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FlashFlash

Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy 
samorządów mogliśmy przekazać do 
lwowa tak cenny i potrzebny w tej 
chwili dar – podkreśla marian cichon, 
starosta gdański.

karetka i sprzęt medyczny trafiły do Lwowa 

str. 2

OWOCNA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

karetka pogotowia oraz sprzęt medyczny wartości ok. 1 mln zł prze-
kazane zostały potrzebującym we lwowie. przedsięwzięcie było ini-
cjatywą władz zarządu powiatu gdańskiego, a do inicjatywy przy-
łączyły się samorządy powiatu, województwa pomorskiego oraz 
Gdańska, sopotu i Gdyni.

POMORZA



NEWS@PANORAMAPOMORZA.PL  kwiecień 20222 rozmaitości

karetka pogotowia oraz sprzęt medyczny wartości ok. 1 mln zł przekazane zostały potrzebującym we 
lwowie. przedsięwzięcie było inicjatywą władz zarządu powiatu gdańskiego, a do inicjatywy przyłączyły 
się samorządy powiatu, województwa pomorskiego oraz Gdańska, sopotu i Gdyni.

Karetka pogotowia wraz 
z wyposażeniem to dar samo-
rządów z powiatu gdańskie-
go. Z kolei wszystkie samo-
rządy sf inansowały wspólnie 
zakup sprzętu medycznego 
(m.in. urządzeń do próżnio-
wego leczenia, zestawów sta-
bilizacji ortopedycznej i opa-
trunków), który szczególnie 
potrzebny jest w czasie woj-
ny. To wszystko traf iło już do 
lwowskich szpitali.
 – Nie byłoby tego wydarze-
nia, gdyby nie wójtowie na-
szego powiatu i burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. Jeste-
śmy dumni, że dzięki współ-
pracy samorządów mogliśmy 
przekazać do Lwowa tak cen-
ny i potrzebny w tej chwili 

dar – podkreśla Marian Ci-
chon. – Karetka była w peł-
ni wyposażona m.in. z respi-
ratorem, def ibrylatorem czy 
butlami tlenowymi. Dzięki 
temu ukraińscy medycy mo-
gli niemal natychmiast ru-
szać do akcji i ratować życie 
swoich rodaków. Dziś jeste-
śmy wszyscy razem i uroczy-
ście informujemy o przeka-
zanej karetce, ale zazwyczaj 
pomagamy każdego dnia, bez 
rozgłosu i świateł kamer. Li-
czy się bowiem efekt. Dzię-
kuję wszystkim mieszkań-
com z terenu powiatu, którzy 
aktywnie zaangażowali się 
w pomoc Ukraińcom.
Koszt karetki razem z wypo-
sażeniem oszacowano na ok. 

450 tys. zł. W tym niewiel-
kim konwoju pojechał – już 
drugi raz – Marek Zimakow-
ski, wójt gminy Przywidz.
 – Nie mam małych dzie-
ci, ani wnuków, więc swój 
wolny czas spożytkowałem 
w najodpowiedniejszy spo-
sób. Myślę, że każda inna 
osoba – mająca prawo jazdy 
– postąpiłaby tak samo jak 
ja. Poza tym warto i należy 
pomagać, a jednym z zadań 
samorządowca jest niesienie 
pomocy – mówi „Panoramie” 
Marek Zimakowski.
Poza ambulansem z Gdańska 
wyruszył także bus wypeł-
niony sprzętem medycznym, 
który zapewniły Szpitale 
Pomorskie. Spółka kupiła 

sprzęt medyczny i opatrunki 
do leczenia ran ze środków, 
które przekazały samorzą-
dy województwa pomorskie-
go (400 tys. zł) oraz Gdań-
ska (250 tys. zł), Gdyni (250 
tys. zł) i Sopotu (100 tys. zł). 
Mowa o: urządzeniach do 
próżniowego leczenia, wier-
tarkach, zestawach stabiliza-
cji ortopedycznej i diatermie. 
 – Dumny jestem z faktu, 
że w tych trudnych czasach 
mogę tak owocnie współ-
pracować z pomorskimi sa-
morządowcami. Niejedno-
krotnie życie pokazało, że 
właśnie samorządowcy po-
traf ią doskonale współdzia-
łać – pokazała to nawałnica, 
która przeszła nad Pomo-
rzem w 2017 roku, pandemia 
czy tocząca się wciąż wojna 
na Ukrainie. Jej efektem jest 
lepsza, a tym samym sku-
teczniejsza pomoc. Wspól-
nie z samorządowcami Trój-
miasta widzieliśmy we Lwo-
wie, jak ciężkie są obrażenia 
w czasie trwającej tam wojny. 
Stąd też pomysł, aby apara-
tura i sprzęt medyczny tra-
f iły do szpitala lwowskiego, 
w którym leczone są osoby 
z całej Ukrainy – mówi Le-
szek Bonna, wicemarszałek 
województwa pomorskiego.

(lubek)
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MIEJSKIE PLANY

Gotowi na wielką 
wodę?
Do 2030 roku pojemność re-
tencyjna miejskich zbiorników 
w Gdańsku ma wzrosnąć o 25 
proc.. Już wkrótce ogłoszony 
zostanie przetarg na wyko-
nanie prac odwodnieniowych 
przy ulicach 3-go Maja i Nowe 
Ogrody. Służby i jednostki 
miejskie pozostają w goto-
wości na wypadek wystąpie-
nia niebezpiecznych zjawisk 
pogodowych.
Jak podkreśla Jędrzej Sieli-
wończyk z gdańskiego ratusza, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego jest 
jednym z priorytetów w roz-
woju Gdańska. 
 – Dlatego coraz częściej łą-
czymy rozwiązania hydro-
techniczne z wielofunkcyjną 
zielenią, tworząc sprzyjającą 
rekreacji i bioróżnorodności 
niebiesko-zieloną infrastruk-
turę. Konsekwentnie wdra-
żamy nową politykę zagospo-
darowania wód opadowych, 
która polega na ich zatrzyma-
niu w największym stopniu już 
tam, gdzie spadną. Stosujemy 
małą retencję, która zatrzymu-
je wodę poprzez rozwiązania 
terenowe, najlepiej związa-
ne z zielenią. Obiekty oparte 
na naturze łączymy z twar-
dą inżynierią – mówi Jędrzej 
Sieliwończyk.
Nawałnice i ulewy nie są już 
dla nas żadną nowością. Pod-
czas takich opadów ogromna 
ilość wody, której kanaliza-
cja na Potoku Siedleckim nie 
jest w stanie przyjąć, spływa 
grawitacyjnie z wyżej położo-
nych terenów uszczelnionych 
(w szczególności z ul. Armii 
Krajowej), powodując utrud-
nienia komunikacyjne. By 
zminimalizować ryzyko za-
lewania tego rejonu, w 2020 
roku nieopodal powstał system 
ogrodów deszczowych. Do-
datkowo, odwodnienie będą 
wspierać kraty odpływowe, 
które pojawią się w tym roku.
 – Na skrzyżowaniu ulicy 3 
Maja i Nowe Ogrody, kiedy 
mamy do czynienia z desz-
czami nawalnymi, występuje 
zalanie, powodujące paraliż 
komunikacji publicznej i samo-
chodowej. W przeciągu dwóch 
najbliższych tygodni ogłosimy 
przetarg na wykonanie odwod-
nienia, które pozwoli zapobiec 
kolejnym takim sytuacjom. 
Projekt został uzgodniony ze 
wszystkimi służbami i gesto-
rami sieci. To jest bardzo kon-
kretne działanie, które nieba-
wem poprawi tutejszą sytuację 
– mówi Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska.
Kraty odpływowe o szeroko-
ści od 0,4 do 0,6 m przyspie-
szą odbiór wód deszczowych 
z narażonego na podtopienia 

terenu. Działania koordynuje 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska.
 – Przedmiotem inwestycji 
będzie poprawa odprowadze-
nia wód deszczowych poprzez 
wykonanie podwójnego sys-
temu odwodnienia ułożonego 
wzdłuż i w poprzek ul. Nowe 
Ogrody i ul. 3-go Maja – wyja-
śnia Karol Kalinowski, dyrek-
tor DRMG.
Prace mają potrwać ok. 10 
miesięcy od daty podpisania 
umowy, które planowo może 
odbyć się pod koniec lata. Po 
zakończeniu budowy syste-
mu odwodnienia i kanalizacji 
deszczowej odtworzone zo-
staną nawierzchnie ulic oraz 
torowisko.
W czwartek, 21 kwietnia od-
będą się ćwiczenia przy Miej-
skim Magazynie Przeciwpo-
wodziowym, których organi-
zatorem będzie Spółka Gdań-
skie Wody. Celem ćwiczeń bę-
dzie doskonalenie umiejętności 
praktycznych związanych 
z ochroną przeciwpowodzio-
wą w sytuacji kryzysowej, po-
znanie materiałów oraz sprzę-
tu wykorzystywanego podczas 
tego typu akcji oraz współ-
praca międzygminna służb 
kryzysowych.
Przygotowane są tymczaso-
we punkty poboru worków 
z piaskiem na terenie Gdań-
ska. W przypadku zagrożenia 
mieszkańcy sami będą mogą 
odbierać te elementy zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego. 
W sytuacji kryzysowej, kiedy 
służby miejskie mają bardzo 
dużo różnych zgłoszeń, taki 
system okazuje się dużo bar-
dziej efektywny.
Dodajmy, że trwają prace pro-
jektowe nad zbiornikiem re-
tencyjnym Kartuska, który zo-
stanie zlokalizowany w Anioł-
kach, a także zbiornikiem M2 
(powstanie w okolicy ul. Staro-
gardzkiej), dwoma zbiornika-
mi w Dolinie Radości i zbior-
nikiem nr 3 na Potoku Oruń-
skim. Przebudowa czeka też 
zniszczony w 2016 roku zbior-
nik Subisława na Potoku Oliw-
skim czy zbiornik Orłowska, 
gdzie planuje się wykonanie 
dodatkowych przelewów awa-
ryjnych. Aby zminimalizować 
ryzyko zatorów w Kanale Ra-
duni, zaprojektowano specjal-
ne urządzenia czyszczące (wy-
dano już pozwolenie na budo-
wę). Realizowane są też prace 
związane z budową zbiornika 
retencyjnego Jaśkowa Dolina 
i kanalizacji deszczowej na ul. 
Stryjewskiego.

(GR)
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Za nami pierwsza seria spotkań 
informacyjnych dla mieszkańców, 
które dotyczą nowego projektu 
PKM Południe. Łącznie zapla-
nowano 5 spotkań – wszystkie na 
terenach, przez które przebiegać 
ma nowa linia kolejowa, a więc 
w Gdańsku, a pozostałe trzy 
w gminach Pruszcz Gdański, Kol-
budy i Żukowo.
 – Każdy projekt Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej jest transparentny. 
Nie wyobrażam sobie, aby nowa 
linia kolejowa była projektowana 
bez udziału mieszkańców i przed-
stawicieli lokalnych społeczności – 
mówi Grzegorz Mocarski, prezes 
PKM SA. 
Kolejne spotkania odbędą się jesz-
cze w maju i czerwcu.
 – Liczę na szybki rozwój tego pro-
jektu. Kibicuję rozwojowi pierw-
szej części zadania, a więc budo-
wie linii przez Orunię do Kowal, 
wierząc, że następnym krokiem 
będzie rewitalizacja linii Pruszcz 
Gdańska – Stara Piła. Dzięki 
temu mieszkańcy naszego mia-
sta, ale też gmin Pruszcz Gdań-
ski i Kolbudy będą mogli szybciej 
i łatwiej dotrzeć do lotniska w Rę-
biechowie albo do Gdańska – ko-
mentuje Janusz Wróbel, burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego. 
Według szacunków do 2030 
roku w samych tylko południo-
wych dzielnicach Gdańska bę-
dzie mieszkało ponad 100 tysięcy 
osób. Pamiętać należy też o bardzo 

dynamicznie rozwijających się 
miejscowościach powiatu gdań-
skiego. Jednym z największych 
problemów mieszkańców tej czę-
ści obszaru metropolitalnego są 
codzienne dojazdy do pracy, szkoły 
i powroty do domów, które z każ-
dym rokiem są tylko coraz dłuż-
sze. Alternatywą dla stojących na 
tych samych, zatłoczonych ulicach 
samochodów i autobusów może 
być ekologiczny, szybszy i zabie-
rający więcej pasażerów transport 
kolejowy.
 – Oddana do użytku w 2015 roku 
linia Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej otworzyła komunikacyjnie 
Trójmiasto w kierunku zachod-
nim i stała się silnym bodźcem 
do rozwoju transportu kolejo-
wego w całym regionie – mówi 

marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk. – Pro-
jekt PKM udowodnił także, że 
najlepszym rozwiązaniem gwa-
rantującym zapewnienie spraw-
nego transportu zbiorowego dla 
mieszkańców nowych dzielnic 
Gdańska i sąsiednich gmin jest 
właśnie kolej. Dlatego jako samo-
rząd wojewódzki zaproponowali-
śmy gminom zrzeszonym w Ob-
szarze Metropolitalnym Gdańsk–
Gdynia–Sopot wspólną realizację 
nowego, wizjonerskiego projektu 
kolejowego w ramach kolejnego 
etapu projektu PKM.
Zakłada on budowę całkowicie 
nowej, zelektryfikowanej i dwu-
torowej linii kolejowej od przy-
stanku SKM Gdańsk Śródmie-
ście przez południowe dzielnice 

Gdańska do Kowal i jej później-
szego połączenia zarówno z ist-
niejącą linią kolejową nr 248 (czyli 
popularną PKM), jak i nieczynną 
obecnie, wymagającą moderniza-
cji linią nr 229 (Pruszcz Gdański 
– Stara Piła). W latach 2021–2023 
powstanie Studium Techniczno
-Ekonomiczno-Środowiskowe, 
które wskaże rekomendowany 
przebieg PKM Południe, nie-
zbędną rezerwę terenową oraz 
odpowie na pytanie, czy realizacja 
tej inwestycji będzie ekonomicznie 
i społecznie uzasadniona.
Warto przypomnieć, że od kilku 
lat coraz głośniej mówi się o budo-
wie dodatkowego toru kolejowego 
między Gdańskiem, Pruszczem 
Gdańskim i Tczewem.
 – Dość odległa jest perspekty-
wa realizacji tej inwestycji. Jestem 
jednak głęboko przekonany, że 
zapadną decyzje i przyspieszeniu 
tego przedsięwzięcia. Z analiz 
przeprowadzonych przez spół-
kę PKP PLK wynika, że na tra-
sie Gdańsk – Tczew jest tak duży 
strumień pasażerów, że jest to 
jedna z najbardziej opłacalnych li-
nii kolejowych w cełym kraju. Ta 
inwestycja przyniesie korzyści nie 
tylko naszemu miastu, ale również 
Pomorzu i całego kraju – podkre-
śla Janusz Wróbel.
Do tematu na pewno wrócimy 
jeszcze na łamach „Panoramy”.

(GR)

DUŻY STRUMIEŃ PODRÓŻNYCH NA TRASIE GDAŃSK – TCZEW

pkm przez kowale  
do pruszcza Gdańskiego PIERWSZY W GDAŃSKU

zielony przystanek 
 – Krzewy berberysu i irgi, 
do tego pnącza bluszczu. To 
nie nowe nasadzenia na jed-
nym z gdańskich zieleńców 
czy w którymś z miejskich 
parków, a na… przystanku 
tramwajowym. Taka wła-
śnie „zielona” wiata powstała 
na Podwalu Przedmiejskim 
na przystanku „Chmielna” 
– mówi Magdalena Kiljan, 
rzecznik Gdański Zarząd 
Dróg i Zielni. 
„Zielona” wiata na przystanku 
przy Podwalu Przedmiejskim 

jest projektem pilotażowym. 
Wpływ na jego kontynuację 
będzie miał przede wszyst-
kim efekt przeprowadzonych 
nasadzeń, a także odbiór 
mieszkańców korzystających 
z przystanku. Jeśli przygo-
towany przez Gdański Za-
rząd Dróg i Zieleni projekt 
spodoba się mieszkańcom, 
niewykluczone że podobnie 
„zazielenią” się także inne 
przystanki.

(GR)

Wielkanoc w cieniu wojny… 

Niemniej życzę Państwu rodzinnych Świąt,                                                            
dzieciom wesołego Śmigusa - Dyngusa,    
Gościom z Ukrainy życzę chwil zapomnienia 
w to nasze Święto i choć trochę uśmiechu.
       

                   z poważaniem 

Małgorzata Chmiel, poseł 

spółdzielnia mieszkaniowa „suchanino” została wyróżniona w konkursie 
„solidna firma 2021”. należy zaznaczyć, że w gronie laureatów właśnie 
sm „suchanino” było jedyną spółdzielnią mieszkaniową. 

Za nami finał 20. edycji Programu 
Gospodarczo-Konsumenckiego 
„Solidna Firma 2021”. Pierwszy 
raz swój akces w ogólnopolskim 
konkursie zgłosiła Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino”. 
 – Nasze działania zostały wy-
soko ocenione przez kapitułę 
programu, która wyróżniła naszą 
spółdzielnię specjalnym certyfi-
katem. O tytuł laureata konkursu 
ubiegają się zaś przedsiębiorstwa, 
które w programie uczestniczą od 
kilku lat. Wyróżnienie jest dla nas 

tym cenniejsze, że żadna inna spół-
dzielnia mieszkaniowa nie została 
nagrodzona w tegorocznej edycji 
konkursu – mówi nam Magda-
lena Niedbała, pełnomocnik za-
rządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Suchanino”.
Po pozytywnej, wieloetapowej 
weryfikacji dokonanej przez eks-
pertów, konsumentów i partne-
rów gospodarczych za terminowe 
regulowanie wszelkich zobowią-
zań oraz poszanowanie ekologii 
i praw konsumenta Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Suchanino” 
otrzymała Certyfikat Solidna 
Firma 2021.
 – Na rynku spółdzielczym funk-
cjonujemy już od ponad 30 lat. 
Jesteśmy poważnym przedsię-
biorstwem, dlatego naszą pod-
stawową zasadą jest regulowanie 
wszelkich zobowiązań w termi-
nie – dodaje Leonard Wieczorek, 
prezes SM „Suchanino”.

(lubek)

JEDYNI W KRAJU 

sm „suchanino” – solidna firma
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Harmonogram prac dotyczący 
przebudowy sieci ciepłowniczej 
jest obecnie uzgadniany. W  ra-
mach inwestycji zostanie zli-
kwidowana stacja grupowa przy 
ulicy Czirenberga. Nakładem 
finansowym spółdzielni trzeba 
będzie wybudować indywidual-
ne węzły cieplne w 15 budynkach 
mieszkalnych i 2 użytkowych. 
 – Ruszyły już prace nad przygo-
towaniem pomieszczeń do mon-
tażu węzłów indywidualnych. Są 
to korzystne, a  więc oszczędne 
rozwiązania dla mieszkańców 
naszej spółdzielni. Po zakończe-
niu tych prac obowiązywać bę-
dzie inna taryfa, która gwaran-
tuje niższe ceny. Nie będziemy 
też tracić na przesyle podgrzanej 
wody, która w tej chwili tłoczo-
na jest do mieszkań z węzła gru-
powego przy ulicy Czirenberga 
– tłumaczy Andrzej Różański, 
prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Orunia”.
Po zakończeniu inwestycji na-
leży spodziewać się jeszcze jed-
nej dodanej wartości w procesie 
rozliczeń kosztów podgrzewa-
nia wody. Do tej pory spółdziel-
nia – a tym samym mieszkańcy 
– byli rozliczani według stanu 
ciepłomierza na stacji głównej. 
Po zakończeniu inwestycji każdy 
budynek będzie ponosił faktycz-
ne koszty zużycia ciepła na pod-
grzewanie wody, a wszelkie stra-
ty występujące podczas przesyłu 
będzie pokrywał GPEC.
 – Trudno w  tej chwili dokład-
nie określić, jakich możemy spo-
dziewać się oszczędności. Nie-
uczciwym byłoby obiecywanie 
naszym mieszkańcom konkret-
nych liczb. Jestem jednak prze-
konany, że korzyści będą wy-
mierne. W tym roku spodziewa-
my się kolejnych podwyżek cie-
pła, ale dzięki naszej inwestycji 
mieszkańcy nie powinni odczuć 
jej zbyt mocno – dodaje prezes 
Różański. – Prace powinny 

przebiegać stosunkowo szyb-
ko, ponieważ nie możemy na 
zbyt długi okres czasu pozbawić 
mieszkańców ciepłej wody. Na-
leży spodziewać się jednak drob-
nych uciążliwości. Zapewniam, 
że nie będą one trwały długo.
Przy okazji poruszonych kwestii 
związanych z ogrzewaniem war-
to jeszcze przypomnieć, że Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Orunia” 
wystosowała pismo do PGNiG 
w  sprawie drakońskich pod-
wyżek cen gazu dla mieszkań-
ców budynków, gdzie jest jeden 
główny gazomierz. W przypad-
ku oruńskiej spółdzielni dotyczy 
to siedmiu budynków. Stosowny 
projekt ustawy jest już przygoto-
wany. Teraz pozostaje jedynie 
czekać aż zostanie on wcielo-
ny w  życie. Władze oruńskiej 
spółdzielni są dobrej myśli 
i  sądzą, że lada dzień otrzy-
mają dokument, w  którym 
zawarta zostanie informacja 
o mniejszej cenie za gaz. 
 – Zużycie gazu rozliczamy ry-
czałtowo na koniec roku. Dla-
tego też w tej chwili mieszkań-
cy nie zostali jeszcze obciążeni 
podwyżkami, o  których pod 
koniec ubiegłego roku po-
informowała nas PGNiG – 
mówi Andrzej Różański.
Drugą ważną inwestycją, którą 
zaplanowano w  tegorocznym 
budżecie spółdzielni, jest na-
prawa elewacji budynków przy 
ulicy Rozrażewskiego 1 i Pla-
tynowej 26. Prace te miały być 
prowadzone już w  roku ubie-
głym, ale wystąpiły trudności 
ze znalezieniem wykonawców. 
Dopiero po trzecim przetargu 
i  dodatkowych negocjacjach 
udało się podpisać umowy 
z dwoma firmami, które wyko-
nają prace w cenach zgodnych 
z oczekiwaniami Spółdzielni.
 – Musieliśmy unieważniać 
przetargi, ponieważ firmy, 
które składały oferty miały 

zbyt wygórowane oczekiwania 
w stosunku do naszych możli-
wości finansowych. W  pierw-
szym przetargu ceny oscylowa-
ły wokół 400 tysięcy złotych, 
gdzie nasze wyliczenia mówiły 
o kwocie znacznie niższej. Do-
piero w kolejnych przetargach 
po żmudnych negocjacjach 
doszliśmy do pewnego kon-
sensusu, ale i  tak koszt, jaki 
przyjdzie nam ponieść, będzie 
wyższy od naszych pierwot-
nych szacunków – komentuje 
Andrzej Różański.
Prace powinny ruszyć jeszcze 
w  kwietniu i  jeśli budowlań-
cy nie napotkają po drodze 
żadnych niespodzianek, to 
wszystkie roboty powinny być 
zakończone do końca czerwca.
Oruńska spółdzielnia od kilku 

miesięcy czeka także na decy-
zję z  Urzędu Miasta w  spra-
wie wiat śmietnikowych przy 
ulicy Uranowej, które czę-
ściowo usytuowane są w pasie 
drogowym.
 – Czekamy na informację, czy 

obecne altany śmietnikowe 
możemy zastąpić śmietnika-
mi podziemnymi i  przesunąć 
je poza pas drogowy. W  ten 
sposób chcemy uniknąć kosz-
tów związanych z  zajęciem 
pasa drogowego. Są to duże 

wydatki, na które nie chce-
my narażać członków naszej 
spółdzielni – podkreśla prezes 
Różański.

Krzysztof Lubański

sm orUNia

WYNEGOCJOWANO ROZSĄDNE CENY 

na osiedlu spółdzielni mieszkaniowej „orunia” realizowane będą w tym roku dwie poważne inwestycje. priorytetem będzie 
bez wątpienia przebudowa sieci ciepłowniczej, która rozpocznie się zaraz po zakończeniu sezonu grzewczego. inwestycja 
będzie realizowana wspólnie z Gpec. drugą, ale także istotną inwestycją będzie naprawa elewacji na dwóch budynkach – przy  
ul. rozrażewskiego 1 i platynowej 26.

Niebawem ruszy przebudowa sieci ciepłowniczej

  trwają prace nad przygotowaniem pomieszczeń do montażu węzłów indywidualnych

  w tym roku naprawiana będzię elewacja budynku przy 
ul. rozrażewskiego 1
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O ZŁOTĄ NUTKĘ KRÓLA MACIUSIA

zgłoszenia do 10 maja
Klub „Maciuś I”, działający 
przy Administracji Osiedla 
nr PSM „Przymorze”, zapra-
sza dzieci i młodzież na VIII 
Przymorski Festiwal Piosen-
ki o Złotą Nutkę Króla Ma-
ciusia. Muzyczna impreza 
odbędzie się 20 maja o godz. 
9.00. 
 – Celem festiwalu jest popu-
laryzacja dziecięcych i mło-
dzieżowych piosenek kom-
pozytorów polskich. Chcemy 
też umożliwić wykonawcom 
prezentację dorobku wokal-
nego solistów i duetów w ję-
zyku polskim. Będzie to też 
doskonała okazja na wymia-
nę doświadczeń, umiejętność 
autoprezentacji i promowania 
własnego talentu – mówi nam 
Urszula Lisowska, kierownik 
„Maciusia I”.
Festiwal adresowany jest do 
dzieci w wieku przedszkolnym 

i ze szkół podstawowych. 
Wokaliści i duety będą rywa-
lizować w pięciu kategoriach 
wiekowych: dzieci do lat 6, 
klasa I–II,  klasa III–IV, 4 
klasa V–VI i klasa VII–VIII.       
 – Dwa ostatnie lata ze wzglę-
du na pandemię wymagały od 
nas nie lada wysiłku i cierpli-
wości, aby utrzymać nasze pa-
sje i zamiłowanie do śpiewu. 
W związku z tym tegoroczna 
edycja festiwalu odbędzie się 
na żywo. Aby wziąć udział  
w konkursie, należy wypełnić 
kartę zgłoszenia do 10 maja – 
dodaje Urszula Lisowska.
Regulamin i kartę znaleźć 
można na stronie interneto-
wej PSM „Przymorze” www.
przymorze.gda.pl albo na 
profilu facebookowym klubu 
„Maciuś I”.

(GR)

Żaden z polaków nie przechodzi chyba obojętnie obok wojny na Ukrainie. 
wspieramy naszych sąsiadów na różne sposoby. chętnych do pomocy nie 
brakuje również na przymorzu.

 – Nasz klub jest jedynie pośred-
nikiem w  tym wielkim dziele, 
jakie tak naprawdę stworzyli 
ludzie dobrej woli. Polacy są 
niezwykle empatyczni. To 
właśnie ich wielkie serca są 
– także dla nas – motorem 
napędowym do działania 
– mówi nam Jagoda We-
sołowska, kierownik osie-
dlowego klubu „Piastuś” 
działającego przy Powszech-
nej Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przymorze”. – Mimo do-
datkowych czynności związa-
nych z pomocą dla ukraińskich 
uchodźców, nie przerywamy 
naszej standardowej działalno-
ści klubowej. Wszystkie zajęcia 
odbywają się jak dotychczas, 
a SportManiacy działający przy  
naszym klubie zapraszają ukra-
ińskie dzieci na bezpłatne zaję-
cia sportowe. 
Pomoc dla Ukrainy organi-
zowana jest w  tak zwanym 
„międzyczasie”, stale jesteśmy 
w  kontakcie z  osobami, które 
działają w podobny jak my spo-
sób. Powstał chociażby „Bank 
Wymiany Informacji i  Po-
trzeb”, dzięki któremu pomoc 
trafia do konkretnych osób. Po-
trzeby są różne – od środków 
opatrunkowych, które trafiają 
bezpośrednio na front, poprzez 
żywność, artykuły pierwszej 
potrzeby, wyprawki szkolne dla 
dzieci, środki higieniczne, ubra-
nia, a  nawet meble, wyposaże-
nie mieszkań, kuchni. 
 – Nam – jako instytucji jest 

z pewno-
ścią dużo 
łatwiej zała-
twić wiele spraw, 
dlatego włączyliśmy 
się do akcji, by nią ko-
ordynować, a dzięki temu 
trafić do jak największej 
liczby potrzebujących. Mamy 
świadomość, że będzie to po-
moc długofalowa, dlatego na-
wiązaliśmy kontakty z konkret-
nym rodzinami z  Ukrainy, by 
je wpierać. Każdy, kto pomaga, 
mam nadzieję, że nie czyni tego 
dla rozgłosu, tylko z  potrze-
by serca, a Polacy mają wielkie 
serca i  reagują błyskawicznie. 
Korzystając z  okazji, chciała-
bym serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które odpo-
wiedziały i odpowiadają na na-
sze apele, włączając się do akcji 
pomocy. Same, bez Was, nic nie 
byłybyśmy w stanie uczynić. To 

Wa m , 
K o c h a-

ni, należą 
się wielkie po-

dziękowania. Za-
wsze szybko reago-

waliście na nasze apele 
– zaspokajając bieżące po-

trzeby naszych braci z Ukra-
iny – dziękuje Jagoda Wesołow-
ska  kierownik klubu „Piastuś”. 
Pomagają wszyscy – młodzi 
i  starsi. Niezwykle wzruszają-
cy był widok 90-letniego pana, 
który ostatkiem sił niósł ciężki 
wór darów do „Piastusia”. Po-
wiedział, że chce pomagać, bo 
doskonale wie, co to znaczy 
wojna. Również podczas kon-
taktowania się z  naszymi go-
śćmi z  Ukrainy nie brakowało 
scen, które przyprawiały o  łzy 
w oczach.
 – Odwiedziła nas mama 
z  czwórką dzieci. Potrzebowa-
ła czegoś do jedzenia. Ze stosu 

konserw zabrała tylko jedną. 
Namawialiśmy, żeby wzięła 
więcej, bo ma przecież czwór-

kę dzieci do wykarmienia, 
ale odmówiła. Powiedziała, 
że jest jeszcze wielu jej ro-
daków, którzy także po-
trzebują  jedzenia. Ci lu-
dzie nic nie biorą na zapas 
– zawsze myślą globalnie 

– nie tylko o sobie. To pięk-
na lekcja pokory i  miłości 

bliźniego – opowiada Jagoda 
Wesołowska.
W miejskiej hali przy Kołobrze-
skiej 61 działa kolejny punkt, 
w  którym schronienie mogą 
znaleźć ukraińscy uchodźcy. 
Tam też mieszkańcy Przymo-
rza mogą przynosić potrzebne 
Ukraińcom dary. Niesiemy nie 
tylko pomoc, ale organizuje-
my też wydarzenia kulturalne, 
podczas których łączymy się 
w tym trudnym czasie z naszy-
mi ukraińskimi gośćmi. 
Zapraszamy na polsko-ukraiń-
ski koncert, który ma odbyć się 
w amfiteatrze na terenie Ogro-
du Jordanowskiego przy klubie 
„Piastuś”  (ul. Piastowska 98 A) 
13 maja o godz. 17.30, a już 22 
kwietnia o  godz. 17.00 w  klu-
bie „Bolek i  Lolek” przy Ko-
łobrzeskiej 57 z  koncertem pt. 
„Ukraińskie melodie”, wystąpi 
– mieszkający w Polsce – ukra-
iński muzyk Volodymyr  Bilo-
kur. Na oba koncerty wstęp jest 
darmowy.

(GR)

ZAPRASZAMY NA KONCERT „MELODIE UKRAIŃSKIE”

to piękna lekcja pokory i miłości 
bliźniego

  ostatnimi – przed pandemią – laureatami muzycznego 
festiwalu byli Hanna basek i oliwier ciecholewski
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CAŁA NAPRZÓD – SKORZYSTAJ Z PROPOZYCJI

spełnij się zawodowo i życiowo
Bezpłatne kursy i staże zawo-
dowe dostosowane do zainte-
resowań, wsparcie specjalistów 
– to niektóre z aktywizujących 
propozycji dla uczestników pro-
jektu „Cała Naprzód III”. Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku zachęca osoby bez-
robotne do skorzystania z tego 
kompleksowego wsparcia. Moż-
na polepszyć życiową sytuację, 
znaleźć ciekawą i stabilną pracę. 
Jak informuje nas Sylwia Ressel, 
rzecznik prasowy gdańskiego 
ośrodka adresatami projektu są 
osoby, które ukończyły 30 lat, 
mieszkanki i mieszkańcy Trój-
miasta oraz powiatów: gdań-
skiego i tczewskiego. To oferta 
wsparcia m.in. dla osób długo 
pozostających bez pracy oraz 
dla pracujących za minimalne 
wynagrodzenie. To szansa na 
poprawę sytuacji zwłaszcza dla 
kobiet i dla osób z niepełno-
sprawnością, będących w naj-
trudniejszej sytuacji na zawodo-
wym rynku.
 – Zachęcam także panie do 

włączenia się w projekt – mówi 
Marcin Męczykowski, zastępca 
dyrektorki MOPR w Gdańsku. 
– Uczestnictwo w nim to same 
plusy: można rozwinąć swoje 
umiejętności, zyskać nowe kom-
petencje zawodowe i znaleźć 
pracę zgodną z predyspozycjami 
oraz własnymi oczekiwaniami.  
Wsparcie projektowe obejmu-
je m.in. opracowanie indywi-
dualnego planu działania dla 
uczestnika, zgodnego z jego 
potrzebami i talentem. Oso-
by biorące udział w „Całej Na-
przód III” poznają swoje mocne 
strony podczas specjalistycz-
nych warsztatów. Uczą się np. 
jak napisać podanie o pracę czy 
jak zachować się w rozmowie 
z pracodawcą, by zakończyła się 
powodzeniem. 
 – Bardzo szeroka jest oferta bez-
płatnych szkoleń. Są one dosto-
sowane m.in. do predyspozycji 
uczestników. Można skorzystać 
np. z kursów komputerowych, 
językowych, prawa jazdy (różne 
kategorie) oraz rzemieślniczych. 

Uczestniczki projektu mogą 
wziąć udział np. w szkoleniach 
florystycznych, fryzjerskich oraz 
wizażu. W ofercie są też inne 
kursy, np. hotelarski lub gastro-
nomiczny, których ukończenie 
może zaowocować znalezieniem 
dobrze płatnej pracy. Komplek-
sowego wsparcia wszystkim 
uczestnikom projektu udzielają 
m.in. doradca zawodowy, po-
średnik pracy oraz specjalista 
ds. szkoleń – informuje Sylwia 
Ressel.
Zainteresowani ofertą mogą 
kontaktować się telefonicznie 
w dni powszednie (tel. 58 347 82 
99, 502 986 387).  
„Całą Naprzód III” realizują: 
gdański MOPR w partnerstwie 
z gminami Pszczółki i Suchy 
Dąb. Wartość realizacji to 2 088 
000 zł, w tym dofinansowanie 
z Unii Europejskiej wynosi 1 
983 600 zł. Projekt będzie pro-
wadzony do końca czerwca 2023 
roku. 

(SR)

NaszE spraWY

BEZ ZMIAN DLA MIESZKAŃCÓW

miasto przejmuje sNG
Zakończyły się wszelkie for-
malności związane z zakupem 
przez miasto akcji w spółce 
SNG. Jesienią zgodę na zakup 
wyraziła Rada Miasta Gdań-
ska. Teraz miasto otrzyma-
ło akceptację prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. W ten sposób uzyska 
pełną kontrolę nad systemem 
wodociągowo-kanalizacyjnym 
na terenie Gdańska. 
W styczniu Miasto Gdańsk 
i SAUR International podpi-
sały umowę, na mocy której 
gmina odkupuje od francuskie-
go współwłaściciela 51 proc. 
akcji Spółki SAUR Neptun 
Gdańsk, co pozwoli uzyskać 
pełną kontrolę nad świadcze-
niem usług w zakresie zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków od 
początku 2023 roku. Transak-
cja ta stała się możliwa po tym, 
jak zgodę na ten zakup wyrazi-
ła Rada Miasta Gdańska, która 
wpisała do Wieloletniego Pla-
nu Finansowego 45 milionów 
złotych na odkupienie akcji 
w spółce wodociągowej. Do 
uprawomocnienia się umowy 
potrzebna była jednak pozy-
tywna opinia UOKIK, która 
właśnie została wydana.
Zastosowane przez władze 
Gdańska rozwiązanie polega-
jące na wykupie 51 proc. akcji 
od SAUR to realne korzyści 
finansowe. Wartość bilanso-
wa SNG na koniec 2020 roku 
wyniosła 122 mln zł. Aby 
zorganizować nową spółkę 

lub przenieść tę działalność 
na przykład do GIWK, trze-
ba by wydać około 120 mln 
zł. Oznacza to, że podejmując 
decyzję o zakupie za 43,7 mln 
zł akcji od francuskich współ-
właścicieli, Gdańsk oszczędza 
około 76,3 mln zł.
Dzięki zakupowi akcji, od 1 
stycznia 2023 roku, miasto 
stanie się wyłącznym właści-
cielem spółki, która nadal bę-
dzie świadczyć usługi miesz-
kańcom. Miasto przejmie na 
własność cały majątek SAUR 
Neptun Gdańsk, tj. nieru-
chomości, flotę specjalistycz-
nych samochodów, laboratoria 
oraz oprogramowanie i sprzęt. 
W spółce pozostanie też cały 
zespół doświadczonych fa-
chowców, wśród których są 
operatorzy ujęć wody, odpo-
wiadający za bezpieczeństwo 
dostaw, operatorzy oczyszczal-
ni ścieków, dyspozytorzy sys-
temu, mistrzowie i inżyniero-
wie odpowiadający za naprawy 
i utrzymanie sieci, laboranci, 
obsługa klienta, pracownicy 
pogotowia wodociągowo-ka-
nalizacyjnego, zespoły automa-
tyków, energetyków dbających 
bezpieczeństwo obiektów.
Mieszkańcy Gdańska nie od-
czują zmian w strukturze 
właścicielskiej spółki SNG. 
Wszystkie umowy pozostają 
ważne. Nie trzeba będzie wy-
mieniać wodomierzy. 

Joanna Bieganowska/UG 
w Gdańsku

na terenie robotniczej spółdzielni mieszkaniowej „budowlani” wszystkie – 
poza trzema – budynki ogrzewane są z miejskiej sieci. trzy z nich przy ulicy 
droszyńskiego ogrzewane są przez ciepłownię gazową, której właścicielem 
jest spółka-córka gdańskiego Gpec-orchis energia sopot. w połowie marca 
do spółdzielni wpłynęła informacja, że opłaty wzrosną o ponad 100 procent.

Jak mówi „Panoramie” Zbi-
gniew Kopiński, prezes RSM 
„Budowlani” informacja o tak 
wysokiej podwyżce okazała się 
szokiem.
 – Szok to chyba mało powie-
dziane. Spodziewaliśmy się 
podwyżki, ale nie aż tak wyso-
kiej. Jesteśmy tym bardziej za-
skoczeni, że w życie weszła no-
welizacja ustawy, która rozsze-
rza katalog podmiotów obję-
tych ochroną taryfową. W gru-
pie tej znajdują się wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe. 
Ustawa – zdaniem przedstawi-
cieli spółki Orchis – nie obej-
muje jednak innych podmiotów 
gospodarczych, które zaopatru-
ją w ciepło budynki mieszkalne 
– dziwi się Zbigniew Kopiński. 
– Równie szokujące jest tempo. 
Wiadomość o zmianie taryfy 
otrzymaliśmy zaledwie na dwa 
tygodnie przed jej wprowadze-
niem. Z otrzymanych informa-
cji wynika jednak, że nie jest to 
ostatnia podwyżka. 
Władze spółdzielni wysłały 
pismo, w którym żądają wy-
jaśnienia tak drastycznych 
podwyżek, a potem spotka-
ły się z przedstawicielami 

spółki matki (GPEC), by roz-
mawiać o problemie, którym 
będzie obarczona spółdzielnia 
i mieszkańcy. Żadne wiążą-
ce decyzje jednak nie zapadły. 
Zarząd rozpatruje natomiast 
kilka możliwości, by uchronić 
mieszkańców przed wysokimi 
opłatami za ogrzewanie.
 – Jednym z nich jest unieza-
leżnienie się od dostawcy cie-
pła. Najprostszym rozwiąza-
niem było kupno ciepłowni. 
Taką też złożyliśmy propozy-
cję przedstawicielom spółki, 
którzy odwiedzili naszą spół-
dzielnię. Innym rozwiązaniem 
jest budowa własnej ciepłowni. 
Trudno w tej chwili mówić, ja-
kie wybierzemy rozwiązanie 
– mówi Zbigniew Kopiński. – 
Jedno jest pewne. Nie możemy 

zostawić tak tej sprawy. Miesz-
kańcy nie otrzymali jeszcze 
wiadomości o podwyżkach 
i rachunki za ciepło wyliczane 
są na tych samych co dotych-
czas zasadach. 
Wydawać by się mogło, że trzy 
budynki przy Droszyńskie-
go to takie niechciane dzieci. 
Znajdują się poza zasięgiem 
miejskiej sieci, dlatego GPEC 
nie był skłonny sfinansować 
jej budowy. Dlatego też miesz-
kania były ogrzewane przez 
lokalną kotłownię węglową. 
W końcu jednak – nakładem 
finansowym miejskiej spółki 
–  „kopciucha” zamieniono na 
ciepłownię gazową.
 – Wtedy właśnie stworzo-
no spółkę Orchis Sopot, która 
zarządzała takimi lokalnymi 

ciepłowniami jak nasza. Nasza 
spółdzielnia została jedynie po-
informowana o tym fakcie. Nie 
zaproponowano nam kupna 
kotłowni czy też partycypacji 
w kosztach inwestycji. Zosta-
liśmy postawieni przed faktem 
dokonanym – przyznaje prezes 
spółdzielni.
Do rzecznika prasowego Gru-
py GPEC wysłaliśmy pytania 
dotyczące podwyżek cen za 
ogrzewania budynku przy ul. 
Droszyńskiego. Zapytaliśmy 
też, czy władze grupy GPEC 
zamierzają się w jakikolwiek 
sposób pochylić nad proble-
mem, z którym przyjdzie się 
zmierzyć mieszkańcom. Do 
momentu zamknięcia tego wy-
dania „Panoramy” nie otrzy-
maliśmy jeszcze żadnej odpo-
wiedzi, dlatego do tematu wró-
cimy za miesiąc.
Na koniec warto jeszcze dodać, 
że trudno znaleźć w Gdańsku 
i okolicy nieruchomości, które 
zostały obciążone tak drakoń-
skimi podwyżkami. Dla przy-
kładu w sąsiednim Pruszczu 
Gdańskim mieszkańcy mogą 
spać spokojnie, bo tam ewen-
tualne podwyżki mogą sięgać 
kilkunastu procent… 

Krzysztof Lubański

PRAWO CHRONI, ALE NIE WSZYSTKICH

spółka chce zarobić na mieszkańcach

   drakońska podwyżka dotyczy budynków przy ul. droszyńskiego
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CORAZ BLIŻEJ PRZEKAZANIA HYDROFORNI

spółdzielnia musiała spełnić 
wszystkie warunki 

Od kilku lat Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Suchanino” 
czyni starania, aby przeka-
zać miejskiej spółce hydro-
fornię znajdującą się przy 
ulicy Otwartej. Nakładem 
finansowym spółdzielni, 
obiekt został zmodernizo-
wany. Ale to nie wszystkie 
warunki, jakie musi spełnić 
spółdzielnia, aby przekazać 
hydrofornię.  
Na działkach, gdzie przebie-
ga sieć, nie mogą znajdować 
się żadne obiekty. Na tere-
nie przy ul. Paderewskiego 8 
znajduje się kwiaciarnia.
 – Nie jest to nasze widzimi-
się. Z  działki musi zniknąć 

kwiaciarnia. Takie otrzymali-
śmy zalecenie i musimy je zre-
alizować. Dzierżawczyni tere-
nu – oczywiście po wcześniej-
szym porozumieniu z  radą 
nadzorczą – zaproponowali-
śmy przeniesienie kwiaciarni 
w inne miejsce i kontynuowa-
nie swojej działalności. Wła-
ścicielka stwierdziła jednak, że 
zakończy działalność gospo-
darczą, ze względu na plany 
osobiste – tłumaczy Leonard 
Wieczorek, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.
Kwiaciarnia będzie funkcjo-
nować do końca kwietnia. 
Na wniosek właścicielki rada 
nadzorcza wyraziła zgodę na 

obniżenie opłaty z  tytułu 
dzierżawy o 50 proc.
 – Dość długa była lista za-
leceń, które musieliśmy wy-
konać, aby przekazać hydro-
fornię. Trwało to kilka lat. 
Mam nadzieję, że jesteśmy 
już na finiszu i  niebawem 
obiekt zostanie przekaza-
ny w końcu na rzecz miasta. 
Przyczyni się to do mniej-
szych wydatków, które mu-
sieliśmy ponosić chociażby 
z  tytułu usuwania wszelkich 
awarii – dodaje Marek Bugaj, 
zastępca prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Suchanino”.

(GR)

zakończył się długo wyczekiwany – szczególnie przez starszych 
mieszkańców osiedla – remont siedziby administracji spółdzielni 
mieszkaniowej „suchanino”. dotarcie do biur spółdzielni będzie 
teraz znacznie łatwiejsze, ponieważ – w ramach wykonanych prac – 
budynek został wyposażony w windę.

O  potrzebie montażu windy 
w budynku administracji mówiło 
się od lat. Informacja o rozbudo-
wie obiektu przy ul. Kurpińskie-
go została przekazana mieszkań-
ców na ostatnim walnym zgro-
madzeniu. Wiadomość przyjęto 
z  dużym zainteresowaniem. Nie 
było głosów sprzeciwu. 
– Priorytetem był dla nas montaż 
windy. Dzięki niej osoby starsze, 
ale również rodzice z wózkami, 
będą mogli bez problemu do-
stać się do wszystkich biur naszej 

spółdzielni. Nikt – jak bywało 
czasem do tej pory – nie będzie 
obsługiwany na korytarzu parte-
ru. Doszliśmy jednak do wnio-
sku, że przy okazji możemy roz-
budować budynek, dzięki czemu 
przybędzie pomieszczeń, z któ-
rych korzystać mogliby pracow-
nicy działu technicznego, któ-
rych standard pracy pozostawiał 
wiele do życzenia. Pomieszczeń 
było tak mało, że interesanci 
musieli czekać na korytarzu. 
Nie było też odpowiednich 
warunków, żeby zjeść posiłek. 
Teraz to się zmieniło – tłuma-
czy nam Marek Bugaj, zastępca 
prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej „Suchanino”.
Budynek nie był modernizo-
wany od lat. Niebawem – na 

parterze – zawieszona zostanie 
tablica informacyjna, która uła-
twi interesantom dotarcie do 
odpowiedniego pokoju.
– Wreszcie przypomina on biu-
ro. Do tej pory siedziba spół-
dzielni nie przynosiła chluby 
naszemu osiedlu. Można po-
wiedzieć, że była to maszkara, 
która straszyła miejscowych 
i  przyjeżdżających tu gości – 
mówi nam mieszkanka osiedla 
Kurpińskiego.
Na tym jednak nie koniec dzia-
łań w tym rejonie. Już w kwiet-
niu rozpoczął się remont chod-
nika przed siedzibą SM „Su-
chanino” który będzie realizo-
wany w kooperacji z GPEC.
 

(KL)

REMONT ZAKOŃCZONY

łatwiej seniorom i rodzicom 
z wózkami
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