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Mieszkaniowe kłopoty Jak długo trzeba czekać na lokal od miasta? Przypadek Czytelniczki pokazuje, że nawet do pięciu lat

Czterdzieści metrów dla czterech 
dorosłych to nie są normalne warunki

Justyna 
Wojciechowska-Narloch 
j.wojciechowska@nowosci.com.pl 

- W mieszkaniu, gdzie latem 
jest zaduch, a zimą panuje 
chłód i wilgoć, nie mam się 
gdzie podziać. Nie chcę przesz-
kadzać najstarszemu synowi, 
który w dzień odsypia pracę 
na nocki w piekarni - opowiada 
Hanna Batog. - Drugi syn cierpi 
na chorobę psychiczną, też wy-
maga spokoju. Do tego kuch-
nia, przedpokój i łazienka nie 
mają ogrzewania. 

O niższym standardzie 
Hanna Batog i jej synowie 
otrzymali lokal socjalny przy 

ulicy Poznańskiej 95 po wyro-
ku eksmisyjnym z poprzednie-
go mieszkania. Prawo zezwala, 
aby był o obniżonym standar-
dzie. Warunek jest tylko jeden: 

na lokatora nie może przypadać 
mniej niż 5 metrów kwadrato-
wych. W sprawie rodziny Bato-
gów tę zasadę zachowano: 
mieszkanie na Podgórzu ma 

41,23 mkw. Jego atutem jest 
bezsprzecznie czynsz, ponie-
waż rodzina płaci tylko 65 gro-
szy za metr kwadratowy. 

W 2014 roku wspólne do-
chody pani Hanny i jej synów 
przekroczyły kryterium kwali-
fikujące do otrzymania lokalu 
socjalnego. Gmina zawarła 
z ko  bietą umowę, na mocy któ-
rej rodzina oczekuje na wska-
zanie lokalu mieszkalnego. 
Obowiązuje ona do stycznia 
2016 roku. 

Przez pożar 
- Z uwagi na trudną sytuację ży-
ciową i mieszkaniową rodziny 
w październiku 2014 roku zło-
żyliśmy pani Batog propozycję 
najmu lokalu mieszkalnego 
przy ul. Chłopickiego 12. Nieste-
ty, w związku z pożarem bu-
dynku w październiku 2014 ro-
ku i koniecznością zabezpiecze-
nia lokali zamiennych, byliśmy 
zmuszeni wycofać się z tego  
- tłumaczy Karolina Wojcie-
chowska, rzecznik ZGM w To-
runiu. - Tym niemniej już 

w grudniu 2014 pani Batog 
otrzymała od nas propozycję 
najmu lokalu przy ul. Parkowej. 
Mieszkanie położone było 
na parterze i składało się z 2 po-
koi, kuchni, przedpokoju i wc 
(lokal z ogrzewaniem węglo-
wym). Rodzina zrezygnowała 
z wprowadzenia się tam. 

Jak twierdzi Zarząd Gospo-
darki Mieszkaniowej, pani Han-
na oczekuje wskazania trzypo-
kojowego mieszkania w no-
wym budownictwie z central-
nym ogrzewaniem i łazienką. 
A więc lokalu droższego, o wyż-
szym standardzie. 

- Niestety obecnie nie dy-
sponujemy lokalem, który speł-
niałby oczekiwania tej rodziny. 
Cały czas pamiętamy o ko-
nieczności znalezieniaia jej lo-
kalu mieszkalnego - dodaje Ka-
rolina Wojciechowska. 

Należy dodać, że średni czas 
oczekiwania na lokal mieszkal-
ny przez osoby ujęte na listach 
mieszkaniowych wynosi w To -
runiu nawet od czterech do pię-
ciu lat.¹

Jeden pokój, a w nim 
matka i trzech doro-
słych synów. Tak żyje 
Hanna Batog. ZGM - 
choć traktuje sprawę 
priorytetowo - nie ma 
dla niej rozwiązania. 
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PANI HANNA wraz z synami w jednopokojowym mieszkaniu na Podgórzu

KRÓTKO

Warsztaty pisarskie 
dla seniorów  
29 września w bibliotece 
przy ul. Kościuszki 47 w Toru-
niu odbędą się bezpłatne war-
sztaty twórczego pisania dla 
mieszkańców Torunia, którzy 
ukończyły 60 lat. Zajęcia kie-
rowane są do tych, którzy do-
piero przymierzają się do pisa-
nia oraz takich, które już piszą 
- zwykle do szuflady lub dla 
wąskiego grona odbiorców. 
Zgłoszenia przyjmowane są 
w bibliotece przy ul. Kościusz-
ki 47 lub telefonicznie pod nu-
merem: 56 655 98 04. 
PAU

Sąsiedzi
Nietypowa akcja

Uratowana 
mewa ma 
teraz nawet 
swoje imię 

Wisła Kilka dni temu funkcjo-
nariusze patrolujący łodzią Wi-
słę, na środku rzeki, na wyso-
kości ul. Winnica zauważyli 
ptaka potrzebujacego pomocy.  

Dryf w nurcie 
- Byłem sternikiem -  mówi 
młodszy aspirant Marek Tokar-
ski - Służbę pełnił ze mną jesz-
cze sierżant sztabowy Paweł 
Borowicz oraz strażnik miejski 
Dariusz Krajewski. 

W pewnym momencie 
mundurowi  z patrolu zauwa-
żyli dryfującego na wodzie pta-
ka, który miotał się próbując 
uwolnić się z żyłki wędkarskiej, 
w którą był zaplątany. 

Dała się pogłaskać 
- Kiedy byliśmy bliżej zauważy-
liśmy, że w dziobie mewy tkwi 
wędkarski haczyk – dodaje 
aspirant Tokarski. – Podpłyną-
łem więc łodzią najbliżej jak się 
dało, a Paweł z Dariuszem 
wciągnęli mewę na pokład. 
Ptak był spokojny i zachowy-
wał się tak, jakby wiedział, że 
chcemy mu pomoc. Po rozplą-
taniu więzów i wyjęciu z dzio-
ba haczyka popłynęliśmy 
w stronę przystani. Również 
w czasie tej drogi, ptak nie był 
nerwowy. Dał się nawet 
nam pogłaskać. Nazwaliśmy tę 
mewę „Ewa” choć tak napraw-
dę nie wiemy, czy był to samiec 
czy samica. Po dotarciu na 
przystań wysadziliśmy mewę 
na pomost, a ona od razu odle-
ciała.¹ 
WALDEMAR PIÓRKOWSKI 

Funkcjonariusze toruńskiej 
policji i Straży Miejskiej pomo-
gli mewie zaplatanej w węd-
karską żyłkę w Wiśle.  W cza-
sie patrolu zauwazyli ją 
na wyspokości ulicy Winnica. 
Oswobodzili i wypuścili.
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Sala obrad podczas Konferencji Podsumowującej w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toruniu FOT: NADESŁANA

OZE w Kujawsko-Pomorskiem 
REKLAMA 0000015BDBHA

Dobiega końca projekt „Pro-
mocja odnawialnych źródeł 
energii oraz nowoczesnych 
systemów dywersyfikujących 
źródła i sposoby ich wykorzy-
stania jako element ochrony 
środowiska przyrodniczego 
w województwie kujawsko-po-
morskim” prowadzony przez 
Urząd Marszałkowski w Toru-
niu i Stowarzyszenie „Tilia”. 

W Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu 15 września 
odbyła się trzecia konferencja 
podsumowująca pn. „Dyskusja 
problemowa – wykorzystanie 
instalacji OZE w kujawsko-
-pomorskim – podsumowanie 
działań”. Tematem trzeciej już 
konferencji były kolejne analizy 
możliwości wykorzystywania 
w naszym województwie ener-
getyki opartej o odnawialne 
źródła oraz szczegółowe opisy 
technologii umożliwiających 
oszczędności energetyczne. 

Cykl trzech Konferencji zor-
ganizowany został w ważnym 
dla branży OZE okresie. Bran-
ża ma szansę dynamicznie się 
rozwijać szczególnie w zakresie 

mikroinstalacji. Według da-
nych Urzędu Regulacji Energe-
tyki, w Polsce jest obecnie 870 
prosumentów posiadających 
mikroinstalacje fotowoltaiczne 
o mocy do 40kWp przyłączo-
ne do sieci. Tylko w zeszłym 
roku przyłączono do sieci nie-
co ponad 570 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych. Łączna moc 
zainstalowana tych instalacji to 
przeszło 4,2 MWp. Dla porów-
nania szacuje się, że w Niem-
czech prosumentów jest dziś 
ponad 2 miliony! Przedstawia 
to wciąż niewielką, ale rozwo-
jową skalę inwestycji prosu-
menckich w Polsce.

Warto zdawać sobie spra-
wę, że dzięki zmianom, które 
wprowadzi ustawa istnieje 
szansa na poprawę jakości po-
wietrza - zwiększy się w Polsce 
ilość ekologicznych instalacji 
grzewczych opartych o OZE.  
Inna sprawą jest to, że do tej 
pory zieloną energię produ-
kowały wyłącznie koncerny 
energetyczne, a teraz zyski 
mogą trafi ć do setek tysięcy 
Polaków działających jako 
prosumenci. Szacuje się, że w 

rynek mikroinstalacji będzie 
zaangażowanych 200-250 ty-
sięcy inwestorów, którzy będą 
mogli zarabiać dzięki zielonej 
energii, co doprowadzi do de-
monopolizacji rynku energii. 
Kolejny plus to powstanie ok. 
70 tysięcy miejsc pracy, w tym 
głównie (80 proc.) w usługach 
instalatorskich.

Wnioski z konferencji po-
stulowane przez uczestników 
moderowanej dyskusji były 
następujące: Obecne zmiany 
formalno-prawne oraz nowe 
programy unijne powinny 
wspierać efektywnie rozwój 
instalacji OZE w naszym wo-
jewództwie. Następny okres 
fi nansowania będzie o wiele 
trudniejszy pod względem kry-
teriów dostępności środków 
(przewaga systemów kredy-
towych nad dotacją) oraz ze 
względu na problemy z właści-
wym montażem fi nansowym i 
formalnym inwestycji. Należy 
podjąć zdecydowane starania 
aby efektywnie wykorzystywać 
środki unijne na rzecz wspar-
cia rozwoju instalacji OZE w 
naszym województwie. Rzeczą 

najważniejszą jest aby podej-
mować świadome wybory po-
parte analizą merytoryczną.

W ramach projektu oprócz 
cyklu konferencji przeprowa-
dzono szereg działań mających 
na celu nie tylko promocję OZE, 
ale i edukację dzieci i młodzie-
ży. Na terenie Szkoły Leśnej na 
Barbarce w Toruniu były reali-
zowane bezpłatne warsztaty 
jednodniowe - trzy godziny za-
jęć oraz trzydniowe. Prowadzo-
ne były też warsztaty wyjazdo-
we poprzez Mobilne Studio do 
szkół z województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Na terenie 
Szkoły Leśnej na Barbarce po-
wstały stanowiska edukacyjne 
dotycząca odnawialnych źródeł 
energii, prowadzone były liczne 
konkursy promujące wiedzę o 
OZE i postawy proekologiczne.

Z inicjatywy Samorządu Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomor-
skiego wspólnie z oddziałami 
SARP w Bydgoszczy i Toruniu 
zorganizowany został również 
konkurs dla architektów na 
projekt regionalnego domu ro-
dzinnego. W ramach działań 
projektu przygotowane zostały 
makiety poglądowe przedsta-
wiające odwiert gazu z łupków, 
stopień wodny oraz dom ener-
gooszczędny. Makiety prezen-
towane były w szkołach oraz w 
wybranych obiektach użytecz-
ności publicznej województwa 
kujawsko-pomorskiego m.in. 
w starostwach, urzędach gmin 
i miast.

Mieszkańcy województwa 
mogli spędzić też mile czas na 
dwudniowym festiwalu OZE 
zorganizowany w Toruniu.


