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Bezpieczne Mie

Ubezpieczenie ze składką płatną miesięcznie przygotowane
specjalnie dla mieszkańców SM „SUCHANINO”

Zapewni Ci najlepszą ochronę
Twojego mieszkania,
Usługi Assistance
lefon
piwnicy i garażu.
czyli pomoc na te
pieczenia
do każdego ubez

Chronimy od wszystkich ryzyk

Słowem
Ws t ę p u

czyli od każdego nagłego i niespodziewanego zdarzenia, np.:

zalanie

pożar

kradzież
z włamaniem

przepięcia

Odpowiadamy za szkody powstałe
w wyniku rażącego niedbalstwa
czyli gdy przez nieuwagę wyrządzisz szkodę,
zapominając np.:

wyłączyć
żelazko

stłuczenia
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Już od
zł
miesięcznie

zakręcić
kran

Wnioski można pobrać w siedzibie spółdzielni.
Zadzwoń i zapytaj o szczegóły

tel. 58 712 76 82

Materiał marketingowy

Mija 30 lat od chwili, kiedy mieszkańcy Suchanina podjęli
decyzję o wydzieleniu się z Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Była to inicjatywa osób – nie boję się tego powiedzieć – bardzo odważnych. Dzięki nim powstała Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Suchanino”, która może świętować jubileusz
30-lecia.
Dzisiaj uważam, że wielkim osiągnięciem naszej Spółdzielni
jest fakt, że jej zasoby wyróżniają się na mapie Gdańska. Cieszę się, że myśl założycieli dała wspaniałe owoce, a nasza
Spółdzielnia stała się dla wielu gdańszczan prawdziwym
domem, do którego chce się wracać, tutaj chce się żyć i odpoczywać. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” gospodaruje na ponad 21,19 ha gruntów, posiada 3105 mieszkań.
Zamieszkuje u nas ok. 5670 osób. Atutem naszej spółdzielni
jest doskonała lokalizacja – niemal w samym sercu trójmiejskiej metropolii. Nie brakuje terenów zielonych, a wszystko
to uzupełnione jest skwerami oraz placami zabaw. Potrafimy
żyć zgodnie z naturą – wykorzystujemy naturalne warunki
przyrodnicze i w miarę możliwości je wzbogacamy. Patrząc
na nasze zasoby, mogę pogratulować osiągnięć tym, którzy
swoją pracą przyczynili się do rozwoju spółdzielni oraz tworzenia jej wizerunku w samym Gdańsku i na Pomorzu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” mimo niewątpliwych trudności i problemów oraz ciągłych niekorzystnych
dla członków spółdzielni zmian ustawowych, które pojawiały
się na przestrzeni minionych 30 lat, mocno zakorzeniła się
w historii Gdańska oraz w świadomości jego mieszkańców.
Prężnie wypełniała i wypełnia podstawowy cel, jaki realizuje
spółdzielczość mieszkaniowa – zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych swoim członkom i wszystkim jej mieszkańcom.
Jubileusz jest okazją do złożenia życzeń Państwu – samych
dobrych dni pod dachami naszej spółdzielni, niech ta publikacja skłoni nas do rzeczowej oceny i przyjaznej refleksji.
Z szacunkiem i serdecznością,

Leonard Wieczorek

ROK 2020 ZAKOŃCZONY
TYTUŁEM „BANK OF THE YEAR
IN POLAND”

Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo
Z ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie
wraz z tzw. „czynszem” mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Suchanino” korzystają od lat.
Pr z yg o towa l i ś m y n ową we r s j ę te g o u b e z p i e c z e n i a –
„Bezpieczne Mieszkanie” - dostosowując jego zakres do potrzeb
mieszkańców.
W r a m a c h u b e z p i e c z e n i a m o ż e s z u b e z p i e c z yć l o k a l
i wyposażenie mieszkania w formule „od wszystkich ryzyk”.
Otrzymasz również OC w życiu prywatnym oraz usługi
assistance.
Usługi assistance – w czym możemy pomóc?
Usługi assistance to ważna część ubezpieczenia mieszkania.
Dzięki nim każdy ubezpieczony może liczyć na pomoc.
Wystarczy jeden telefon a zorganizujemy i opłacimy koszt pracy
ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych
i klimatyzacyjnych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza,
specjalisty do sprzętu komputerowego, RTV i AGD
i w dodatku, pokryjemy koszty części niezbędnych do naprawy
i usunięcia awarii.

PKO Bank Polski otrzymał nagrodę „Bank of the Year 2020
in Poland”, przyznawaną przez brytyjski miesięcznik
„The Banker” należący do grupy Financial Times, za m.in.
innowacyjne rozwiązania technologiczne, rozwój aplikacji
mobilnej IKO, wykorzystanie technologii blockchain
oraz utworzenie Chmury Krajowej.

Z usług assistance będziesz mógł skorzystać na przykład, kiedy
okaże się, że w mieszkaniu jest nieszczelny zawór, albo gdy
zgubisz klucze do mieszkania lub zepsuje się pralka czy telewizor.
Jak przystąpić do ubezpieczenia?
Wypełnij wniosek o ubezpieczenie Twojego mieszkania, ze
składką już od 10 zł miesięcznie. Znajdziesz go w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. Możesz też zadzwonić
pod numer 58 712 76 82.

*Materiał marketingowy

Ekspert Mieszkalnictwa
Ubezpieczenia Indywidualne
Łukasz Dzierżeński
UNIQA TU S.A.

www.pkobp.pl, infolinia: 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju;
w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora, +48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora

Jubileusz 30-lecia

Już po raz szósty w historii magazyn „The Banker”
przyznał PKO Bankowi Polskiemu główną nagrodę
w kategorii „Bank of the Year in Poland”.
Dzięki innowacyjności i stawianiu na digitalizację
udało się nam stworzyć usługi bankowe
przyjaźniejsze użytkownikom.
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Małe miasteczko
w centrum dużego miasta
Życiem spółdzielni mieszkaniowych coraz chętniej
interesują się młodzi ludzie. Dobitnym tego przykładem
jest chociażby Agnieszka Serba-Chrzanowska, która
pełni funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”.

SM Suchanino

– Suchanino postrzegane jest w Gdańsku jako sypialnia osób
starszych, Pani jednak, wspólnie ze swoją rodziną, postanowiła zamieszkać właśnie tu. Co zatem zdecydowało, że wybraliście Państwo Suchanino na kolejny przystanek swojego życia?
– Pochodzę z bardzo urokliwego miasta, jakim jest Giżycko. Kiedy wyszłam za mąż, zamieszkaliśmy na Przymorzu. Mieliśmy
to szczęście, że zewsząd – jak w rodzinnym mieście – otaczała
nas przyroda i – o dziwo – było to miejsce niezwykle spokojne.
Szukając nowego mieszkania dla naszej rodziny, braliśmy pod
uwagę właśnie te dwa aspekty. Kiedy padła propozycja kupna
mieszkania na Suchaninie, całą rodziną obejrzeliśmy całe osiedle
i doszliśmy do wniosku, że znaleźliśmy miejsce, które pokochamy. Mimo że jest to niemal samo centrum Gdańska, to osiedle
jest ciche i spokojne, nie brakuje zieleni. Dzieci miały stąd doskonały dojazd do swoich szkół. Śmiało mogę powiedzieć, że
Suchanino jest małym miasteczkiem w środku dużego miasta.
Jest to swego rodzaju oaza spokoju.
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Nie do końca zgodzę się ze stwierdzeniem, że jest to sypialnia dla
seniorów. Na Suchaninie mamy przecież dwie szkoły podstawowe, place zabaw. Dla naszej rodziny nigdy nie była to sypialnia.
Moje dzieci były zauroczone osiedlem i zawsze miały zajęcie.
Owszem, nie mamy banku czy ekskluzywnej restauracji, ale dla
rodziny z dziećmi jest to idealne miejsce do życia.

Agnieszka Serba-Chrzanowska,
przewodnicząca Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Suchanino”

– Młodzi ludzie niezbyt chętnie garną się do działalności społecznej. Pani zaprzecza tym stereotypem. Proszę więc zdradzić, co spowodowało, że postanowiła pani pracować w radzie
nadzorczej?
– Działalność społeczniczki mam chyba we krwi. Już od dziecka
bardzo chętnie brałam udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Na Suchaninie najpierw rozpoczęłam działania w radzie
dzielnicy, ale obowiązki zawodowe spowodowały, że musiałam
zrezygnować z funkcji zastępcy przewodniczącego rady. Od niemal 10 lat – jako radca prawny – znam zasady funkcjonowania
spółdzielni mieszkaniowych, wiem, z jakimi problemami się borykają, dlatego postanowiłam zgłosić swój akces w wyborach
do rady nadzorczej. Chciałam aby moja wiedza przysłużyła się
w pracy na rzecz społeczności Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”, ale również chciałam mieć wpływ na to, co dzieje się
w mojej Spółdzielni.
– Czy udało się zrealizować cele, które postawiła sobie Pani na
początku swojej pracy w radzie nadzorczej?
– Rada nadzorcza jest jednym z najważniejszych organów w każdej spółdzielni. Nasze decyzje kształtują byt Spółdzielni, wobec
powyższego jest to bardzo odpowiedzialna funkcja mająca
wpływ na indywidualnych członków spółdzielni. Chciałam, aby
podejmowane przez nas uchwały, w ramach realizacji podstawowych kompetencji rady nadzorczej, dawały wszystkim członkom
poczucie bezpieczeństwa i poczucie, że rada stoi na straży ich

interesów. W mojej ocenie ten cel został zrealizowany. Działania
i decyzje rady nadzorczej, wyrażone w podjętych w toku kadencji
uchwałach, zawsze były poprzedzone szeroką i wnikliwą analizą,
są zgodne z interesem i dobrem każdego członka Spółdzielni.
- Marzy mi się, aby tym, co dzieje się w naszej Spółdzielni, zainteresowali się również ludzie młodzi, aby SM „Suchanino” stało się
jeszcze bardziej aktywne w sieci, co moim zdaniem ma właśnie
zachęcić młodych ludzi do innego spojrzenia na naszą spółdzielnię.
Informując o swoich działaniach w przestrzeni internetowej, stajemy się jeszcze bardziej transparentni, co także może przyczynić
się do większego zainteresowania naszymi poczynaniami wśród
młodych, jak również pokazać wszystkim członkom Spółdzielni
jakie działania podejmowane są na ich rzecz.
Jak bardzo do komunikacji potrzebne są narzędzia multimedialne
oraz internet, pokazało nam życie. Przez pandemię mamy ograniczony kontakt osobisty, dlatego warto postawić na internet i media społecznościowe. Jestem przekonana, że z czasem cel ten
osiągniemy.
– Kadencja obecnej rady nadzorczej powoli dobiega końca,
więc proszę nam powiedzieć, jak układa się współpraca z zarządem spółdzielni?
– Jest ona bardzo dobra. Życzyłabym innym spółdzielniom

mieszkaniowym, aby posiadały tak doświadczony, dbający o interesy Spółdzielni i przedsiębiorczy Zarząd jak my. Działalność
bieżąca Zarządu nie budzi żadnych zastrzeżeń. Słyszałam różne
opinie o władzach spółdzielni, ale nie mają one żadnej racji bytu.
Podsumowując: można powiedzieć, że menadżer naszej spółdzielni sprawdza się w 100 procentach.
– Są rzeczy, które mogłyby poprawić komfort życia mieszkańców?
– Na pewno trzeba jeszcze zadbać o poprawę infrastruktury
drogowej, ale często są to ulice miejskie i spółdzielnia nie ma
niestety na to wpływu. Brakuje również miejsc postojowych czy
wyremontowanych chodników. Moim zdaniem w rozwiązaniu
tego problemu mogłyby pomóc rady dzielnicy, które posiadane
środki mogłyby przekazać – oczywiście w części – na poprawę
infrastruktury drogowej chociażby na terenach spółdzielczych.
Przecież spółdzielcy też są mieszkańcami Gdańska i nie możemy o tym zapominać.
– Czego życzyłaby Pani swoim sąsiadom z okazji jubileuszu
spółdzielni?
– Mając na uwadze obecną sytuację, życzę przede wszystkim
dobrego zdrowia, abyśmy mogli w końcu wyjść z naszych mieszkań i wspólnie świętować nasz jubileusz. Życzę również zadowolenia z mieszkania na Suchaninie, aby zachodzące zmiany miały
wpływ na komfort naszego życia.

SM Suchanino

Leonard Wieczorek,
Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Suchanino”
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– Jakie cechy charakteru musi posiadać osoba, która piastuje
stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej?
– Liczba osób mieszkających w naszej Spółdzielni dorównuje wielkości liczbie mieszkańców niewielkiego miasta. Twarzą
w twarz stajemy w różnych sytuacjach z osobami o różnych charakterach, dlatego musimy być przygotowani na wszystko i odpowiednio reagować – szczególnie w sytuacjach krytycznych.
Nasze decyzje podejmowane są z myślą o wszystkich członkach
spółdzielni i jej mieszkańców. Nie możemy patrzeć na interes
jednostek – mimo że każda z nich jest bardzo istotna – ale na
ogół przynajmniej jednej nieruchomości. Spółdzielnia to rodzina
i dlatego pracujemy w jej interesie. Patrząc na mój ponad 20-letni
staż pracy na Suchaninie, muszę przyznać, że w pracy w spółdzielni mieszkaniowej trzeba wykazywać się przede wszystkim
odpowiednią odpornością na stres.
– Wnioskuję, zatem, że Prezes Wieczorek jest człowiekiem
niezwykle odpornym na stres, skoro już przez ponad 20 lat
pełni funkcję prezesa…
– Odporność na stres to jedno, ale myślę, że jednym z moich
atutów jest też ugodowość. Nie warto stawiać wszystkiego na
ostrzu noża. Warto rozmawiać i starać się dążyć do porozumienia. Zawsze próbuję iść właśnie w takim kierunku – szczególnie
w kwestii zadłużeń mieszkańców wobec spółdzielni. Nawet, kiedy istnieje widmo eksmisji – a widzimy, że istnieje cień szansy na
uregulowanie zobowiązania – to idziemy na ugodę. Oczywiście
dotyczy to nie tylko zadłużeń, ale również innych kwestii, w których możemy pomóc członkom naszej spółdzielni.

– Czego zatem nie udało się zrealizować?
– Inwestycji przy ul. Kurpińskiego 7 polegającej na budowie
budynku mieszkalnego z garażem dwupoziomowym i lokalem
przeznaczonym na żłobek. Teren ten należy do miasta i aktualnie
planowane jest posadowienie tam „balonu sportowego”. Nadspodziewanie długo trwa również przekazanie miejskiej spółce ostatniej hydroforni. Ten proces trwa od kilku lat, ale mam nadzieję, że
w końcu zakończymy go sukcesem. Nie udało się też dojść do
porozumienia z miastem w sprawie przekazania wszystkich ulic
osiedlowych. Utrzymanie dróg wiąże się oczywiście z niebagatelnymi wydatkami. Mam tu na myśli przede wszystkim remonty
tych ulic oraz ich bieżące utrzymanie.
– Co zrobiono, aby Suchanino zaczęło być pozytywnie postrzegane przez młodych ludzi?
– Może użyję mocnego stwierdzenia, ale w tak zabetonowanej
20 lat temu spółdzielni udało się zrealizować nowe inwestycje
mieszkaniowe oraz usługowo - handlowe. Nie obyło się jednak
bez problemów. Najpierw musieliśmy zmienić sposób myślenia

mieszkańców i przekonać ich do nowych rozwiązań. Dziś nasi
ówcześni oponenci chwalą podjęte wtedy działania. Są to dla
nas bardzo miłe sytuacje, które zapadają głęboko w pamięci i są
inspiracją do podejmowania nowych kolejnych nietuzinkowych
wyzwań, dzięki którym jeszcze bardziej wzrósłby nie tylko prestiż
Suchanina ale poprawiłyby się znacząco warunki zamieszkiwania. Jestem przekonany, że na tym osiedlu można zrobić jeszcze
wiele. Docierają do mnie sygnały szczególnie od seniorów, którzy
oczekują od nas kolejnych inwestycji mieszkaniowych, z których
skorzystałyby ich dzieci i wnuki oraz oni sami. Część seniorów
marzy o przeniesieniu się do niskich budynków z windami a takie
możliwość powstaną przy realizowaniu nowej inwestycji z budową lokali o statusie lokatorskim. Dzięki temu nasi seniorzy mieliby blisko siebie najbliższą rodzinę a w szczególności większy
komfort zamieszkiwania. Wobec tych oczekiwań chcielibyśmy
podjąć się jeszcze wyzwania budowy mieszkań lokatorskich, na
które byłoby stać wielu mieszkańców w tym seniorów, którzy nie
dysponują bankową zdolnością kredytową. Na taką inwestycję
moglibyśmy się ubiegać o pomoc z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W Suchaninie drzemie duży potencjał. Na terenie
naszej spółdzielni i terenach pobliskich mamy jeszcze takie możliwości do zagospodarowania. Do realizacji naszych pomysłów
musimy mieć jednak pełną akceptację mieszkańców.
– Wspomniał Pan, że w przeszłości niewiele osób utożsamiało
się ze swoją spółdzielnią mieszkaniową. Czy w przeciągu tych
kilkudziesięciu lat udało się ją zmienić?
– Zdecydowanie tak. Mieszkańcy osiedla utożsamiają się ze
spółdzielnią. Interesują się jej życiem, ale są też wyrozumiali
w stosunku do podejmowanych działań. Zdecydowana większość członków SM „Suchanino” otwarta jest na współpracę

i chwali obrany przez nas kierunek rozwoju naszej małej, osiedlowej ojczyzny.
– W ciągu tych wielu lat podjął Pan wiele decyzji. Która z nich
była najtrudniejsza?
– W naszej stosunkowo krótkiej historii mieliśmy jeden bardzo
krytyczny moment, kiedy prowadziliśmy inwestycję mieszkaniową przy ulicy Czajkowskiego. Upadłość wykonawcy i działania
niewielkiej grupy mieszkańców mogły doprowadzić również do
upadłości spółdzielni. Nie otrzymałem absolutorium, dlatego też
złożyłem rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Nie miałem ochoty na dalszą walkę z osobami, które niesłusznie mnie pomawiały.
Ale miałem też bardzo wiele telefonów od osób, którym zależało
na rozwoju spółdzielni. To właśnie dzięki nim podjąłem wtedy kilka ważnych decyzji. Nie mogłem doprowadzić do upadku spółdzielni, dlatego zdecydowałem się powrócić do pracy i pełnić dalej
obowiązki prezesa. Kolejnymi ważnymi decyzjami było zaciągnięciu kredytu i kontynuowanie budowy. Ceną było nie tylko moje
stanowisko. Czas pokazał, że były to dobre posunięcia, dzięki
czemu dziś możemy świętować 30-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”. Najważniejszy jest jednak fakt, że zdecydowana większość mieszkańców spółdzielni poparła moje działania.
Dlatego też chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować
naszym mieszkańcom i członkom spółdzielni, którzy przez te
wszystkie lata brali aktywny udział w życiu społecznym spółdzielni. Ich głos był i jest najistotniejszym głosem dla nas. Dziękuję
również pracownikom zarówno obecnym, jak i tym, którzy u nas
pracowali w przeszłości. Bez ich ciężkiej pracy tak naprawdę nie
moglibyśmy odnosić żadnych sukcesów. To również pracownicy
kreują wizerunek spółdzielni i są pierwszą pomocą dla naszych
mieszkańców, o czym nie należy zapominać.

Jubileusz 30-lecia

W naszym osiedlu
drzemie wielki
potencjał

– A może cofniemy się do wspomnień sprzed 20 lat, by Leonard Wieczorek przypomniał, jakie cele postawił sobie, obejmując stanowisko prezesa?
– Przypominam sobie, że kiedy rozpoczynałem pracę w Spółdzielni, to na osiedlu wrzało niemal jak w ulu. Suchanino żyło wieloma sporami – również sąsiedzkimi. Nie brakowało też spraw
prokuratorskich. Budynki mieszkalne były dobitnym obrazem minionych lat zapaści gospodarczej. Nie ma co ukrywać, że w owym
czasie bardzo niski był standard budynków. Moimi podstawowymi celami było uspokojenie nastrojów na osiedlu, zażegnanie
wszystkich sporów i wyjaśnienie wszelkich niejasności. Należało
też podjąć wszelkie działania, aby życie w naszej spółdzielni było
bardziej komfortowe. Dodatkowo chciałem też podjąć działania,
dzięki którym Suchanino byłoby zauważane przez nowe pokolenie. Patrząc z perspektywy czasu, myślę, że większość tych celów została zrealizowana. Nie jest to oczywiście tylko i wyłącznie
moja zasługa ale przede wszystkim zespołu pracowników oraz
mieszkańców, którzy przez kolejne kadencje zasiadali w radach
nadzorczych i rozumieli zasadność inicjatyw podejmowanych
przez zarząd. Mam tu na myśli chociażby prace nad termomodernizacją budynków. Dzięki tym działaniom znacznie poprawił
się komfort zamieszkiwania i estetyka naszego osiedla. Zyskali
na tym również mieszkańcy, których koszty związane z ogrzewaniem stały się w końcu adekwatne do zużycia. To właśnie mieszkańcy 21 lat temu dali mi duży kredyt zaufania – mam nadzieję,
że nie nadużyłem ich zaufania. Oczywiście w przeciągu tych lat
nie wszystko było idealne. Zdarzały się też potknięcia.
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Duet Bugaj-Wieczorek
gwarantem sukcesu
Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. To powiedzenie nie dotyczy jednak Marka Bugaja,
Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”, który w swoim zawodowym
CV dwukrotnie ma wpisaną pracę w spółdzielniach mieszkaniowych. Jak twierdzi,
SM „Suchanino” to jego ostatni przystanek przed emeryturą.

SM Suchanino

– Niewielu wie, że Pana przygoda ze spółdzielczością mieszkaniową rozpoczęła się na Przymorzu. A jak trafił Pan do Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”?
– Ze Spółdzielnią na Suchaninie związany jestem od 1 grudnia
2001 roku, więc za kilka miesięcy będę obchodził swój jubileusz.
Swoją zawodową karierę związaną ze spółdzielczością mieszkaniową rozpocząłem w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Przymorze”, gdzie byłem zastępcą kierownika administracji. Jednak po 7 latach postanowiłem zmienić stanowisko i tak trafiłem
do Lasów Państwowych. Tu z kolei byłem koordynatorem inwestycji. Moje zadania nie były czasochłonne, a ja lubię aktywną pracę,
dlatego po krótkim czasie – po namowie Leonarda Wieczorka
– wystartowałem w konkursie na stanowisko kierownika działu
technicznego, który ostatecznie wygrałem.
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– Jakie argumenty przemawiają za tym, że – mimo pierwszego „rozwodu” ze spółdzielnią mieszkaniową – postanowił Pan
wrócić do branży i ciągnie ten wózek już od 20 lat?
– Zawsze lubiłem wyzwania. Może zabrzmi to śmiesznie, ale
spokojna praca odstraszała mnie i męczyła. Kiedy przyszedłem
do Spółdzielni na Suchaninie, to przez pierwsze dwa lata pracowałem po 14 godzin dziennie. Przede wszystkim musiałem
zająć się uporządkowaniem wszelkiej dokumentacji, a poza tym
należało prowadzić bieżące sprawy, które trzeba było zrealizować zgodnie z narzuconymi terminami. Kiedy zajmowaliśmy się
termomodernizacją budynków, musiałem też przez pewien czas
wykonywać obowiązki inspektora nadzoru, co także zajmowało
sporo czasu, i można powiedzieć, że przez pół roku pracowa-

łem na dwóch etatach. Mimo to wciągała mnie taka praca i tak
zostało do dziś.
– Spółdzielnia „Suchanino” chyba należy do takich, gdzie nie ma
miejsca na marazm?
– Dużo dzieje się po względem pozytywnym, ale i negatywnym.
Wiadomo, że złe działania wpływają deprymująco i demotywująco,
ale i z takimi rzeczami musimy sobie poradzić. Zdecydowanie więcej mamy działań pozytywnych. Ostatnią taką sprawą jest chociażby planowana modernizacja budynku, dzięki której siedziba naszej
Spółdzielni zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim starszych.
– A jakie inne ważne zadania udało się zrealizować w minionym
czasie?
– Myślę, że zdecydowanie najważniejszymi były dwie inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane przy ulicach Czajkowskiego
i Noskowskiego. Byliśmy wtedy jedną z nielicznych Spółdzielni,
która podjęła się tak dużego wyzwania. Śmiem twierdzić, że jesteśmy również pierwszą na Pomorzu Spółdzielnią Mieszkaniową, która dokończyła termomodernizację budynków. Zaledwie
w przeciągu 6 lat z własnych środków finansowych docieplonych zostało 49 budynków. Uważam, że jest to swego rodzaju
rekord Polski. Dzięki temu przez cały ten czas koszt prac termomodernizacyjnych pozostawał na tym samym – stosunkowo
niskim – poziomie. Tak duże, a co za tym idzie także kosztowne
przedsięwzięcie udało się wykonać dzięki poparciu, jakie otrzymaliśmy od ówczesnej Rady Nadzorczej. Od 7 lat prowadzimy
z kolei kompleksową wymianę instalacji gazowych, ponieważ
nie były one wymieniane od 40 lat. Cały proces będzie zakończony w 2022 roku.
Rozpoczęliśmy także malowanie elewacji budynków. Takie prace
musimy przeprowadzać, aby nie zniszczyć wykonanego wcześniej
docieplenia. Przy okazji przy niektórych budynkach przy ulicy Kurpińskiego wykonaliśmy nowoczesne, przeszklone wiatrołapy.
Na terenie wszystkich nieruchomości zostały wyremontowane albo
wybudowane od początku chodniki. Na swoją kolej czekają jedynie
piesze ciągi na terenie Nieruchomości I.
– Czy na przestrzeni tych 20 lat zmieniły się potrzeby remontowe na terenie Waszej spółdzielni?
– Kiedy rozpoczynałem pracę w tej spółdzielni, to miesięcznie
miałem ok. 100–150 zgłoszeń dotyczących przecieków dachów.
Pamiętam, że dwie dziewczyny w moim dziale nie robiły nic innego tylko odbierały telefony i zapisywały adresy, gdzie występował

przeciek. Do tego dochodziły inne usterki. Postanowiłem więc
przygotować wieloletni plan remontów, który zaakceptowała ówczesna Rada Nadzorcza. Jego priorytetem były właśnie remonty
dachów, dzięki czemu teraz mamy sporadyczne zgłoszenia dotyczące przecieków. Realizowaliśmy też inne działania remontowe,
dzięki czemu poprawił się komfort mieszkania na Suchaninie, co
doceniają mieszkańcy.
– Osiedle nie należy do najmłodszych, dlatego domyślam się, że
lista prac remontowych jest stosunkowo długa. Co w tej chwili
jest na jej pierwszym miejscu?
– Za punkt honoru postawiłem sobie – przed odejściem na emeryturę – remont ulicy Liszta. Jest to jedyna droga, która stanowi
własność Spółdzielni. Prace drogowe były odkładane w czasie, ponieważ w tej nieruchomości mieliśmy bardzo dużo innych, znacznie
ważniejszych potrzeb remontowych. Remont ulicy podzieliłem na

Marek Bugaj, Zastępca
Prezesa Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Suchanino”

trzy etapy, ponieważ szacunkowy koszt całej inwestycji jest niezwykle wysoki i wynieść może nawet 1,0 mln zł. Pierwszy etap prac już
rozpoczęliśmy, co w obecnej sytuacji pandemicznej uważam za
wielki sukces.
– Na czym polega tajemnica Waszego sukcesu?
– Przewodnicząca Rady Nadzorczej Danuta Poławska powiedziała kiedyś na posiedzeniu rady, żeby nikt nie próbował wkładać
rąk miedzy mnie a Prezesa Wieczorka, ponieważ zostałyby połamane palce. Pani Danuta mówi, że: „Spółdzielnia będzie miała się
dobrze, dopóki pracować będzie duet Wieczorek-Bugaj”. Po tych
wielu latach można dojść do wniosku, że miała rację. Niebawem
nabędę prawa emerytalne i będę chciał – tym razem już na dobre
– zamknąć rozdział pod tytułem „spółdzielczość mieszkaniowa”.
Odchodził będę z podniesionym czołem, ponieważ wiem, że wykonałem kawał dobrej roboty.

Dwa łyki

historii

W tym roku obchodzimy jubileusz 30-lecia spółdzielni, ale historia Suchanina jest znacznie dłuższa i sięga aż czasów średniowiecznych. Pierwsza wzmianka o naszym osiedlu pojawiła
się już w 1343 roku, kiedy wielki mistrz krzyżacki przekazał ziemie dwóm braciom. Wtedy była to wieś licząca 13,5 łana ziemi
czynszowej sięgających aż po Wisłę. Jej centrum zlokalizowane
było w rejonie stawu u zbiegu dzisiejszych ulic: Wyczółkowskiego i Powstańców Warszawskich. Czas i wojny nie szczędziły
ówczesnego Zochanina/Zochaniki, które wielokrotnie niszczono. Położenie wsi sprzyjało działaniom oblężniczym Gdańska.
1 kwietnia obchodzić będziemy 120-lecie włączenia wsi do granic miasta.

SM Suchanino

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” funkcjonuje od 23 kwietnia 1991, kiedy wyodrębniła się właśnie z Gdańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, a jej zasoby znajdowały się przy ul.: Kurpińskiego,
Czajkowskiego, Paderewskiego, Liszta, Otwartej, Paganiniego,
Kamieńskiego, Noskowskiego oraz Powstańców Warszawskich.
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Dziś spółdzielnia zarządza 3105 lokalami mieszkalnymi o różnym statusie prawnym. W swoich zasobach posiada obiekty
handlowo–usługowe: lokale użytkowe własne i na prawach odrębnej własności, a w nowo wybudowanych budynkach garaże
wielostanowiskowe.

Jubileusz 30-lecia

Koncepcja budowy mieszkań na Suchaninie powstała w latach
70. poprzedniego stulecia. Wtedy zasiedlaniem pierwszych
budynków przy ul. Kurpińskiego 7 i 8 zajmowała się Gdańska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
wspomniana spółdzielnia (Danziger Siedlungs-AG) już w 1935
roku zajmowała się budownictwem mieszkaniowym na terenie
obecnego Suchanina.
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1990 - 2018

Kadencje Rady nadzorczej
29.11.1990 r.

12.12.1995 r.

16.07.1997 r.

12.1999 r.

23.10.2003 r.

17.09.2009 r.

27.06.2012 r.

07.2018 r.

Resiak Wacław
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kozłowski Zbigniew
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kozłowski Zbigniew
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jerzykiewicz Bronisława
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zając Marek
V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszyński Henryk
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Resiak Wacław
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Długoń Stanisław
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Kikoła Danuta
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrykowski Piotr
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ogiński Leonard
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Serba - Chrzanowska Agnieszka
Przewodnicząca Rady

Wiktor Józef
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pisarski Józef
Sekretarz Rady Nadzorczej

Siedlecki Stefan
Sekretarz Rady Nadzorczej

Skibińska Grażyna
Sekretarz Rady Nadzorczej

Radziwanowski Mirosław
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Kulesza Andrzej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do
19.11.2010 r.

Kościelak Danuta
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Orłowski Jerzy
Z-ca Przewodniczącej RN

Trawicki Kazimierz

Baranowski Bohdan

Cieślik Zenon

Gardynik Zygmunt

Trawicki Kazimierz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Trawicki Kazimierz
Sekretarz RN

Wróbel Wiesław

Cieślik Zenon

Marks Kazimierz

Krzyżelewski Andrzej

Grabowski Krzysztof

Ćwikliński Zbigniew

Milbrodt Kazimierz

Ostrowska Magdalena

Kożuchowski Jerzy

Orłowski Jerzy

Rackowska Hanna

Poławska Danuta

Noch Alicja

Warszyński Henryk

Wszelak Krystyna

Siedlecki Stefan

Walkowski Stefan

Wyszyński Eugeniusz

Grabarczyk Magdalena
Sekretarz Rady Nadzorczej
Cieślik Zenon
Kowalczyk Zbigniew
Matuszak Andrzej
Mechlińska Jadwiga
Mojsiewicz Eugenia
Trawicki Kazimierz

Trawicki Kazimierz
Sekretarz Rady Nadzorczej
Stankiewicz Wojciech
Orłowski Jerzy
Ogiński Leonard
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
od 19.11.2010 r.
Kasperczak Marcin

Orłowski Jerzy

Majtkowski Piotr

Niżegorodzki Mateusz

Kowalczyk Zbigniew

Milbrodt Kazimierz

Kujawska Dorota

Kikoła Danuta od 14.11.2012 r.

Traczyk Krystyna od 06.2018

Roman Sławomir od 14.11.2012 r.

Niżegorodzki Mateusz

Cieślik Zenon od 14.11.2012 r.

Dyktyński Marek

Trawicki Kazimierz
Kościelak Danuta

11.06.1992 r.

20.05.1997 r.

07.1998 r.

04.09.2000 r.

Masiel Mirosław
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kozłowski Zbigniew
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karczewski Aleksander
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
/od 27.07.93 Barnowski Bohdan

Kozłowski Zbigniew
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Poławska Danuta
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Warszyński Henryk
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Resiak Wacław
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Gardynik Zygmunt
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Orłowski Jerzy
Sekretarz Rady Nadzorczej

Siedlecki Stefan
Sekretarz Rady Nadzorczej

Mechlińska Jadwiga
Sekretarz Rady Nadzorczej

Cieślik Zenon

Cieślik Zenon

Bednarek January

Ćwikliński Zbigniew

Warszyński Henryk

Bujewicz Zbigniew

Pisarski Józef

Rachowska Hanna

Horak Józef

Siedlecki Stefan
- Sekretarz Rady Nadzorczej
Adamczuk Mieczysław
Malinowski Benedykt
Noch Alicja
Mionskowski Romulad
Ćwikliński Zbigniew
Kozłowski Zbigniew
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Noch Alicja

Milbrodt Kazimierz

Jerzykiewicz Bronisława

Siedlecki Stefan

Walkowski Stefan

Pogorzelec Krystyna

Wyganowski Tadeusz

Traczyk Krystyna

Radziwanowski Mirosław

10.06.2006 r.
Jerzykiewicz Bronisława
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Bejer Halina
od 19.11.2010 r.
Niżegorodzki Mateusz
od 19.11.2010 r.

19.06.2015 r.
Kikoła Danuta
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrykowski Piotr
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Mojsiewicz Eugenia
Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Erdmann Alicja
Sekretarz Rady Nadzorczej

Milbrodt Kazimierz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Kowalczyk Zbigniew

Cieślik Zenon

Matuszak Andrzej

Parobczak Lech

Mojsiewicz Eugenia

Majtkowski Piotr

Gardynik Zygmunt

Kowalczyk Zbigniew

Kulesza Andrzej od 13.02.2008 r.

Adamczuk Sławomir

Grabarczyk-Bródka Magdalena do 13.02.2008 r.

Traczyk Krystyna od 07.09.2015 r.

Jubileusz 30-lecia

SM Suchanino

Roman Sławomir

Synowiecka Teresa – od 13.10.2008 r.
Punzet-Morawska Grażyna do 13.10.2008 r.
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Kadencje zarządu
1991-2010
23.04.1991 r.

05.11.1991 r.

10.01.1992 r.

Włodzimierz Dorabiała – Prezes Zarządu

Lucyna Zabiełło – Prezes Zarządu

Donata Myszkiewicz – Z-ca Prezesa

Donata Myszkiewicz – Z-ca Prezesa

Stefan Siedlecki – Członek Zarządu

Stefan Siedlecki – Członek Zarządu

26.06.1992 r.

01.08.1993 r.

Witold Lipski – Z-ca Prezesa

SM Suchanino

03.02.1992 r.
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Józef Kawczyński – Prezes Zarządu

Józef Kawczyński – Prezes Zarządu

Józef Kawczyński – Prezes Zarządu

Donata Myszkiewicz – Z-ca Prezesa

Donata Myszkiewicz – Z-ca Prezesa

Włodzimierz Weremjewicz – Z-ca Prezesa

Stefan Siedlecki – Członek Zarządu

Włodzimierz Weremjewicz – Z-ca Prezesa

22.09.1993 r.

12.12.1995 r.

04.10.2000 r.

Józef Kawczyński – Prezes Zarządu

Józef Kawczyński – Prezes Zarządu

Leonard Wieczorek - Prezes Zarządu

Włodzimierz Weremjewicz – Z-ca Prezesa

Włodzimierz Weremjewicz – Z-ca Prezesa

Zofia Traczyk – Z-ca Prezesa

Krystyna Lewandowska - Członek Zarządu

Barbara Perucka – Członek Zarządu

13.10.2008 r.

25.11.2010 r.

Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu

Leonard Wieczorek – Prezes Zarządu

Jolanta Wołoszka – Z-ca Prezesa

Marek Bugaj – Z-ca Prezesa Zarządu

Skład Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino”
kadencja 2018-2021
Agnieszka Serba- Chrzanowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Zbigniew Kowalczyk
Członek

Jerzy Orłowski
Z-ca przewodniczącej RN
Przewodniczący Komisji Technicznej

Dorota Kujawska
Członek

Kazimierz Trawicki
Sekretarz

Krystyna Traczyk
Członek
Mateusz Niżegorodzki
Członek

Piotr Majtkowski
Członek /Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Marek Dyktyński
Członek

Skład zarządu

SM Suchanino

Spółdzielni Mieszkaniowej “Suchanino”
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Leonard Wieczorek
Prezes Zarządu
Marek Bugaj
Zastępca Prezesa ds. technicznych
Magdalena Niedbała
Pełnomocnik Zarządu

Brawa za działalność
inwestycyjną
Polscy parlamentarzyści, którzy reprezentują w Sejmie Pomorze, zgodnie twierdzą, że
spółdzielnie mieszkaniowe powinny realizować jeden ze swoich statutowych celów, a więc
tworzyć nowe mieszkania. Jedną z nielicznych na Pomorzu, która chce prowadzić inwestycje
mieszkaniowe, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”.

SM Suchanino

Poseł Jerzy Borowczak już niejeden raz dał się poznać przede wszystkim jako skutecznie walczący
w obronie spółdzielni mieszkaniowych.
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– Uważam, że najlepszą formą zarządzania mieszkaniami jest właśnie spółdzielnia. W Gdańsku na
każdym kroku spotkać można duże i małe inwestycje mieszkaniowe realizowane niestety przez
prywatne podmioty. Na palcach jednej ręki można
policzyć spółdzielnie, które realizują inwestycje
mieszkaniowe. Jeżeli chcemy poprawić sytuację
mieszkaniową w Gdańsku, to moim zdaniem należy
udostępnić niektórym spółdzielniom działki pod inwestycje mieszkaniowe. Niech z programu „ziemia
za mieszkanie” korzystają deweloperzy i spółdzielnie. Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
doskonale wiedzą, jak prowadzić takie przedsięwzięcia. Życzyłbym członkom spółdzielni, aby w ramach urodzinowego prezentu otrzymali działkę, na
której można byłoby zrealizować kolejną inwestycję
mieszkaniową – mówi Jerzy Borowczak.

Jerzy Borowczak, poseł

Przez minione 30 lat działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” wrosła w stolicę
Pomorza – Gdańsk, ale też w pewnym stopniu przyczyniła się do jego rozwoju, realizując
chociażby inwestycje mieszkaniowe. Na przestrzeni trzech dekad władze spółdzielni i jej
mieszkańcy pokazali, że są gotowi na zmiany i nowe wyzwania oraz na podejmowanie
trudnych i odważnych decyzji, których celem było i jest podnoszenie jakości usług
i zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

SM Suchanino

Mieczysław Struk,
marszałek województwa
pomorskiego
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SM „Suchanino” jest jedną z pierwszych spółdzielni
na Pomorzu, gdzie kompleksowo przeprowadzono
proces termomodernizacji budynków. Aby jeszcze
efektywniej wykorzystać ciepło sieciowe, a przy tym
oszczędzić pieniądze mieszkańców, proces ten jest
kontynuowany. Dlatego zachęcam do skorzystania
z preferencyjnych pożyczek, które można wykorzystać właśnie na termomodernizację budynków.
Wszystkie sukcesy, których nie brakuje na koncie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”, nie byłyby
możliwe, gdyby nie wysiłek, determinacja i zaangażowanie władz spółdzielni i jej działaczy. Życzę,
aby gdańska jubilatka nawiązała do tradycji swoich
starszych koleżanek z Tczewa czy Gdyni, które należą do najstarszych spółdzielni mieszkaniowych
na Pomorzu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach,
przynoszących nowe wyzwania i nowe zadania, zarządowi spółdzielni mieszkaniowej nie zabraknie
tego, co przesądziło o obecnych sukcesach, a więc
otwartości na potrzeby mieszkańców i konsekwencji
w realizacji celów.

Żyjemy
w zgodzie
i spokoju
Od 35 lat zmiany zachodzące na Suchaninie na bieżąco
obserwuje ks. prałat Piotr Toczek, proboszcz parafii
pw. Św. Maksymiliana Kolbe.

ks. prałat
Piotr Toczek

- Na przestrzeni tych lat na pewno poprawiła się estetyka budynków. Osiedle stało się ładniejsze, przybyło miejsc do odpoczynku
i rekreacji. Stało się to możliwe dzięki trosce i nakładom finansowym Spółdzielni, a więc samych mieszkańców. Nasze osiedle
przestało przypominać szarzyznę, a zyskało kolorytu i pewnej
radości. Kiedy obejmowałem parafię zamieszkiwały tu młode
rodziny. Z czasem Suchanino zaczęło się naturalnie starzeć. Od
kilku lat zauważam jednak wymianę pokoleniową. Obserwuję ponowny wzrost liczby młodych ludzi zamieszkujących na naszym
osiedlu. To niewątpliwie dzięki nowym obiektom mieszkalnym
osiedle w pewnym stopniu rozkwita.
Żyjemy w zgodzie i pokoju, a jeśli zachodzi taka potrzeba to zawsze możemy liczyć na pomoc Spółdzielni. Można powiedzieć,
że my, a więc Kościół, który stanowią wierzący mieszkańcy zajmujemy się sferą duchową, która ma wpływ na życie każdego
człowieka i wspólnot mieszkaniowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”, jako zarządzająca, stara się ogarniać swoją
troską potrzeby materialne mieszkańców. Dziękuję Wspólnocie
Parafialnej za obecność i świadectwo życia, za troskę o świątynię i parafię, za każdy gest zrozumienia, pomocy o nasz wspólny
dom. Z okazji Jubileuszu XXX-lecia Spółdzielni, składam serdecznie gratulacje, dziękuję za wszelkie dobro i życzę błogosławionych
owoców w służbie mieszkańcom naszej pięknej dzielnicy – życzy
ks. prałat Piotr Toczek.

Jubileusz 30-lecia

Nawiązać do tradycji
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Realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie miejskich rajców.
O spółdzielni z Suchanina nigdy nie zapominają radni dwóch jakże odmiennych opcji
politycznych – PO i PiS. Piotr Gierszewski i Piotr Dzik – bo właśnie o nich mowa – na
pierwszym miejscu stawiają dobro człowieka. Obaj, mimo politycznych różnic, bardzo chętnie
pomagają spółdzielcom z Suchanina.
Zdaniem Piotra Gierszewskiego politycy, a przede wszystkim
miejscy rajcy powinni pilnować konkurencyjności w budowaniu mieszkań, aby w tym procesie uczestniczyły także spółdzielnie mieszkaniowe.

SM Suchanino

Piotr Gierszewski,
Radny Miasta Gdańsk
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– Liderzy, czyli prezesi muszą być obdarzeni społecznym
zaufaniem, ponieważ zaufanie spółdzielców jest najważniejsze. Poza tym inwestycje muszą być prowadzone transparentnie. Dzięki temu gdańszczanie będą mogli kupić mieszkanie o 30–40% taniej niż od dewelopera. Takie spółdzielnie
w Gdańsku można policzyć na palcach jednej ręki – tłumaczy radny.
Spółdzielnia jest spadkobiercą osiedla, które było budowane
w latach 70., gdzie plany zagospodarowania przestrzennego
były bardzo kiepskie. Przez lata miasto korygowało te plany,
budując osiedlowe ulice, szkoły i chodniki. Nie myślano wtedy o zielonych terenach, miejscach do parkowania czy miejscach rekreacyjnych. Dziś mieszkańcy oczekują parkingów,
trawników, skwerów, nowych mieszkań oraz placów zabaw.
Jak to wszystko pogodzić?
– Moim zdaniem miasto wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową powinno opracować strategię, która mogłaby tak
zagospodarować wolne tereny na Suchaninie, żeby udało się
zaspokoić niemal wszystkie potrzeby mieszkańców osiedla.

Żałuję, że władzom Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” nie
udaje się porozumieć z miastem w sprawach prorozwojowych
osiedla – wyjaśnia Piotr Gierszewski. – Korzystając z okazji,
chciałbym życzyć mieszkańcom Suchanina przede wszystkim
powrotu do normalności przedcovidowej, ale też zadowolenia
z życia zawodowego i prywatnego. Zachęcam mieszkańców do
wyrażania swoich opinii, nie warto bać się wyrazić swoje zdanie.
Warto być krytykiem, ale nie uprawiać krytykanctwa. Namawiam
członków spółdzielni do większego zaangażowania społecznego, bo przecież mandat członka daje prawo głosu w wyborach
do Rady Nadzorczej, ale i decydowania o tym, co dzieje się na
osiedlu. Wszystkim mieszkańcom życzę, aby patrząc na włodarzy
swojej Spółdzielni, mogli powiedzieć: „Już sama obecność dobrego człowieka czyni świat lepszy i piękniejszy”.

Piotr Dzik,
Radny Miasta Gdańsk

Od ponad dwóch dekad w przedsięwzięciach organizowanych na
Suchaninie uczestniczy Piotr Dzik, gdański restaurator.
– Czystą przyjemność sprawiała mi pomoc w organizacji imprezy oraz samo uczestnictwo w niej. Za każdym razem miałem doskonałą okazję, aby porozmawiać z mieszkańcami osiedla o ich
problemach. Dzięki temu wiedziałem czego brakuje tej dzielnicy
i jakiej pomocy im udzielić. Patrząc teraz na Suchanino śmiem
twierdzić, że wiele spraw udało się załatwić. Wyremontowano
osiedlowe ulice i chodniki, zbudowano skate park z boiskiem przy
ulicy Paderewskiego, powstały wybiegi dla psów. Zawsze byłem,
jestem i będę z mieszkańcami Suchanina i dla nich – podkreśla
Piotr Dzik, któremu bardzo zależy, aby spółdzielnia żyła w pełnej
symbiozie z mieszkańcami.
Wiadomo, że Zarząd wspólnie z Radą Nadzorczą podejmują czasami decyzje, które nie zawsze są popularne wśród mieszkańców.
– Trudno się temu dziwić, ponieważ przy trzech osobach przy
stole jest zawsze pięć zdań – żartuje Piotr Dzik. – Nie wszystkim
to odpowiada, ale liczę na rozważne wypośrodkowane decyzje
z myślą o wszystkich mieszkańcach spółdzielni. Moim zdaniem
to gdańszczanie mieszkający na tym osiedlu są najważniejsi.
Z okazji jubileuszu życzę mieszkańcom, aby byli zadowoleni
i uśmiechnięci, pozbawieni trosk i problemów. A jeśli takowe
pojawią się dołożę wszelkich starań, aby je rozwiązać. Władzom
Spółdzielni zaś życzę dużych, ale i rozsądnych inwestycji, które
przyczynią się do rozwoju Suchanina – życzy Piotr Dzik.

Jubileusz 30-lecia

Dobro mieszkańców
Suchanina jest najważniejsze

25

Na pięć tysięcy polskich spółdzielni mieszkaniowych 3500 prowadzi działalność
gospodarczą, a pozostałe są w tzw. uśpieniu. W tym przeważającym gronie
aktywnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” w Gdańsku, którą
śmiało zaliczyć można do spółdzielni dużych. Świadczą o tym liczby.
Spółdzielnia liczy ok. 3500 członków, a więc ok. 10 tysięcy mieszkańców
i zarządza ponad 3 tysiącami mieszkań. Jest też znaczącym podmiotem
gospodarczym w polityce mieszkaniowej. Wyniki ekonomiczne świadczą
o tym, że gdańska jubilatka nie ma większych problemów.

Jerzy Jankowski,
Prezes ZRSM RP

Najważniejszym jednak jest fakt, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” prawidłowo odczytuje rolę, jaką ma
do spełnienia, a więc spełnia oczekiwania swoich członków. Mam tu na myśli przede wszystkim zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych czy podwyższanie standardów
zamieszkania, a co najważniejsze – szukanie pewnych
rozwiązań innowacyjnych, mających na celu obniżanie
kosztów utrzymania mieszkania w zakresie chociażby
energii cieplnej. W ocenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP spółdzielnia z Suchanina
plasuje się w czołówce spółdzielni mieszkaniowych
w Polsce. A składają się na to trzy elementy. Przede
wszystkim ludzie, a więc prawidłowe działanie organów
samorządowych, czyli walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu, ale również prawidłowo realizowanych
celów, dla których jest powołana i służebna rola w stosunku do jej członków. Prowadzona jest także racjonalna
polityka ekonomiczna, co powoduje, że opłaty zależne
od spółdzielni są stosunkowo niskie. Jest to ważne,
szczególnie w dobie covidu-19, utracone zostały pewne
przychody chociażby z wynajmu lokali użytkowych czy
zaległości członków, którzy potracili pracę.
Wiem, że władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino”
rozważają możliwość budowy mieszkań w systemie lokatorskim. Mam nadzieję, że swoje plany zrealizują, a my
jako związek rewizyjny poczynimy wszystko, żeby wesprzeć ich w tym przedsięwzięciu. W różnych częściach
kraju takie inwestycje są prowadzone i jestem przekonany, że kolejna prowadzona będzie na Suchaninie.
Jubileusz 30-lecia

Czołówka
polskich spółdzielni
mieszkaniowych
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Spółdzielnia to najlepsza
forma zarządzania
nieruchomościami

SM Suchanino

Spółdzielnia mieszkaniowa to zdecydowanie najlepsza forma zarządzania nieruchomościami,
mimo iż politycy z Warszawy czy nawet lokalnego podwórka traktują je jako kule u nogi.
Lokalne samorządy w ogóle nie wspierają spółdzielni w zakresie inwestycji mieszkaniowych.
W znacznie lepszy sposób traktowane są podmioty prywatne, a więc deweloperzy. Spółdzielnia
z Suchanina jako jedna z nielicznych na Pomorzu posiadała tereny, na których mogła
realizować inwestycje mieszkaniowe.
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– Członkowie zarządów Spółdzielni mieszkaniowych wraz z Prezesem Leonardem
Wieczorkiem bardzo chętnie angażują się
w działania, które mają przyczynić się do
obrony polskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Dość powiedzieć, że prezes Leonard Wieczorek już od 15 lat znajduje się w zarządzie
Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców
Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych,
był też – przez jedną kadencję – członkiem
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Spółdzielczość jest też pewną formą aktywności społecznej dla samych mieszkańców, którzy chętnie angażują się w życie

spółdzielni – mówi Marian Banacki, prezes
Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców
Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych.
Marian Banacki zauważa, że spółdzielcy to
też obywatele Gdańska, ale wszystko, co powstaje na terenach należących do spółdzielni,
muszą finansować z własnej kieszeni.
– Jeszcze do niedawna mieszkańcy nie mogli nawet w ramach budżetu obywatelskiego
zgłaszać projektów, których realizacja odbywała się na terenach należących do spółdzielni. A przecież każdy z nas płaci podatki jak

inny mieszkaniec Gdańska – dodaje Marian
Banacki.
Leonard Wieczorek aktywny zawodowo jest
nie tylko na terenie Suchanina, ale również
poza nim. Dzięki temu szybko i głośno może
mówić o problemach spółdzielczych na
szczeblu centralnym. Warto zwrócić uwagę
na jeszcze jeden fakt. Długość pracy obecnego zarządu świadczy o tym, że duet Bugaj/
Wieczorek to zgrany tandem z ogromnym
doświadczeniem, co przekłada się na dobrą
jakość w zarządzaniu firmą, jaką jest spółdzielnia mieszkaniowa.

Marian Banacki, prezes
Pomorskiego Stowarzyszenia
Zarządców Nieruchomości
Spółdzielni Mieszkaniowych.

Na terenie Trójmiasta SM „Suchanino” jest jedyną spółdzielnią posiadającą certyfikat jakości
ISO 9001, a z Ogólnopolską Izbą Gospodarki Nieruchomościami współpracuje w tym zakresie
już od 2009 roku, dbając o ciągłe doskonalenie usług oferowanych mieszkańcom, zgodnie
z dewizą „Wysoka jakość zarządzania gwarantem zadowolenia mieszkańców” i świecąc innym
wzorcowym przykładem.

– Aby otrzymać Certyfikat Jakości ISO 9001,
przedsiębiorstwo powinno przede wszystkim zapoznać się dokładnie z wymaganiami międzynarodowej normy jakości PN-EN ISO 9001:20015
i je spełnić. Powinno dokonać analizy misji i wizji,
opracowując swoją politykę jakości. Aby otrzymać certyfikat jakości, firma powinna opracować swój System Zarządzania Jakością i sporządzić Kodeks Jakości i książki poszczególnych
procesów, wdrożyć go, utrzymywać i doskonalić
– mówi Dominik Jerzy Koreń, dyrektor ds. jakości Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

Dominik Jerzy Koreń, dyrektor
ds. jakości Ogólnopolskiej Izby
Gospodarki Nieruchomościami.

W przypadku OIGN jest to certyfikacja grupowa
w zakresie „Zarządzania i administrowania nieruchomościami”. Certyfikat ważny jest trzy lata,
po których przeprowadzany jest audyt recertyfikacyjny. Grupa ISO jest otwarta i OIGN może
służyć pomocą, szkoleniami i konsultacjami przy
opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania
jakością, a także w przeprowadzeniu jego certyfikacji.
– Posiadanie certyfikatu zobowiązuje do utrzymania na wysokim poziomie jakościowym
świadczonych usług zarządzania i administrowania nieruchomościami, spełniania w swoim
działaniu i podejmowanych decyzjach wymagań
prawa i w miarę możliwości spełniania oczekiwań mieszkańców tak, aby byli zadowoleni.
Zobowiązuje również do utrzymania budynków
w należytym stanie technicznym oraz widoczną
dbałość o ich otocznie, w tym tereny zielone.
Posiadanie certyfikatu zobowiązuje także do
sprawnej obsługi mieszkańców – podkreśla Dominik Jerzy Koreń.

Jubileusz 30-lecia

Wysoka jakość
zarządzania
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Działalność Spółdzielni zauważana jest nie tylko przez samych mieszkańców. Wysoko
oceniają ją również sąsiedzi – prezesi innych gdańskich spółdzielni mieszkaniowych.

Działalność spółdzielni nie jest też obca
Janowi Kazimierczykowi, prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Szadółki”.
– Można powiedzieć, że zmiany zachodzące na Suchaninie mam okazję oglądać
na bieżąco, ponieważ mieszkam po sąsiedzku, kilka przecznic dalej. Jestem pod
wrażeniem wprowadzanych innowacji.
Mam tu na myśli chociażby prowadzenie
działalności inwestycyjnej, co w przypadku spółdzielni mieszkaniowych było ewenementem na skalę kraju. Godnym uwagi
był też sposób, w jaki spółdzielnia promo-

wała sprzedaż wybudowanych mieszkań,
szukając różnych i – jak się później okazało – skutecznych działań promocyjnych.
Mimo wielu przeciwności prawnych i kłód,
rzucanych spółdzielcom pod nogi, zarząd
SM „Suchanino” działa bardzo sprawnie.
Warto wiedzieć, że prezes Leonard Wieczorek jest nie tylko prezesem spółdzielni, ale
też aktywnie działa w organizacjach spółdzielczych, by stworzyć warunki, w których
mieszkańcom nie tylko na Suchaninie żyłoby się jak najlepiej. W gdańskim środowisku wymieniamy się pewnymi doświadczeniami, które czasami wykorzystujemy na
swoim podwórku, a jeśli zachodzi potrzeba, to możemy liczyć na pomoc kolegów
ze spółdzielni na Suchaninie – podkreśla
Jan Kazimierczyk.
Leszek Majewski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” zauważa, że w środowisku spółdzielczym raczej unika się tak
zwanych dobrych rad.
– Czasami dzielimy się opiniami w ważnych dla naszych mieszkańców sprawach.
Uważam, że koledzy z zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Suchanino” to doświadczeni zarządcy nieruchomości. Lata pracy
świadczą o dobrym wyważeniu kompromisu, jaki charakteryzuje wysokość opłat
i zakres prac, które trzeba wykonać. Oczywiście mówię tylko o opłatach zależnych
od spółdzielni. Z okazji jubileuszu życzę nie
tylko zarządowi, ale wszystkim pracownikom satysfakcji z pracy, a mieszkańcom
Suchanina dobrego nastroju z faktu mieszkania w fajnej dzielnicy Gdańska – życzy
Leszek Majewski.

Leszek Majewski,
prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Chełm”

Jan Kazimierczyk,
prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Szadółki”

Andrzej Różański,
prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Orunia”

Jubileusz 30-lecia

SM Suchanino

Sąsiedzi doceniają
i chwalą jubilatkę
z Suchanina

– W moim przekonaniu wyróżnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” jest fakt,
że mimo różnych przeciwności, realizowane były inwestycje mieszkaniowe. Trzeba
pamiętać, że jest to jedna z misji spółdzielczości. Spółdzielnie mieszkaniowe
powoływano właśnie po to, by budowały
mieszkania dla swoich członków. Oznacza
to, że w spółdzielni na Suchaninie pracują
osoby kreatywne, które przyczyniają się
do jej rozwoju. Interesującym powodem,
dla którego warto wyróżnić zacną „jubilatkę”, jest spójna zabudowa osiedla i jasna
koncepcja zarządzania. SM „Suchanino”
zarządzana jest w sposób jasny, dynamiczny i nowoczesny. Jestem przekonany,
że przyjęty model kierowania, z zastosowaniem norm ISO, świadczy o tym, że we
wszystkich jej organach pracują osoby,
które myślą perspektywicznie. Dają szansę
na funkcjonowanie spółdzielni we współczesnym świecie – mówi Andrzej Różański, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
„Orunia”
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Dobra reputacja,
wiarygodność i prestiż

SM Suchanino

Ostatnie lata to pasmo
nagród i wyróżnień
przyznawanych przez
różne organizacje nie
tylko związane z branżą
spółdzielczą. Ich
odzwierciedlenie znaleźć
można przede wszystkim
w jakości pracy całego
zespołu pracowników
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Suchanino”.
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Każda z otrzymanych nagród jest dowodem
na to, że SM „Suchanino” jest doceniana
nie tylko w środowisku spółdzielczym, ale
również biznesowym. Na uwagę zasługuje przede wszystkim Srebrny Laur Jakości
przyznawany przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Nagrodę otrzymują podmioty, prezentujące swoje zaangażowanie w zarządzaniu
jakością, którego idea stanowi fundament
ciągłego doskonalenia, innowacyjności

i zrównoważonego rozwoju. Wszystko po to,
aby osiągnąć i konkurować na równym poziomie z najlepszymi organizacjami w Europie i na
świecie. SM „Suchanino” jest jedyną spółdzielnią
mieszkaniową nie tylko na Wybrzeżu, ale i całym
kraju, która osiągnęła taki wysoki poziom jakości.
Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016 2020, Nagroda Główna w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych
im. dr Ryszarda Jajszczyka za 2019 rok czy
Gazela Biznesu dla najbardziej dynamicznych
polskich przedsiębiorstw w 2017, 2018 roku to
tylko kilka z długiej listy nagród przyznanych
Spółdzielni. Nagrody i wyróżnienia, którymi uhonorowano SM „Suchanino”, kojarzą się z prestiżem i zarazem świetną rekomendacją mającą
niebagatelne znaczenie w kontaktach handlowych z dotychczasowymi i nowymi kontrahentami. Odzwierciedlają też one dobrą reputację
oraz wiarygodność spółdzielni, która doskonale
radzi sobie nawet wśród znacznie większych
konkurentów.
Wszystkie te nagrody są dobitnym dowodem na
to, że jakość usług świadczonych wobec członków Spółdzielni jest na najwyższym poziomie.
Śmiało też można powiedzieć, że te osiągnięcia są zwieńczeniem ciężkiej pracy całej kadry
pracowniczej SM „Suchanino”. Nikt jednak nie
spoczywa na laurach, bowiem nieustannie podnoszone są kwalifikacje i jakość pracy całego
zespołu spółdzielni.

Zgodna i owocna
współpraca z sąsiadami

SM Suchanino

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” opiera się również na symbiozie
z organizacjami pozarządowymi, szkołami, kościołem czy radą dzielnicy. Dzięki temu możliwe
jest stworzenie odpowiednich warunków do jeszcze większej aktywności społecznej
oraz do prowadzenia interesujących przedsięwzięć na rzecz mieszkańców osiedla.
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Ewa Okuniewska,
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy
Suchanino

Kilkanaście lat działa na Suchaninie Bałtyckie Stowarzyszenie
„Aktywność”, które przede wszystkim zajmuje się wspieraniem
nauczycieli w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (fotograficznych,
kulinarnych, teatralnych, sportowych, plastycznych). Celem stowarzyszenia jest aktywizacja nie tylko młodych, ale także dorosłych
mieszkańców Suchanina. Osiedle jest białą plamą na kulturalnej
mapie Gdańska, dlatego działalność organizacji jest niezwykle
potrzebna.

mieszkańców i osiedla. Jednak przy zjednoczeniu sił działania są
zdecydowanie owocniejsze.

– Jeszcze przed pandemią uczestniczyliśmy w imprezach organizowanych przez Spółdzielnię, która również wspiera nasze
przedsięwzięcia. Możemy liczyć na pomoc w zakupie materiałów
niezbędnych na zajęcia, wsparcie finansowe podwieczorków dla
dzieci. Mam nadzieję, że nasza współpraca zarówno z Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz Spółdzielnią
Mieszkaniową „Suchanino” po ustaniu pandemii znów zakwitnie.
Już teraz mogę zdradzić, że uczniowie będą mogli wziąć udział
w niezwykle kreatywnych, oczywiście pozalekcyjnych zajęciach
robotyki lub lego – mówi Małgorzata Borusiak, prezes Bałtyckiego
Stowarzyszenia „Aktywność”.

Rada Dzielnicy, która powstała zaledwie kilka lat temu, jest aktywna i często organizuje różne przedsięwzięcia, w których uczestniczą mieszkańcy Suchanina.

Rada Dzielnicy Suchanino i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino” to dwa odrębne podmioty, ale wspólnie działają na rzecz

– Od samego początku naszej działalności Spółdzielnia, a właściwie jej włodarze pomagali nam w kwestiach organizacyjnych.
Staramy się wspierać wspólne przedsięwzięcia, takie jak festyny
rodzinne czy zawody wędkarskie – mówi Ewa Okuniewska, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Suchanino.

– Są to nie tylko imprezy, koncerty ale również turnieje sportowe,
przedstawienia, wycieczki, grzybobrania, paczki świąteczne dla
mieszkańców oraz inne działania, podczas których dla przykładu
sprzątamy osiedle. Chcielibyśmy mieszkać w czystym otoczeniu,
ale zdajemy sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Dlatego bierzemy sprawy w swoje ręce i sami sprzątamy, a korzystając z okazji,
zapraszam wszystkich mieszkańców do liczniejszego udziału
w takich działaniach – zachęca Ewa Okuniewska. Rada Dzielnicy
również wspiera finansowo Instytucje Oświatowe poprzez m.in.
zakup pomocy dydaktycznych, i innych projektów inwestycyjnych.
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Sercem każdej małej miejscowości albo miejskiego osiedla są szkoły. Wokół nich
skupione jest życie mieszkańców. Na Suchaninie funkcjonują dwie szkoły i przedszkola,
które jak jedna wielka rodzina wspólnie ze Spółdzielnią-jubilatką pracują nad wieloma
przedsięwzięciami, z których korzystają najmłodsi mieszkańcy osiedla.

SM Suchanino

Mirosław Michalski,
dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 42
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Zarówno ze Szkołą Podstawową nr 42, jak Szkołą
Podstawową 43 (a do niedawna Gimnazjum nr 29)
i Przedszkolami nr 73 spółdzielnia współpracuje
od bardzo wielu lat. Jej pomoc doceniają – bez
wyjątku – dyrektorzy wszystkich trzech placówek
oświatowych.
– Trudno dziś o tak znakomitego przyjaciela naszej
szkoły, jakim jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”. Wspólnie podejmujemy wiele inicjatyw, które
dedykowane są dzieciom. W naszej szkole organizujemy spotkanie z Mikołajem, podczas którego nie
brakuje atrakcji dla milusińskich – mówi Bartłomiej
Cendrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43. –
Drzwi naszej szkoły są zawsze otwarte na wydarzenia, których organizatorem jest spółdzielnia. Przypomnę, że mieliśmy przyjemność gościć uczestników
jubileuszowej imprezy z okazji 25-lecia Spółdzielni. Tu też odbywały się wieczorki taneczne klubu
seniora.
Warto jeszcze dodać, że dzięki finansowemu wsparciu Spółdzielni cheerleaderki z działającego już od 15
lat zespołu „Emotion” mogły wziąć udział w Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Kielcach.

Za dotychczasowe wsparcie i współpracę Szkoła Podstawowa nr 43 uhonorowała Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” tytułami „Przyjaciela Szkoły” oraz „Mecenasa Kultury”.
Decyzją władz Spółdzielni – od wielu lat – dofinansowywane są w obu podstawówkach obiady dla dzieci.

Bartłomiej Cendrowski,
dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 43

– Jest to doskonały sąsiad i partner, który przy każdej potrzebie stara się wspierać naszą działalność.
Nie otrzymałem jeszcze chyba odmownej decyzji dotyczącej wsparcia szkolnych przedsięwzięć, a mam
tu na myśli głównie zadania sportowe. Otrzymujemy
finansową pomoc przy organizacji różnego rodzaju
imprez. Sami też pomagamy zarządowi w organizacji
spółdzielczych zebrań, udostępniając na ten cel szkolne pomieszczenia. W ostatnim czasie głośno zrobiło
się na temat sportowego balonu, ale jestem przekonany, że sprawa ta nie wpłynie negatywnie na naszą
współpracę – dodaje Mirosław Michalski, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 42.
Dyrektorzy szkół zgodnie też twierdzą, że współpraca
ze Spółdzielnią jest nieoceniona i dla dobra mieszkańców Suchanina powinna nadal trwać. Każdy z nich
życzy jubilatce dalszego rozwoju spółdzielni oraz realizacji celów, które mogą wpłynąć na komfort życia
mieszkańców.

Jubileusz 30-lecia

Niczym jedna wielka rodzina
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Suchanino
ma prawo do
zrównoważonego
rozwoju

Troszczmy się
o dobre imię naszych
spółdzielni

– Przede wszystkim zależy nam na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu demokracji. Nasze działania są też ukierunkowane
na zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu publicznym i proces podejmowania decyzji, które właśnie ich dotyczą. Zależy nam również na wspieraniu wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu oraz przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu – mówi Piotr Andrykowski.

SM Suchanino

Członkowie stowarzyszenia podejmowali działania chociażby w kwestii
częstotliwości wywozu śmieci, uruchomienia parkingu społecznego, wykonania zatoczki dla autobusów przy ul. Powstańców Warszawskich,
schodów prowadzących do tego przystanku, czy postawienia wiaty przy
nowo wybudowanej zatoce autobusowej.
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– Z naszej inicjatywy zostało wykonane przejście i schody od ulicy
Otwartej do przystanku autobusowego przy Powstańców Warszawskich. Wspieraliśmy spółdzielnię w realizacji inwestycji przy ulicy
Czajkowskiego, przebudowie Pawilonu przy ul. Paderewskiego 9 czy
w sprawie umowy o wybudowanie Biedronki przy ul. Beethovena.
Postulowaliśmy zwiększenie różnorodności sadzonych drzew i krzewów ozdobnych na osiedlu, co zostało bardzo dobrze przyjęte. Nie
sposób wymienić wszystkich inicjatyw – także tych, które zostały
zrealizowane. Wszystkie mają wspólny mianownik – służą mieszkańcom Suchanina i poprawiają jakość życia na osiedlu – zauważa
Piotr Andrykowski.

Członkowie stowarzyszenia uważają Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” za wspólne dobro, dlatego w szeregu sprawach, które decydowały
o widocznej poprawie standardu życia członków spółdzielni wspierali
jej zarząd.
– Tak było w przypadku inwestycji przy ul. Noskowskiego i Czajkowskiego, jak i przy likwidacji parkingu płatnego przy ul Paderewskiego.
Niektórzy dopiero teraz w pełni doceniają zalety tych decyzji. Mieszkańcy
Suchanina są coraz bardziej otwarci na zmiany, ale jest grupa zatwardziałych konserwatystów, niewidzących dalej niż czubek nosa, wiecznych malkontentów, którzy wciąż są przeciwni jakimkolwiek zmianom,
a przecież mówimy o takich, które mają na celu poprawę życia mieszkańców. Mam tu na myśli chociażby propozycję zagospodarowania
dużych, niewykorzystanych przestrzeni między ulicami Powstańców
Warszawskich a Paderewskiego. Przecież domy budowane od północnej strony z podziemnymi garażami i usługami na poziomie zerowym
w żaden sposób nie zasłaniałyby słońca mieszkańcom budynku nr 4,
gdyż jest to fizycznie niemożliwe. Krytykanci nie widzą ewidentnych korzyści płynących z takiego rozwiązania, a byłyby to: dodatkowe sklepy
i usługi czy możliwość stawiania samochodu w garażu. Suchanino ma
prawo do zrównoważonego rozwoju, ale musi tego chcieć większość
jego mieszkańców. Sądzę, że propozycja jest godna uwagi i że zarząd
spółdzielni ma szanse trafić z nią do większości. A może należy inaczej
podejść do zagadnienia? Zawsze bardziej przekonujące są inicjatywy
oddolne – podsumowuje Piotr Andrykowski.

Piotr
Andrykowski

Spółdzielnie mieszkaniowe są dla
nas bardzo ważnym partnerem
w realizacji polityki mieszkaniowej
w mieście. Mimo, że pojawiają
się czasem czarne owce, czego
doświadczyliśmy w ostatnim czasie
na Ujeścisku, należy je traktować
jako ważny filar społecznego
budownictwa.
Niestety brakuje w Polsce poważnej debaty nad ich rolą i uwarunkowaniami prawnymi kształtującymi spółdzielczość. Często traktowana jako
relikt poprzedniej epoki, może stanowić odpowiedź na współczesne
wyzwania, czego przykładem może być spółdzielcze prawo lokatorskie.
Spółdzielnię Mieszkaniową „Suchanino” z całą pewnością można zaliczyć do najprężniej działających spółdzielni w naszym mieście. Jest
też przykładem dobrego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi.
Korzystając z okazji serdecznie gratuluję przede wszystkim mieszkańcom osiedla jubileuszu i życzę, by żyło im się komfortowo, szczęśliwie,
a przede wszystkim zdrowo. Warto pamiętać, i mówię to jako mieszkaniec innej SM, że spółdzielnie to członkowie – my mieszkańcy. Dbajmy
o właściwe funkcjonowanie i troszczmy się o dobre imię spółdzielni, bo
to przecież nasz, własny dom.

Piotr Grzelak, zastępca
prezydenta Gdańska
ds. zrównoważonego
rozwoju

Jubileusz 30-lecia

Od 8 lat działa na Suchaninie Stowarzyszenie „Wspólne dobro”,
a jego założycielami byli w większości członkowie Rady
Nadzorczej SM „Suchanino”, którym zawsze na sercu leżało
dobro mieszkańców i członków spółdzielni.
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Bezpiecznie
i spokojnie

Robert Kacprzak,
inspektor ds. komunikacji
społeczny Straży
Miejskiej w Gdańsku

SM Suchanino

Nie wiadomo dokładnie, ile przestępstw w 2020
roku odnotowano na samym Suchaninie. Wiadomo
jedynie, że na terenie w rejonie działania Komisariatu Policji VIII przy ul. Kartuskiej 245B, policjanci
odnotowali 1600 przestępstw.

42

– Mieszkańcy Gdańska, w tym mieszkańcy dzielnicy Suchanino, zgłaszają lokalne problemy policjantom także za pośrednictwem Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa – nowoczesnej platformy wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem
a Policją. W 2020 roku za pośrednictwem tej aplikacji mieszkańcy Suchanina nanieśli na mapę
22 zagrożenia, a dotyczyły one m.in. grupowania
się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu
w miejscach niedozwolonych. Najwięcej z tych
zgłoszeń dotyczyło ul. Kurpińskiego i ul. Czajkowskiego – informuje nadkom. Magdalena Ciska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
W rejonie Suchanina od kilku lat funkcję dzielnicowego pełni ten sam policjant, który bardzo dobrze
zna specyfikę tej dzielnicy oraz jej mieszkańców.
Każdy niepokojący sygnał, który otrzymuje podczas obchodu od mieszkańców jest przez niego
sprawdzany.

Magdalena Ciska,
oficer prasowy
Komendy Miejskiej
Policji w Gdańsku

– Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Suchanina, dzielnicowy komisariatu współpracuje ze
Spółdzielnią Mieszkaniowej „Suchanino”. Polega
ona przede wszystkim na stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami spółdzielni, a także na
organizowaniu cyklicznych spotkań, w trakcie których omawiane są problemy bieżące mieszkańców
oraz zagadnienia związane ze współpracą Policji
ze Spółdzielnią. Dzięki temu w ostatnim czasie
częściowo wyeliminowano kilka przypadków złego
parkowania, które zagrażało pieszym, czy zakłócania spokoju mieszkańców i śmiecenia osiedla – dodaje nadkom. Magdalena Ciska.
– Każda dzielnica jest inna i ma swoje specyficzne problemy. W przypadku Suchanina strażnicy
miejscy najczęściej interwencje podejmują wobec
kierowców parkujących auta wbrew przepisom,
osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz właścicieli psów, którzy nie sprawują
właściwego nadzoru nad swoimi czworonogami.
Pojawiają się też zgłoszenia związane z ochroną
środowiska i zaśmiecaniem oraz spalaniem odpadów w przydomowych instalacjach grzewczych.
Strażnicy miejscy są w stałym kontakcie między
innymi ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Suchanino”.
Współpraca polega na bieżącym zgłaszaniu interwencji i wspólnym rozwiązywaniu dzielnicowych
problemów – dodaje Robert Kacprzak, inspektor
ds. komunikacji społeczny Straży Miejskiej w Gdańsku.

Jubileusz 30-lecia

Suchanino to jedna z bezpieczniejszych dzielnic naszego miasta.
Dowodzą tego statystyki Policji i Straży Miejskiej.
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Od blisko 5 lat Spółdzielnia współpracuje z Kołem Wędkarskim PZW 4 Gdańsk Portowa. Dzięki temu dla młodych, ale
i dorosłych mieszkańców osiedla organizowane są zawody
wędkarskie.
– Wśród mieszkańców naszej Spółdzielni mamy
ok. 30 wędkarzy dorosłych. Ale z każdym rokiem przybywa nam również młodego narybku. Cieszę się, że młodzi
ludzie wybierają pójście na ryby, a nie bezczynne siedzenie
przy laptopie albo komórce. Organizujemy nie tylko zawody
wędkarskie, ale również kursy przygotowawcze do egzaminów na kartę wędkarską. Udział w nich jest całkowicie
bezpłatny – podkreśla Stefan Skiba, mieszkaniec Suchanina, który jest równocześnie członkiem Koła Wędkarskiego
PZW 4 Gdańsk Portowa.
Dla dzieci organizowane są także festyny, a dla starszej
młodzieży wieczorki taneczne i wyjazdy na grzyby. Jednym
z wielu motorów napędowych tych działań jest Wanda Rożnowska.

SM Suchanino

Na grzyby, na ryby,
a może na imprezę….
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Spółdzielnia mieszkaniowa to nie tylko zarządzanie i administrowanie nieruchomości.
To także organizacja wolnego czasu dla mieszkańców osiedla. Władze SM „Suchanino”
aktywnie uczestniczą chociażby w organizacji zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży
czy grzybobrania dla nieco starszej młodzieży.

– Wieczorki taneczne dla wielu starszych mieszkańców naszego osiedla
były jedyną rozrywką. W tej chwili nie mamy miejsca, w którym moglibyśmy organizować nasze spotkania. Władze spółdzielni czynią starania,
abyśmy mogli uruchomić klub seniora, ale ich pomysły są w różny sposób
bombardowane, przez co nie mamy dla siebie żadnego miejsca. Gdyby nie
wsparcie zarządu Spółdzielni, nie bylibyśmy w stanie zorganizować nawet
wieczorków tanecznych – podkreśla Wanda Rożnowska.

SM Suchanino

Dla mieszkańców organizowane były chociażby wyjazdy na grzyby. W 2020
roku – w związku z pandemią koronawirusa – musiano zrezygnować z tych
planów.
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– Organizacja tych wyjazdów zawsze była perfekcyjna. Cieszymy się, że
spółdzielnią zarządzają osoby, które myślą także o dzieciach i osobach starszych. Na wielu innych osiedlach funkcjonują kluby seniora, a my po prostu
zazdrościmy naszym rówieśnikom. Jestem dość aktywną seniorką i chętnie uczestniczyłabym w zajęciach organizowanych na Suchaninie. Z okazji
30-lecia spółdzielni chcielibyśmy otrzymać prezent w postaci klubu seniora
– mówi Helena Bül, mieszkanka Suchanina.

Biuro Zamiany i Sprzedaży Nieruchomości „Twój-Dom”
zajmuje się sprzedażą i zamianami mieszkań w tym
także zadłużonych. Firmę cechuje wysoki profesjonalizm, długoletnie doświadczenie na rynku oraz
doskonała znajomość branży nieruchomości,
co wpływa na bezproblemowe rozwiązywanie
skomplikowanych spraw oraz komfortową obsługę klientów. Korzystając z usług naszej Firmy, macie Państwo świadomość, że wszelkie
czynności wykonane są z należytym stosowaniem przepisów prawa, standardów
zawodowych, zasadami etyki zawodowej,
a czynności pośrednictwa wykonywane są
ze szczególną starannością właściwą dla ich
zawodowego charakteru oraz z przestrzeganiem danych osobowych (Dz.U.Nr 133/1997,
poz. 883). Posiadamy bogatą ofertę mieszkań
pod zamianę, współpracujemy z spółdzielniami mieszkaniowymi w Trójmieście.
Jedną z pierwszych spółdzielni mieszkaniowych
z którą zaczynaliśmy współpracę 11 lat temu była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Suchanino”, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.

lista laureatów konkursu

SM Suchanino

„Suchanino
oczami Dziecka”
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I miejsce kategoria 3 – 5 lat:
Dominika Pujsza, 5 lat

I miejsce kategoria 6 – 8 lat:
Hanna Nowakowska, 6 lat

I miejsce kategoria 9 – 12 lat:
Anna Łaguna, 11 lat

Kompleksowe rozwiązanie do obsługi i procesowania odczytów zdalnych,

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SUCHANINO"
UL. KAROLA KURPIŃSKIEGO 21
80-169 GDAŃSK
SEKRETARIAT:
TEL. 887 753 130
SEKRETARIAT@SMSUCHANINO.PL
WWW.SMSUCHANINO.PL

