. Trwa też wymia-
na drzwi wejściowych do piwnic 
i okienek piwnicznych w budyn-
kach niskich. Przed klatką 4B 
falowca powstaną cztery dodat-
kowe miejsca postojowe. Remon-
towane będą chodniki między 
Kołobrzeską 45 a 47.
– Będziemy remontować  
i  w  niektórych miejscach po-
większać altany śmietnikowe, 
aby mieszkańcy mogli zostawić 
śmieci wielkogabarytowe. Mam 
nadzieję, że dzięki temu osiedle 
będzie znacznie czystsze. W tym 
roku planujemy też budowę 
dwóch rowerowni – w  przejściu 
pod falowcem przy Obrońców 
Wybrzeża 8 B oraz wolnostojącą 
przy Kołobrzeskiej 55. Będziemy 
także kontynuować remont loka-
lu użytkowego przy Obrońców 
Wybrzeża 12. Na prośbę miesz-
kańców zajmiemy się zadasze-
niem ostatnich pięter w  budyn-
kach niskich. W tym roku wyko-
namy projekt, a roboty budowalne 
zrealizujemy w roku przyszłym – 
dodaje Andrzej Narkiewicz.
Administracja Osiedla nr 3 na te-
goroczne remonty chce wydać ok. 
3,4 mln zł. Po pierwszych prze-
targach okazało się, że ceny nie są 
tak wygórowane, jak początkowo 
przypuszczano.
 – Kontynuujemy remonty in-
stalacji gazowych. W  tym roku 
prace te będziemy prowadzić przy 
Chłopskiej 22. Poziomy będą 
wymieniane przy Chłopskiej 
29, 31 i 33. Naprawiana i malo-
wana będzie elewacja segmentu 

Jagiellońskiej 10I. Wykonane zo-
stanie oszklenie klatki schodowej 
przy Jagiellońskiej 10A. W trzech 
etapach chcemy wyremontować 
skwer między falowcem a Gale-
rią Handlową Przymorze. Przy 
okazji zamierzamy wytyczyć 
ścieżkę rowerową i  wprowadzić 
więcej zieleni – informuje Danuta 
Czapiewska, zastępca kierownika 
ds. technicznych Administracji 
Osiedla nr 3.
Już w  tym roku wymieniono 
oświetlenie w sześciu budynkach. 
Zamontowano lampy ledowe 
z  czujką ruchu. Wymieniane są 
drzwi wejściowe do klatek scho-
dowych i  piwnic w  budynkach 
niskich. W  budynku na Jagiel-
lońskiej 42 prowadzony będzie 
remont dachu, a przy okazji do-
cieplony zostanie stropodach.
Warto jeszcze powiedzieć, że na 
ukończeniu jest projekt przebu-
dowy parteru siedziby admini-
stracji. Dzięki temu kasa i biuro 
obsługi klienta znajdować się bę-
dzie właśnie na parterze, z czego 
na pewno ucieszą się seniorzy. 
Upadł natomiast pomysł monta-
żu windy.
Duży zakres prac remontowych 
przewidziano także na terenie 
Administracji Osiedla nr 2. Mają 
one kosztować ponad 3,3 mln zł. 
Część przetargów już rozstrzy-
gnięto, część będzie rozstrzyga-
na w drugim etapie w kwietniu. 
W  tym celu m.in. przygoto-
wywane są projekty dotyczą-
ce wymiany instalacji gazowej 
w mieszkaniach w falowcach.
 – Nasza administracja jako 
pierwsza realizuje wymianę in-
stalacji gazowej w  mieszkaniach 
w  falowcach. Wymiana jest ko-
nieczna ze względów bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców. 
Prace te będziemy kontynuować 
w  kolejnych latach – podkreśla 

Robert Kiliński, zastępca kie-
rownika ds. technicznych Admi-
nistracji Osiedla nr 2.
Rozstrzygnięty został pierwszy 
etap remontu ciągu pieszo-jezd-
nego przy Piastowskiej 104, któ-
ry jest swego rodzaju wizytówką 
osiedla. Na ten rok zaplanowano 
także rozbudowę wiat śmietni-
kowych. Część środków finan-
sowych przeznaczona będzie na 
estetyzację wejść do budynków. 
Zostanie odnowiona elewacja 
budynku przy Kaczyńskiego 10 
od strony balkonów. Czyszczo-
ne będą elewacje budynków na 
Małym Przymorzu. Wymienio-
nych zostanie 36 par drzwi wej-
ściowych do klatek schodowych 
oraz drzwi do piwnic. Wyremon-
towany zostanie też dach na bu-
dynku Kaczyńskiego 2. W  tym 
roku rozpoczynamy wieloletni 

program, który dotyczyć będzie 
remontu kanalizacji deszczowej.
 – Jeśli chodzi o estetyzację wejść 
do budynków i mycie elewacji, to 
poniesiemy stosunkowo niewielki 
koszt, ale dzięki tym zabiegom 
nasze osiedle stanie się ładniej-
sze, z  czego powinni być zado-
woleni nasi mieszkańcy. Staramy 
się wsłuchiwać w ich sygnały, aby 
życie członków naszej spółdziel-
ni stało się bardziej komfortowe 
– dodaje Robert Kiliński. – Je-
steśmy pod wrażeniem komisji 
przetargowej, w  której pracują 
członkowie rady osiedla. Ich do-
świadczenie i determinacja w ne-
gocjacjach na przetargach skutku-
ją oszczędnościami w końcowych 
wartościach prac remontowych.
 

Krzysztof Lubański

ABY ŻYCIE BYŁO BARDZIEJ KOMFORTOWE

kilkanaście milionów wydanych zostanie na remonty

   remontowane będą chodniki między kołobrzeską 45 a 47
   dariusz szczepiński, kierownik administracji osielda nr 2 

i jego zastępca piotr kiliński

   w trzech etapach ma być wyremontowany skwer między falowcem a Galerią Handlową przymorze
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mamy w końcu wiosnę. coraz chętniej wychodzimy na zewnątrz. szczególnie uradowani są najmłodsi, którzy 
z chęcią korzystają z placów zabaw. w sopocie trwa właśnie akacja modernizacji oraz rozbudowy placów 
zabaw. Jak podaje anna dyksińska, rzecznik prasowy zarząd dróg i zieleni w sopocie wszystkie prace, które 
kosztować będą ponad 1 mln zł, powinny zakończyć się do 30 kwietnia.

dzieci, młodzież, ale także dorośli i seniorzy mogą korzystać z oferty dwóch osiedlowych klubów działający 
pod opiekuńczymi skrzydłami rsm „budowlani” – „oko” i „ad-rem”. 

– Na placu zabaw zlokalizowa-
nym przy ulicy Armii Krajo-
wej zaplanowaliśmy, m.in. de-
montaż części zabawek, które 
po renowacji zasilą inne place 
zabaw. Zakupione i  zamonto-
wane zostaną: fabryka piasku 
– zestaw dla dzieci młodszych, 
figury gumowe: pająk, chrabą-
szcz, jaszczurka, zjeżdżalnia na 
skarpie, huśtawka integracyjna, 
huśtawka z  kubełkowym sie-
dziskiem, huśtawka tradycyjna, 
stopnie balansujące, zjeżdżal-
nia na skarpie. Plac dla małych 
dzieci przysłonięty zostanie 
specjalnym żaglem przeciwsło-
necznym. Wyposażenie placu 
zabaw uzupełnią dwuosobowe 
leżaki parkowe i 11 ławek par-
kowych, kosze na śmieci – in-
formuje Anna Dyksińska.
Poza tym fragmenty ogrodze-
nia zostaną odnowione, po-
została część wymieniona na 
nowe, odnowione zostaną scho-
dy. Plac zyska nową, bezpiecz-
ną nawierzchnię. To pierwszy 

z zaplanowanych etapów rozbu-
dowy tego placu zabaw. 
Również plac zabaw znajdują-
cy się przy ulicy Reja przejdzie 
gruntowną rewitalizację, po-
większy się o  nowe, bezpiecz-
ne i  certyfikowane urządzenia. 
Pojawią się nowe zestawy dla 
dzieci młodszych. Przebudowa 
obejmie także nową, bezpiecz-
ną nawierzchnię, nową małą 
architekturę oraz tablice z  re-
gulaminem. W  obrębie placu 
nasadzone zostaną trawy i byli-
ny, tworząc „zielony kącik” o po-
wierzchni blisko 80 m². 
Trzeci plac zabaw, który zosta-
nie objęty wiosennym remon-
tem, zlokalizowany jest przy 
Okrężnej. W  minionym roku 
plac wzbogacił się o  zjeżdżal-
nie rurową, w  tym roku uzu-
pełnimy o zjeżdżalnię rynnową, 
wraz z  budową stopni tereno-
wych. Stopnie umożliwią zejście 
opiekuna zarówno ze szczytu 
wzniesienia, czyli istniejącego 
placu zabaw, jak i połączą strefę 

zjeżdżalni z siłownią plenerową. 
Inwestycja ta realizowana jest 
w ramach kolejnego etapu Sopoc-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 
Przetarg na przebudowę trzech 
placów zabaw wygrała firma 
z  Bydgoszczy. Wykonawca roz-
począł już prace.  
 – Sukcesywnie w ramach przy-
znanych środków doposażamy 
place zabaw, wymieniamy zu-
żyte zabawki. Te urządzenia, 
które możemy zmodernizować 
czy naprawić, po odnowieniu 
wracają na kolejne place. Część 
zadań dzielimy na etapy, ponie-
waż certyfikowane i  bezpieczne 
urządzenia są bardzo kosztow-
ne. A  tylko takie kupujemy. Tej 
wiosny trzy place uzupełnimy 
o  nowe zabawki. Zakupy kon-
sultujemy z najbardziej zaintere-
sowanymi użytkownikami, czyli 
z dziećmi – wyjaśnia Monika Sa-
wicka-Menkina, kierownik dzia-
łu Zieleni sopockiego ZDiZ. 

(GR)

Historia obu klubów jest dłu-
ga i każdy z nich ma ciekawe 
propozycje dla mieszkańców. 
Z  oferty obu korzysta wielu 
mieszkańców osiedla.
 – Zapraszamy w  swoje pro-
gi, gdzie dołożymy wszel-
kich starań, aby nasi goście 
nie mieli czasu na nudę. Cze-
kać na nich będzie wiele roz-
maitych atrakcji w  siedzibie 
klubu i  na zewnątrz, dzięki 
którym mieszkańcy będą mo-
gli miło i  aktywnie spędzić 
wolny czas. Na chętnych cze-
kają sekcje: tenisa stołowego, 
piłkarzyków, brydża i  sza-
chów, a  na starszych – sek-
cja plastyczna. Wznowiliśmy 
cieszący się dużym zaintere-
sowaniem tzw. bookcrossing, 
czyli możliwość zabrania ze 
sobą książki, a  na jej miejsce 
zostawienia innej. Na tej sa-
mej zasadzie można przynieść 
lub zabrać ze sobą archiwalne 
numery różnych kolorowych 
magazynów – mówi nam Da-
riusz Lulewicz, kierownik 
klubu „OKO”.

Na chętnych czeka klub krzy-
żówkowicza (klub przyjmuje 
nawet stare, nie do końca wy-
pełnione czasopisma szara-
dziarskie), by niektórzy mogli 
sprawdzić swoje szare komór-
ki. Do dyspozycji pozostaje też 
zbiór gier planszowych, z któ-
rych można skorzystać na miej-
scu albo wypożyczyć do domu. 
 – Działa u nas pogotowie lek-
cyjne. Niebawem będzie orga-
nizować zajęcia na świeżym 
powietrzu. Dzień Dziecka spę-
dzimy, wzorem lat poprzed-
nich, na sportowo. Wszystko 
wskazuje na to, że po 3-letniej 
przerwie powrócą Gdańskie 
Dni Sąsiadów, które odbędą się 
najprawdopodobniej w  czerw-
cu. Na pewno zorganizowana 
będzie „Akcja lato”. Na pewno 
też odbędą się kolejne spotkania 
z zakresu promocji zdrowia. Po-
zostałe stałe pozycje w naszym 
kalendarzu to październikowa 
zabawa halloweenowa, listopa-
dowe Andrzejki oraz grudnio-
we Mikołajki i klubowa wigilia 
– informuje Dariusz Lulewicz.

Niemal przez cały tydzień 
można korzystać z  oferty klu-
bu „Ad-Rem”, którego siedziba 
znajduje się przy ul. Czyżew-
skiego. Oferta opiera się przede 
wszystkich na zajęciach spor-
towych, które organizowane są 
w sali sportowej i na boisku.
 – W naszym klubie odbywają 
się również zajęcia jogi, zum-
by i  tańca dla dzieci. Z naszej 
gościnności korzystają rów-
nież członkowie koła „Czy-
żek”, którzy organizują sobie 
wieczorki taneczne oraz gim-
nastykę dla seniorów. Do dys-
pozycji pozostaje też klubowa 
siłownia, która zlokalizowana 
jest w budynku przy ulicy Paw-
ła Gdańca – informuje Ryszard 
Riviera, kierownik klubu.
Klub „Ad-Rem” słynie z orga-
nizacji turniejów sportowych 
– szczególnie piłkarskich. Du-
żym zainteresowaniem cieszą 
się też zajęcia organizowane 
w czasie letnich wakacji. Spor-
towa „Akcja lato” prowadzona 
w klubie Ad-Rem będzie mię-
dzy 18 a 31 lipca oraz 15 a 28 

sierpnia (roczniki 2012–2007 
oraz 2006–2002).
 – Można powiedzieć, że w ak-
cji lato uczestniczą już nie tyl-
ko mieszkańcy naszej dzielnicy. 
Staramy się znaleźć dla dzieci 
i  młodzieży alternatywę, by 
wolny czas spędzali poza do-
mem – bez telefonu, laptopa 
czy telewizora. Trudno jest od-
ciągnąć ich od nowinek tech-
nologicznych. Myślę, że w pe-
wien sposób nam się to udaje, 
bo frekwencja na naszych im-
prezach jest całkiem wysoka – 
dodaje Ryszard Riviera.
Wszyscy chętni, którzy chcie-
liby przyłączyć się do sekcji 
sportowych funkcjonujących 
przy klubie „Ad-Rem”, mogą 
zgłosić się osobiście do sekre-
tariatu przy ul. Czyżewskiego 
12 lub telefonicznie 699 710 
537 lub 660 519 370 (ponie-
działek – czwartek w  godz. 
16.00–18.00). 

(GR)

Z TYCh DZIAŁAŃ UCIESZĄ SIę DZIECI

OSIEDLOWE KLUBY WCIĄŻ W MODZIE

doposażają i  zmodernizują place zabaw

propozycje na spędzenie wolnego czasu

 wizualizacja placu zabaw przy ul. reja
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NOWY ChODNIK PRZY KURPIŃSKIEGO

Liszta prawie  
jak nowa

W  tym roku kontynuowany 
będzie remont ulicy Liszta. 
Szacuje się, że Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino”, 
która jest właścicielem dro-
gi, wyda na ten cel ok. 800 
tys. zł. Przy okazji moder-
nizacji poddany zostanie 
parking. Jest to pierwszy od 
blisko pół wieku remont tej 
drogi.
Inwestycje drogowe są nie-
zwykle kosztownymi przed-
sięwzięciami, dlatego wła-
dze spółdzielni postanowiły 
rozłożyć remont Liszta na 
dwa lata
 – Proces modernizacji ulicy 
został przyspieszony o kilka 
lat. Miała na to wpływ nasza 
polityka związana z remon-
tami i nie mam tu wcale na 
myśli podwyżki odpisu na 
fundusz remontowy. Na te-
renie Nieruchomości nr 2 
w  pierwszej kolejności wy-
konaliśmy remont instalacji 
gazowej, wymienione zo-
stały poszycia dachów i  za 
zgodą rady nadzorczej gros 
środków z funduszu remon-
towego tej nieruchomości 
już drugi rok z  rzędu prze-
znaczanych jest na remont 
ulicy Liszta. W  związku 

z tym musieliśmy przesunąć 
w  czasie malowanie klatek 
schodowych – tłumaczy 
Marek Bugaj, zastępca pre-
zesa SM „Suchanino”.
W  tym roku drogowcy 
będą działać na odcinku 
od Liszta 2 w kierunku Pa-
derewskiego. Poza nową 
nawierzchnią wykonaną 
z  kostki wyremontowany 
zostanie parking. Wcze-
śniej przebudowano także 
pieszy ciąg przy Liszta 4. 
Tylko w tym roku na inwe-
stycję wydanych będzie po-
nad 570 tys. zł.
 – Nasza spółdzielnia nie 
posiada na szczęście więcej 
ulic. Wszystkie chodniki są 
wyremontowane. Będziemy 
remontować chodnik przy 
siedzibie naszej spółdziel-
ni. Ta inwestycja będzie 
realizowana w  kooperacji 
z  GPEC. Musimy się też 
zająć pieszym ciągiem przy 
parzystych numerach ulicy 
Kurpińskiego. Tu jednak 
jest problem z  gruntami, 
ponieważ część z  nich na-
leży do miasta. W związku 
z  tym wszystkie działania 
musimy konsultować z gmi-
ną – dodaje Marek Bugaj.
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nie opieszałość urzędników, ale – śmiało można powiedzieć – złośliwość 
kilkuosobowej grupy mieszkańców spowodowała, że wciąż nie wydano warunków 
zabudowy dla działki, na której stanąć ma lidl na gdańskim suchaninie.

zima zaczęła odpuszczać, z czego na pewno cieszą się miłośnicy wędkowania, 
którzy już przygotowują sprzęt do letniego sezonu. na samym suchaninie nie 
brakuje fanów tej rozrywki. 

O  problemie informowaliśmy 
m.in. w  ubiegłym wydaniu „Pa-
noramy”. Jak się okazało, Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Osiedla 
Suchanino wniosło sprzeciw co do 
procedowania wniosku o warunki 
zabudowy, prosząc o  wstrzyma-
nie jej wydania do czasu podjęcia 
decyzji walnego zgromadzenia 
członków Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.
 – Nie jest to powód, dla którego 
możemy zawiesić postepowanie. 
Zgodnie z  kodeksem Postępo-
wania Administracyjnego po-
stępowanie można zawiesić na 
wniosek strony, o  ile wszystkie 
strony wyrażą na to zgodę – tłu-
maczy Izabela Kozicka-Prus, po. 
kierownika Referatu Prasowego 
Biura Prezydenta Gdańska. 
28 lutego projekt warunków za-
budowy i  zagospodarowania te-
renu został wysłany do Gdań-
skiego Zarządu Dróg i Zieleni do 
uzgodnienia. 
 – W  przypadku uzyskania 
uzgodnienia projektu decyzji 
przez GZDiZ, ostatnim etapem 
postępowania jest zawiadomienie 

stron z art. 10 kpa o możliwości 
zapoznania się ze zgromadzonym 
materiałem. Termin zawiado-
mienia o zapoznaniu się z aktami 
ustalany jest na 14 dni. Po tym 
okresie zostaje wydana decyzja 
o warunkach zabudowy – wyja-
śnia Izabela Kozicka-Prus.
Warto na koniec przypomnieć, że 
teren, na którym ma stanąć Lidl, 
dzierżawi od spółdzielni prywatny 

inwestor. Umowa została anek-
sowana, na co zgodę wydała rada 
nadzorcza, co jest zgodne ze statu-
tem spółdzielni.
 – Odnoszę wrażenie, że działania 
pseudostowarzyszenia szkodzą 
naszej spółdzielni. Takich „przyja-
ciół” należy się wystrzegać. Myślę, 
że w tej organizacji działają ludzie, 
którzy mają jakieś swoje niespeł-
nione ambicje i być może aspirują 

do Rady Nadzorczej oraz pracy 
w zarządzie. Jeśli by się tak stało, 
to patrząc na ich dotychczasowe 
poczynania, można przypuszczać, 
że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino” szybko zniknęła-
by z  mapy polskiej spółdzielczo-
ści mieszkaniowej – mówi nam 
mieszkanka Suchanina.

(GR) 

 – Już teraz wszystkich wędka-
rzy zapraszam na zawody, które 
będą inauguracją sezonu let-
niego. Impreza odbędzie się 23 
kwietnia na Kanale Śledziowym 
w Wiślince. Zbiórkę zaplanowa-
liśmy na godzinę 7 rano – infor-
muje Stefan Skiba, wiceprezes 
ds. młodzieży Koła Wędkarskie-
go PZW Gdańsk-Portowa.
Nie są to oczywiście pierwsze 
zawody, które swoim patronatem 
obejmie Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Suchanino”, fundując na-
grody dla najlepszych wędkarzy. 
Na tym nie koniec wiosennych 
zmagań wędkarskich. 4 czerwca 
przy okazji Dnia Dziecka odbę-
dą się zawody dla młodych adep-
tów wędkarstwa. Rywalizacja 
toczyć się będzie – tak jak w la-
tach ubiegłych – na zbiorniku 
Wilanowska. Szczegółowe in-
formacje na temat czerwcowych 
zawodów podamy w  majowym 
wydaniu „Panoramy”.
 – Zauważamy, że wędkarstwo 
staje się coraz bardziej popularną 
formą spędzania wolnego czasu. 

W  imieniu organizatorów ser-
decznie zapraszam naszych mło-
dych mieszkańców do udzia-
łu w  wędkarskich zawodach. 
W  ten sposób będziemy świę-
tować Dzień Dziecka, ale to nie 
wszystko, bo jak co roku przy-
gotujemy także inne atrakcje, 
które odbywać się będą na na-
szym osiedlu – dodaje Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.

Dodajmy na koniec, że koło 
wędkarskie zaprasza wszyst-
kie chętne dzieci do udziału 
w  szkoleniu, podczas które-
go można się będzie przygo-
tować do egzaminu na kartę 
wędkarską.
 – Szkolenia odbywają się dla 
dzieci i  młodzieży, którym 
muszą towarzyszyć dorośli 
opiekunowie. Aby móc węd-
kować, potrzebna jest karta 

wędkarska, a tę można zdobyć 
jedynie po zdanym egzaminie. 
Do tego potrzebna jest jednak 
teoria – mówi wiceprezes koła 
Gdańsk-Portowa.
Osoby, które chcą wziąć udział 
w szkoleniu, mogą kontaktować 
się ze Stefanem Skibą (tel. 517 
372 266, 664 531 754).

(lubek)

POSTęPOWANIE NIE ZOSTANIE ZAWIESZONE

DZIEŃ DZIECKA Z WęDKĄ W RęKU

działają na szkodę swoich sąsiadów

zapraszamy na inaugurację sezonu
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budżet obywatelski to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym mieszkańcy co roku, 
decydują o tym, w jaki sposób wydawać część środków z miejskiego budżetu.

Inwestycje wykonane w  jego 
ramach można spotkać niemal 
w  każdym zakątku naszego 
Miasta. W ostatnich latach dzię-
ki Budżetowi Obywatelskiemu 
powstały nowe boiska, place za-
baw, zielone tereny rekreacyjne, 
trasy rowerowe, wyremontowa-
no fragmenty dróg i chodników. 
Zrealizowano wiele projektów 
sportowych, kulturalnych i inte-
gracyjnych dla dorosłych i dzieci.

Pierwszy Budżet Obywatelski 
w  Gdańsku został ogłoszony 
w  2013 roku z  inicjatywy pre-
zydenta Pawła Adamowicza 
i  radnych Gdańska, a przepro-
wadzony rok później w ramach 
pilotażowego projektu „Budżet 
Obywatelski 2014 w  Gdań-
sku”. To wówczas, po raz pierw-
szy część środków z  miejskie-
go budżetu (9 mln złotych) 
zostało przekazanych w  ręce 
mieszkańców. 

W  tegorocznej 10. edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego w  puli 
do wykorzystania jest 22 063 
118 złotych.  Na projekty ogól-
nomiejskie przypada 4 250 700 
złotych, a na projekty dzielnico-
we 17 812 418 złotych. 

Po raz trzeci wnioskodawcy 
będą składać projekty do Zielo-
nego Budżetu Obywatelskiego 
w  pięciu kategoriach: nasadze-
nia i  pielęgnacja roślinności na 
terenach zieleni miejskiej, nowe 
przestrzenie zielone, budowa 
ogrodów deszczowych, renowa-
cja i modernizacja zagospodaro-
wania istniejących terenów zie-
leni oraz działania ekologiczne. 
Na ten cel przeznaczono 4 977 
944 złotych (z całej kwoty BO). 

Nabór projektów trwa od 23 
marca do 20 kwietnia 2022 r.

W  Budżecie Obywatelskim 
mogą wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy Gdańska bez 
względu na wiek, zameldowa-
nie czy obywatelstwo. Wystar-
czy mieszkać na stałe w naszym 
mieście. 

Projekty można składać wy-
łącznie przez Internet za po-
średnictwem strony www.
gdansk.pl lub www.gdansk.pl/
budzet-obywatelski. Po klik-
nięciu w charakterystyczny żół-
ty baner przechodzi się do sys-
temu elektronicznego, gdzie na-
leży wypełnić formularz wnio-
sku. Warunkiem poprawnego 
złożenia projektu jest koniecz-
ność wydrukowania złożonego 
wcześniej elektronicznie wnio-
sku i dostarczenie go do Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Można 
skorzystać z profilu zaufanego i  
zrobić to przy pomocy platfor-
my ePUAP.

„Budżet Obywatelski napraw-
dę działa, dowodem na to są 
wszystkie zrealizowane w ostat-
niej dekadzie projekty na tere-
nie całego Gdańska. Zgłoszenie 
projektu to nic trudnego. Nie 
trzeba być ekspertem w  danej 
dziedzinie, znać się na proce-
sach inwestycyjnych, żeby zgło-
sić swój pomysł. We wszystkich 
kwestiach formalnych pomogą 
pracownicy urzędu i  jednostek 
miejskich. Wystarczy w  pro-
stych słowach opisać, co chcie-
libyśmy, żeby zostało zrobione 
i wskazać lokalizację, gdzie pro-
jekt miałby zostać zrealizowa-
ny” – przypomina Sylwia Betlej, 
dyrektor Biura ds. Rad Dzielnic 
i Współpracy z Mieszkańcami. 

Katalog zadań Budżetu Oby-
watelskiego jest bardzo szero-
ki, obejmuje wszystko, co może 
być finansowane przez gminę. 
Składając projekt do BO nale-
ży pamiętać, aby był on zgodny 
z  miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
i  spełniał kryterium ogólno-
dostępności, czyli umożliwiał 
mieszkańcom swobodne, nie-
odpłatne korzystanie z  efektów 
jego realizacji. 

Projekty można zgłaszać na tere-
nach miejskich będących w trwa-
łym zarządzie Prezydenta Mia-
sta Gdańska. Istnieje możliwość 
zgłoszenia również projektów 

zlokalizowanych na terenach nie-
będącym własnością Miasta, jed-
nak w  tym wypadku mogą one 
dotyczyć wyłącznie nowych prze-
strzeni sportowych lub rekreacyj-
nych, których funkcją jest rekre-
acja ruchowa. Konieczne jest rów-
nież przedstawienie oświadczenia 
właściciela nieruchomości o  woli 
użyczenia danego terenu pod in-
westycję wskazaną w projekcie na 
czas nie krótszy niż okres amor-
tyzacji planowanych nakładów na 
danym terenie oraz oświadczenia 
dotyczącego dostępności do efek-
tów realizacji zadania.

Miejsce realizacji projektu musi 
być określone na tyle precyzyjnie, 
by można było sprawdzić możli-
wość wykonania planowanej in-
westycji na danym terenie: wska-
zanie dokładnego adresu, numeru 
działki oraz obrębu.

Warto w  tych kwestiach skorzy-
stać z pomocy urzędników i pra-
cowników jednostek organizacyj-
nych miasta Gdańska. Dzięki ich 
wsparciu łatwiej i szybciej uda się 
oszacować koszt projektu, spraw-
dzić plany zagospodarowania 
przestrzennego czy własność te-
renu. Przy projektach „zielonych” 
pomogą architekci krajobrazu 
i  urbaniści z  doświadczeniem 
w  zakresie edukacji architekto-
nicznej, konsultacji społecznych 
oraz projektowania przestrzeni 
publicznych z Gdańskiego Zarzą-
du Dróg i Zieleni.   

Zgłoszone projekty będą w kolej-
nych miesiącach poddane szcze-
gółowej weryfikacji.  Te, które 
spełnią wszystkie kryteria formal-
ne zostaną poddane pod głoso-
wanie mieszkańców na przełomie 
września i października 2022 r.

Podczas 10 lat Budżetu Obywa-
telskiego udało się przekazać do 
realizacji 704 projekty mieszkań-
ców, za kwotę ponad 135 milio-
nów złotych.

Marta Dzierżawska, 
 Urząd Miejski w Gdańsku

OKRĄGŁA 10. ROCZNICA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GDAŃSKU!  

Gdańszczanki i gdańszczanie decydują 
o kierunkach rozwoju miasta

Koordynacja 
Budżetu Obywatelskiego 

w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic 
i Współpracy z Mieszkańcami

Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 66 51, 

58 323 66 37, 58 323 63 37,

e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
www.facebook.com/gdanskBO

hARMONOGRAM BO 2023
•	 23 marca – 20 kwietnia 2022 r. – 

zgłaszanie projektów 
•	 23 marca – 18 maja 2022 r. – weryfikacja 

formalna i wstępna projektów 
•	 12 kwietnia – 31 lipca 2022 r. – 

weryfikacja projektów przez Jednostki 
Organizacyjne / Wydziały Urzędu 
Miejskiego 

•	 do 2 września 2022 r. – weryfikacja 
projektów przez Zespół Konsultacyjny 

•	 do 9 września 2022 r. – losowanie 
numerów projektów do głosowania 

•	 26 września – 10 października 2022 r. 
– głosowanie 

•	 do 14 października 2022 r. – ogłoszenie 
wyników głosowania 


