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Ukazuje się od 1994 roku

KRAJOWY PLAN 
ODBUDOWY I NOWA 
PERSPEKTYWA UNIJNA 
TO WIELKA SZANSA 
DO ZMIAN W EUROPIE, 
POLSCE I NA POMORZU. 
KLUCZEM JEST PART-
NERSKIE USTALENIE 
CELÓW, SPOSOBÓW JEJ 
REALIZACJI, TRANSPA-
RENTNE SPOSOBY PRZY-
ZNAWANIA ŚRODKÓW. 

Olimpia Schneider

Fundusze Unii Europej-
skiej, które mają wpłynąć 
do naszego kraju w ra-
mach KPO, są potrzebne. 
Samorządowcy kolejny raz 
zwracają jednak uwagę na 
potrzebę jasnych kryte-
riów i zasad wydatkowania 
i rozliczania tych środków. 
Tak, by skorzystali z nich 
mieszkańcy wszystkich 
miast i gmin. Nie róbmy 
z nich narzędzi walki po-
litycznej – apelują.
– Apelujemy do wszystkich 
tych, którzy chcą rozma-
wiać, tych wszystkich, któ-
rym jest droga przyszłość 
naszych małych ojczyzn, 
ale także tej dużej oj-
czyzny, biało-czerwonej 
o to, żeby usiąść do stołu, 
po partnersku uczciwie, 
transparentnie przygoto-
wać program na najbliż-
sze lata dla Polski z wy-
korzystaniem środków UE 

SAMORZĄDY O KRAJOWYM 
PLANIE ODBUDOWY

– mówiła podczas konfe-
rencji prasowej Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.

Jak z KPO chce 
skorzystać Gdańsk?
Plan Odbudowy Kraju to 
też szansa dla Gdańska, 
dlatego warto z niej sko-
rzystać. Kluczem jest part-
nerskie ustalenie celów, 
sposobów jej realizacji, 
transparentne sposoby 
przyznawania środków 
– podkreśla prezydent 
Dulkiewicz. Zgłosiliśmy do 
planu projekty, które w re-
alny sposób mogą zmienić 
życie mieszkanek i miesz-
kańców. Zwiększyć bez-
pieczeństwo na drogach, 
rozwinąć sieć komunikacji 
miejskiej oraz wspomóc 
działania proekologiczne.
Wśród zgłoszonych pro-
jektów znajdują się m.in. 
dalszy rozwój Gdańskiego 

Projektu Komunikacji 
Miejskiej, rozwój PKM-ki 
na terenie południowych 
dzielnic miasta. Szczegól-
ne miejsce zajmują pro-
jekty zielone, a wśród nich 
m.in.: rozbudowa moni-
toringu atmosfery oraz 
kompleksowa moderni-
zacja elektryczna budyn-
ków, rozwój programu 
przeciwpowodziowego. 
Zgłoszono także projek-
ty umożliwiające rozwój 
dróg lokalnych m.in. 
na południu Gdańska, 
a także rozwijające ko-
munikację rowerową oraz 
rozbudowa infrastruktury 
sportowej (nowe baseny 
i lodowisko).

Szansa dla Gdańska, 
Polski, Europy
Na stronach rządowych 
możemy przeczytać, że 
Krajowy Plan Odbudowy 
jest częścią Europejskiego 

Instrumentu Odbudowy 
(Recovery and Resilien-
ce Facility – RRF), któ-
ry przewiduje 750 mld 
euro pomocy dla państw 
członkowskich UE. Celem 
KPO jest wzmocnienie 
odporności gospodarczej 
i społecznej oraz budowa 
potencjału polskiej go-
spodarki na przyszłość. 
W ramach Instrumen-
tu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności 
Polska będzie miała do 
dyspozycji ok. 58,1 mld 
euro, w tym 23,9 mld euro 
w formie dotacji i 34,2 mld 
euro w pożyczkach. Środki 
muszą być przeznaczone 
na konkretne inwestycje, 
wpisujące się w kluczo-
we obszary dla UE. To 
infrastruktura, transport, 
energia i środowisko, in-
nowacje, cyfryzacja, zdro-
wie, społeczeństwo oraz 
spójność terytorialna.
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SPIS TREŚCI

W pierwszym naborze wsparcie 
miasta łącznej wysokości 1 033 200 zł 
otrzymało 112 gdańskich artystów 
i artystek

Stypendia z Gdańska dla 
działających w kulturze
JESTEŚ UTALENTOWANY I MASZ GŁOWĘ PEŁNĄ POMYSŁÓW? 
TWORZYSZ W TAKICH DZIEDZINACH JAK LITERATURA, 
SZTUKI WIZUALNE, MUZYKA, TANIEC, FILM, TEATR I ORGA-
NIZACJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH? DO TEGO MIESZKASZ 
I DZIAŁASZ W MIEŚCIE NAD MOTŁAWĄ? ZGŁOŚ SIĘ I ZDO-
BĄDŹ STYPENDIUM KULTURALNE MIASTA GDAŃSKA. NABÓR 
WNIOSKÓW TRWA DO 10 CZERWCA.

Marta Formella

Program kierowany jest do artystek 
i artystów jako wsparcie w proce-
sie powstania dzieła. Stypendium 
nie jest przyznawane na wykona-
nie konkretnego dzieła. O wsparcie 
mogą ubiegać się osoby zajmujące 
się twórczością artystyczną oraz 
upowszechnianiem kultury, miesz-
kające i płacące podatki w Gdańsku. 

II nabór do 10 czerwca
Wnioski za pomocą portalu 
witkac.pl można składać do 10 
czerwca. Powinny w nich znaleźć 
się jasne i przejrzyście opisane 
działania potwierdzające rozwój 
twórczy autora projektu. Ważne, aby 
dokładnie określić dziedziny i tech-
niki w jakich realizowane będzie 
przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane 
będą projekty gwarantujące wysoki 
poziom artystyczny i wykraczające 
ponad dotychczasowe działania 
wnioskodawców.

Złożenie dokumentów
Wygenerowane z systemu witkac.
pl potwierdzenie złożenia wniosku 
należy dostarczyć najpóźniej do dnia 
15 czerwca. Można to zrobić online 
poprzez system ePUAP, dostarczając 
własnoręcznie podpisaną papierową 
wersję do siedziby organizatora kon-
kursu (Zespołu Obsługi Mieszkańców 
nr 1, 3 i 4) lub wysłać pocztą na ad-
res: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 
8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W razie pytań
Informacji odnośnie konkursu 
udzielają pracownicy Biura Prezy-
denta ds. Kultury: Ewa Rogaczewska, 
tel. 58 323 65 56, e-mail: ewa.roga-
czewska@gdansk.gda.pl oraz Elżbie-
ta Czekaj tel. 58 323 61 23, e-mail: 
elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl.

 2 Stypendia z Gdańska dla 
działających w kulturze

 3 Odszedł Jacek Starościak

 4 Gdański Bon Żłobkowy dla 
większej liczby rodzin

 5 Cztery flagi

 6 Okiem gdańskich radnych

 7 Kartuska w rozbudowie

 8 Urząd Stanu Cywilnego 
zmienił siedzibę

  Zielona odbudowa 
w miastach

 9 Z wizytą w gdańskich 
dzielnicach 

  Wsparcie dla seniorek 
i seniorów w Gdańsku

 10 Gdańska Rada  
ds. Równego Traktowania

 11 Maj na dwóch kółkach

 12 Piłkarskie emocje  
na Stadionie Gdańsk

 13 Łany kwiatów w nowych 
lokalizacjach miasta

 14 Pieski i kotki czekają  
na kochających właścicieli

  Co słychać u gdańskich 
hipopotamów?

 15 ekoKajak – poznaj Gdańsk 
od strony wody i pomóż 
środowisku

  Gdańska flota coraz 
bardziej przyjazna 
środowisku

 16 Wspominamy tych,  
którzy odeszli



3WARTO WIEDZIEĆ

Dariusz Wołodźko

Jako prezydent zaini-
cjował m. in. powołanie 
Związku Miast Bałtyckich 
z siedzibą w Gdańsku.
– Zawsze życzliwy, od-
dany naszemu miastu, 
nawet gdy sprawował 
ważne funkcje w War-
szawie. Swoim życiory-
sem obdzielić mógłby 
co najmniej kilku in-
nych. Był absolwentem 
I LO w Gdańsku, swoją 
edukację kontynuował 
w Wyższej Szkole Mor-
skiej. Potem przyszła pra-
ca na rzecz demokracji, 
Gdańska i Polski. Gdańsk 
stracił postać wielkiego 
formatu i dobrego czło-
wieka. Cześć Twojej pa-
mięci, Panie Prezydencie 
– napisała po śmierci Jac-
ka Starościaka prezydent 
Aleksandra Dulkiewicz.

Do rządu i dyplomacji
W sierpniu 1991 roku zo-
stał dyrektorem Biura 
Międzynarodowego, a na-
stępnie dyrektorem gabi-
netu szefa Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Wałęsy. 
Od roku 1995 pracował 
w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, obej-
mując w styczniu 1996 
stanowisko konsula 

ODSZEDŁ  
JACEK 
STAROŚCIAK

generalnego RP w Londy-
nie. W latach 1998-2002 
został oddelegowany 
do Sztokholmu na sta-
nowisko szefa Stałego 
Międzynarodowego Se-
kretariatu Rady Państw 
Morza Bałtyckiego. Po 
powrocie do MSZ-u pra-
cował w Departamencie 
Unii Europejskiej i Obsłu-
gi Negocjacji Akcesyjnych 
na stanowisku starszego 
radcy ministra. 
W 2003 roku został prze-
wodniczącym Komitetu 
Krajowych Koordynato-
rów w ramach polskiej 
prezydencji w regional-
nej organizacji Inicjatywa 
Środkowoeuropejska. 

Charytatywnie  
i w bankowości
W roku 2002 Jacek Sta-
rościak objął funkcję se-
kretarza charytatywnej 
Fundacji Bankowej im. 
dr. Mariana Kantona, a od 
2013 był jej prezesem. Od 
grudnia 2003 r. był dyrek-
torem gabinetu prezesa 
Banku Pekao SA, od 2008 
do 2013 dyrektorem Biu-
ra Zarządzania Ryzykiem 
Braku Zgodności tego 
banku.

Autobiografia 
i morsowanie
Pierwszy demokratycznie 
wybrany prezydent Gdań-
ska był autorem książki 

„Wspomnienia gdańsz-
czanina”, wydanej w 2013 
roku, która stanowi auto-
biografię z lat 1945-1991. 
Jacek Starościak był też 
członkiem Zarządu So-
pockiego Klubu Morsów. 
Brał udział w mistrzo-
stwach świata w zimo-
wym pływaniu w Rova-
niemi (Finlandia 2016), 
Tallinie (Estonia 2018), 
w zawodach w Chinach, 
Argentynie, Londynie, 
Mińsku. 
Od 2018 był przewodni-
czącym Sopockiej Rady 
Seniorów. W roku 2001 
Jacek Starościak odzna-
czony został medalem 
Księcia Mściwoja II.

W SOBOTĘ, 8 MAJA, W WIEKU 73 LAT ZMARŁ 
JACEK STAROŚCIAK, PIERWSZY DEMOKRA-
TYCZNIE WYBRANY PREZYDENT GDAŃSKA. 
WYBRANY ZOSTAŁ – ZGODNIE Z ÓWCZE-
SNĄ ORDYNACJĄ – GŁOSAMI RADY MIASTA 
W SIERPNIU 1990 ROKU. PEŁNIŁ TĘ FUNKCJĘ 
OD LIPCA 1990 DO CZERWCA 1991 ROKU. Jacek Starościak jako prezydent Gdańska 

w swoim gabinecie

Podczas promocji swojej 
książki „Wspomnienia 
gdańszczanina”, wydanej 
w 2013 roku
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Rodzina Starościaków. Od lewej: Jacek, córka Magda-
lena, żona Dorota, córka Katarzyna. Zdjęcie wykonane 
w Sopocie 22 września 2019 roku, przy okazji 70. urodzin 
Doroty Starościak
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4 WARTO WIEDZIEĆ

Dzięki wprowadzonym zmianom, z Gdańskiego Bonu Żłobkowego będzie mogło 
skorzystać nawet kilkaset rodzin więcej

OD 2019 ROKU RODZI-
CE DZIECI UCZĘSZ-
CZAJĄCYCH DO 
GDAŃSKICH NIE-
SAMORZĄDOWYCH 
MIEJSC OPIEKI MOGĄ 
UBIEGAĆ SIĘ O BON 
ŻŁOBKOWY W KWO-
CIE DO 500 ZŁ. DZIĘKI 
WPROWADZONYM 
W KWIETNIU ZMIA-
NOM, JESZCZE WIĘK-
SZA LICZBA RODZIN 
BĘDZIE MOGŁA Z NIE-
GO SKORZYSTAĆ.

Dariusz Wołodźko

Zwiększenie maksymalnej 
kwoty przypadającej na 
członka rodziny oraz zdję-
cie kryterium dochodowe-
go z rodzin, w których co 
najmniej jedna osoba po-
siada orzeczenie o niepeł-
nosprawności – to dwie 
ważne zmiany w Gdań-
skim Bonie Żłobkowym 
uchwalone przez radnych 
podczas kwietniowej sesji 
Rady Miasta Gdańska.

Podwyższenia 
kryterium 
dochodowego
Radni zdecydowali o pod-
wyższeniu kryterium do-
chodowego z dotychcza-
sowego poziomu 2500 zł 
na osobę w rodzinie do 
wartości 2800 zł na oso-
bę. Podwyższenie kryte-
rium spowodowane jest 
wzrostem minimalnego 

GDAŃSKI BON ŻŁOBKOWY  
DLA WIĘKSZEJ LICZBY RODZIN

wynagrodzenia za pracę. 
Od 1 stycznia wysokość 
najniższego wynagro-
dzenia za pracę wzrosła 
o 200 zł, do poziomu 
2800 zł brutto.
Utrzymanie dotychczaso-
wego poziomu kryterium 
wyeliminowałoby z możli-
wości pobierania świadcze-
nia rodziny z jednym dziec-
kiem – co stanowi około 
52% wszystkich rodzin po-
bierających dotąd Gdański 
Bon Żłobkowy. Pozwoli to 
także zmniejszyć kolejkę 
oczekujących na miejsce 
w gdańskich żłobkach.

W przypadku 
niepełnosprawności 
– brak kryterium
W przypadku, gdy członek 
rodziny posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności 
(dzieci do 16 roku życia) 
lub orzeczenie o umiarko-
wanym i znacznym stop-
niu niepełnosprawności 
– kryterium dochodowe 
zniesiono w ogóle.
Rezygnacja z kryterium 
dochodowego w przypad-
ku niepełnosprawności 
jednego z członków rodzi-
ny ułatwi dostęp do usług 
opiekuńczych i pozwoli 
na wsparcie finansowe 
w przypadku zwiększo-
nych potrzeb i dodat-
kowych kosztów życia, 
leczenia czy rehabilitacji. 
Możliwość otrzymania 
dofinansowania wpłynie 
również na aktywizację 
zawodową niepełno-
sprawnych rodziców czy 
opiekunów.

Są pieniądze na 
dodatkowe wnioski
Wprowadzone zmiany nie 
powinny spowodować 
znacznego zwiększenia 
nakładów finansowych 
miasta na realizację 
tego zadania. W całym 
2020 roku ze świadcze-
nia skorzystało niespeł-
na 800 dzieci. Wydatek 
roczny wyniósł 3,4 mln zł 
z planowanych 5 mln zł. 
Nadwyżka do zaplano-
wanej kwoty pozwala 
na dodatkową realiza-
cję blisko 250 wniosków 
w skali roku. Informacje 
na temat przyznawa-
nia bonu znajdują się 
na stronie internetowej 
Gdańskiego Centrum 
Świadczeń, pod adresem  
www.gcs.gda.pl.
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ZMIANY DOTYCZĄ:
 ⦁ rezygnacji z kryterium dochodowego dla rodzin, w których członek rodziny posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności
 ⦁ podwyższenia kryterium dochodowego z poziomu 2500 zł na osobę w rodzinie do wartości 2800 zł 
na osobę



5NASZ FELIETON

CZTERY FLAGI
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Roman Daszczyński 

W takich sytu-
acjach flaga naro-
dowa buduje po-
czucie wspólnoty. 

I tak być powinno. Pyta-
nie tylko, czy w naszym 
głęboko podzielonym 
społeczeństwie zawsze 
tak jest. 

Niech inni  
też wywieszą
Warto sobie uświado-
mić, że wywieszenie flagi 
w czasie nieświątecznym 
może być nietaktem wo-
bec sąsiadów. Wobec 

CHYBA JESZCZE 
NIGDY W MOJEJ 
DZIELNICY NIE WI-
DZIAŁEM TYLU BIA-
ŁO-CZERWONYCH 
FLAG, JAK W TYM 
ROKU. ŁADNIE TO 
WYGLĄDAŁO. I CHO-
DZI MI NIE TYLKO 
O FLAGI WYWIESZO-
NE PRZEZ ZARZĄD-
CÓW BUDYNKÓW 
I OSIEDLI, ALE 
PRZEDE WSZYSTKIM 
O TE, KTÓRE MOŻNA 
BYŁO ZOBACZYĆ NA 
BALKONACH BLO-
KÓW, CZY U DRZWI 
DO PRYWATNYCH 
DOMÓW. DZIESIĄTKI 
RODZIN NA MO-
JEJ I SĄSIEDNICH 
ULICACH UZNAŁY, 
ŻE DZIEŃ FLAGI 
RP JEST ICH ŚWIĘ-
TEM – I DAŁY TEMU 
WYRAZ. BIAŁO-
-CZERWONE MOŻNA 
BYŁO OGLĄDAĆ TEŻ 
NASTĘPNEGO DNIA, 
BOWIEM WYPADA 
WTEDY ŚWIĘTO 
KONSTYTUCJI 
3 MAJA. 

wszystkich – nie tylko 
tych, którzy swojego pa-
triotyzmu nie manife-
stują, do czego przecież 
mają prawo. Są w mojej 
okolicy trzy takie osoby, 
u których Biało-Czerwo-
na powiewa na co dzień. 
Dwie flagi są na balko-
nach, trzecia – na prywat-
nej posesji, na wysokim 
maszcie, zwieńczonym 
wielką złotą gałką. Ktoś 
powie: ależ to bardzo 
dobrze, oni w ten spo-
sób dają dowód swojego 
patriotyzmu, umiłowania 
ojczyzny. Zapytam więc: 
a ich sąsiedzi nie dają? 
Oczywiście padnie od-
powiedź: „To niech inni 
też wywieszają flagi na co 
dzień”. I tutaj dochodzimy 
do sedna sprawy. Proszę 
wyobrazić sobie, że nasze 
ulice i domy codziennie 
obwieszone są Biało-
-Czerwonymi, w piątek, 
świątek i niedzielę. I tak 

365 dni w roku. Przecież 
byłby to absurd. Flaga 
narodowa jest po to, by 
upiększać nasze dni uro-
czyste, a nie uprzykrzać 
codzienność. Jeśli mam ją 
wywieszoną na co dzień, 
chcąc-niechcąc wysyłam 
do moich sąsiadów nie-
przyjazny sygnał: „Czuję 
się lepszym Polakiem od 
was”. 

Polak czy Jeszcze 
Bardziej Polak?
Można też kłuć flagą 
w oczy w inny sposób. 
W mojej okolicy jest bal-
kon, na którym Biało-
-Czerwone wprawdzie po-
jawiają się jedynie w dni 
świąteczne, ale od razu 
cztery. Wywieś sąsiedzie 
swoją flagę, zawsze bę-
dziesz wyglądał na mniej-
szego patriotę, niż ten, 
który wywiesił cztery. Ty 
jesteś Polak, ale on jest 
Jeszcze Bardziej Polak. 

Biało-czerwone flagi ozdabiały gdańskie ulice, domy, balkony i maszty

Takiemu w konkursie na 
umiłowanie ojczyzny nikt 
nie podskoczy. Śmieszne? 
Pewnie, że śmieszne, ale 
i bezsensownie przykre. 
Naprawdę jest tak, że jed-
na Biało-Czerwona temu 
komuś nie wystarczy?
Są miejsca, w których 
flagi codzienne, a nawet 
zwielokrotnione, mają 
swoje uzasadnienie. To 
przede wszystkim urzędy, 
ale także szkoły. Tutaj też 
jednak łatwo o przesadę. 
Jest w Gdańsku gmach, 
przy wejściu do którego 
wiszą cztery Biało-Czer-
wone, jest i taki, który ma 
ich nad wejściem osiem. 
Znowu wygląda trochę 
na wyścig w konkuren-
cji patriotyzmu. Na ogół 
nikt się nad tym zasta-
nawia, póki ktoś nie za-
pyta: „Osiem? A dlaczego 
nie szesnaście?”. I daj tu 
człowieku sensowną od-
powiedź. 
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6 RADA MIASTA GDAŃSKA

OKIEM GDAŃSKICH 
RADNYCH

Prawo i Sprawiedliwość, 
przewodniczący Kazimierz Koralewski 

W CZASIE PANDE-
MII SESJE RADY 
MIASTA GDAŃ-
SKA ODBYWAJĄ 
SIĘ ZDALNIE, 
A ICH TRANSMI-
SJE DOSTĘPNE 
SĄ NA PORTALU 
GDANSK.PL. NAJ-
BLIŻSZA SESJA 
RMG ODBĘDZIE 
SIĘ W CZWARTEK, 
27 MAJA 2021 
O GODZINIE 9.00. 

Koalicja Obywatelska, 
wiceprzewodnicząca Kamila Błaszczyk 

Z niepokojem przyjmuje-
my ostatnie konflikty na 
linii rady dzielnic – wła-
dze miasta. Obserwujemy 
masowe odrzucanie uwag 
radnych do miejscowych 
planów zagospodarowa-
nia przestrzennego; brak 
odpowiedzi na uchwały 
rad dzielnic; dokłada-
nie kolejnych biurokra-
tycznych barier wobec 
radnych; pospieszne 
i krótkie konsultacje 
społeczne projektu zmian 
ich funkcjonowania; po-
dejmowanie uchwał bez 
wsłuchania się w głos 
radnych; brak utworze-
nia tak zwanego „jednego 
okienka w urzędzie”, które 
wskazują jednoznacznie, 

że w tym obszarze jest 
jeszcze dużo do popra-
wy. Rady dzielnic reali-
zują swoją misję spo-
łeczną dzięki osobom 
obdarzonym zaufaniem 
mieszkańców, lokalnym 
patriotom, których zna-
jomość problemów czę-
sto wykracza poza punkt 
widzenia osób zza biurka 
magistratu. To właśnie 
one stanowią fundament 
społeczeństwa obywatel-
skiego i nie ulega wątpli-
wości, że są w Gdańsku 
potrzebne, stąd na ma-
jową sesję Rady Miasta 
jako radni Klubu PiS zgło-
siliśmy apel do Pani Pre-
zydent o spełnienie swo-
ich wyborczych obietnic.

Fundusz Odbudowy Unii 
Europejskiej to bardzo 
odważny plan całej eu-
ropejskiej wspólnoty na 
odbudowę po koronawi-
rusowej zapaści. Od tego, 
w jaki sposób wydamy 770 
miliardów złotych grantów 
i pożyczek, zależy jak sil-
ny impuls do zielonego 
rozwoju otrzyma Polska 
i jak będzie wyglądać za 
dekadę. Kluczem jest więc 
Krajowy Plan Odbudowy. 
Z wierzchu ta rządowa pro-
pozycja wygląda nie najgo-
rzej. Tylko, jeżeli spojrzymy 
na szczegóły, okaże się, że 
fundusze dla samorządu 
to w ogromnej części po-
życzki, a te przeznaczone 
dla instytucji rządowych 

to granty. Szkodliwe jest 
wyłączenie dużych miast 
z kluczowego programu 
„Zielone i odporne miasta” 
i priorytet spółek skarbu 
państwa w części dla firm. 
Ten projekt zabija poten-
cjał samorządów. Już teraz, 
przez pandemiczny kryzys, 
wiele gmin nie jest w sta-
nie zaciągać kredytów in-
westycyjnych. Jak więc 
mają skorzystać z tych 
funduszy? Gdańsk, dzięki 
odpowiedzialnemu zarzą-
dzaniu finansami, będzie 
starał się z nich skorzystać, 
ale co z naszymi mniejszy-
mi sąsiadami? W metro-
polii musimy się rozwijać 
harmonijnie, a silni sąsie-
dzi, to silny Gdańsk. 
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TRWAJĄ INTEN-
SYWNE PRACE PRZY 
UL. KARTUSKIEJ. 
PRZEBUDOWA SIECI 
PODZIEMNYCH NA 
PONAD KILOMETRO-
WYM ODCINKU JEST 
JUŻ NA UKOŃCZE-
NIU. CAŁA INWE-
STYCJA ZOSTANIE 
ODDANA DO UŻYTKU 
JESIENIĄ TEGO ROKU. 
POSTĘP PRAC SPRAW-
DZAŁA ALEKSANDRA 
DULKIEWICZ, PREZY-
DENT GDAŃSKA.

Izabela Kozicka-Prus

– Widać już zachodzące 
zmiany, mimo że tego-
roczna, surowa zima na 
miesiąc wstrzymała dzia-
łania na budowie. Wyko-
nawcy sprawnie działają 
i obiecują, że dotrzymają 
terminu oddania – powie-
działa Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska. 
– W najbliższym czasie 
czeka nas też dużo zmian, 
jeszcze przed wakacjami 
główna jezdnia Kartu-
skiej zostanie wyłączona, 
a ruch przełożony na tak 
zwane drogi serwisowe. 
Rozbudowa ul. Kartuskiej 
odbywa się na odcin-
ku liczącym ok. 1,2 km, 
od ul. Otomińskiej do 
ul. Nowatorów. Zakres 
prac obejmuje budo-
wę dwóch pasów jezdni 
w każdym kierunku. Po-
nadto zostaną wybudowa-
ne nowe chodniki, oświe-
tlenie, a na fragmencie 
także droga rowerowa. 
Przebudowywane są rów-
nież sieci podziemne.

Postęp prac 
Na finiszu są prace zwią-
zane z budową i przebu-
dową sieci podziemnych. 

KARTUSKA W ROZBUDOWIE

Aktualnie wykonywane są 
podbudowy jezdni pod 
warstwy bitumiczne na ul. 
Nowatorów i na rondzie 
południowym ul. Nowej 
Inżynierskiej. Na całym 
zakresie trwa przebudo-
wa sieci teletechnicznych 
i elektroenergetycznych. 
W najbliższych tygodniach 
planowane jest ułożenie 
wszystkich warstw na-
wierzchni na ul. Nowa-
torów oraz części warstw 
na nowych jezdniach ul. 
Kartuskiej. Dokańczana 

będzie budowa kanaliza-
cji deszczowej, sieci sani-
tarnej i wodociągowej. Po-
nadto na ul. Nowatorów 
układane będą chodniki 
i krawężniki. 

Nowoczesna 
technologia 
Odcinek rozbudowywanej 
ul. Kartuskiej w Gdańsku 
to projekt zakwalifikowa-
ny do programu dla sa-
morządów „15 inwestycji 
z okazji 15-lecia LOTOS As-
falt”. Dzięki zastosowaniu 

nowoczesnego asfaltu 
wysokomodyfikowane-
go MODBIT HIMA (highly 
modified asphalt) droga 
ta zyska bardzo trwałą 
nawierzchnię, odporną 
na deformacje spowo-
dowane zarówno bardzo 
ciężkim ruchem, jak i eks-
tremalnymi temperatura-
mi latem czy zimą. Asfalty 
wysokomodyfikowane są 
przełomową technologią 
w uzyskaniu trwałej infra-
struktury drogowej i od-
powiedzią na zapotrzebo-
wanie branży budowlanej. 

Subwencje  
dla inwestycji 
Wykonawcą robót jest 
firma Kruszywo Sp. z.o.o. 
Prace zakończą się w listo-
padzie 2021 r., a ich koszt 
to ponad 37 mln złotych. 
Miasto otrzymało właśnie 
9 211 700 zł dofinansowa-
nia z rządowej rezerwy 
subwencji ogólnej na 
kontynuację rozbudowy 
kolejnego etapu ul. Kar-
tuskiej - docelowo jednej 
z głównych łącznic Trój-
miasta z Obwodnicą Me-
tropolitalną.

Zakres prac obejmuje budowę dwóch pasów jezdni w każdym kierunku
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Postęp prac sprawdzała Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska
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EKSPRESEM PRZEZ GDAŃSK8

Rafał Szczepkowski 

Wiedzą o tym przedstawi-
ciele największych miast 
kraju. Dla Łodzi najwięk-
szym wyzwaniem związa-
nym z Krajowym Planem 
Odbudowy jest rewita-
lizacja centrum miasta, 
a szczególnie likwidacja 
„kopciuchów”. 

Jędrzej Sieliwończyk 

Klienci mogą w UCS w no-
wej siedzibie mogą zała-
twiać takie sprawy jak: 
odpisy aktów stanu cy-
wilnego, rejestracja uro-
dzeń, małżeństw, a także 

Nowa siedziba USC mieści się na pierwszym piętrze 
budynku przy ul. Partyzantów 74
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Zielona odbudowa w miastach

Urząd Stanu Cywilnego zmienił siedzibę

Smog największym 
wrogiem
Ze smogiem walczy również 
Bydgoszcz realizująca pro-
jekt „Czy wiesz czym oddy-
chasz?”. Jest to kampania 
edukacyjno-informacyjna 
na rzecz czystszego powie-
trza. Akcja finansowana jest 
ze środków UE. Kluczem dla 

Bydgoszczy jest obniżenie 
emisji spalin i zmniejszenie 
liczby dni, w których do-
puszczalne normy pyłów 
zawieszonych w powietrzu 
są przekroczone. 
W 2021 r. w Bydgoszczy 
planowana jest instalacja 
czterech zielonych ścian 
na budynkach użyteczno-
ści publicznej. Zielona in-
frastruktura ma promować 
alternatywne możliwości 
poprawy jakości powietrza 
oraz rozwiązywać bieżące 
problemy wysokich stężeń 
zanieczyszczeń pyłowych. 
Długofalowe działanie 
związane jest natomiast 
z ograniczeniem skutków 
zmian klimatu na terenie 
miasta.

Walka z suszą
Wiele projektów związa-
nych z zielono-niebieską 
infrastrukturą stworzono 
również w Lublinie. Jeśli 
miasto otrzyma wspar-
cie finansowe w ramach 
KPO, to będzie mogło 
m.in. stworzyć nowe par-
ki, skwery, zielone dachy 
oraz przebudować już 
istniejące oazy zieleni np. 
Park Bronowicki.

Dozielenianie miast
Nie da się już powstrzy-
mać trendu zazieleniania 
miast. To kluczowe nie 
tylko w kontekście ochro-
ny środowiska, ale także 
dobrego samopoczucia 
samych mieszkańców.

DLA POLSKICH MIAST OCHRONA ŚRODOWI-
SKA ORAZ ROZWÓJ W ZIELONĄ I NIEBIESKĄ 
INFRASTRUKTURĘ TO JEDNO Z NAJWAŻNIEJ-
SZYCH ELEMENTÓW EUROPEJSKIEGO PLANU 
ODBUDOWY PO PANDEMII COVID-19. 37 PROC. 
KRAJOWEGO BUDŻETU (12,4 MLD EURO) ZO-
STANIE PRZEZNACZONE NA ZIELONĄ TRANS-
FORMACJĘ I EKOLOGICZNY TRANSPORT. 
DLATEGO TAK WAŻNA JEST WSPÓŁPRACA NA 
LINII RZĄD – SAMORZĄDY W TYM OBSZARZE.

W NOWEJ SIEDZIBIE 
URZĘDU STANU CYWIL-
NEGO PRZY UL. PARTY-
ZANTÓW 74 CZEKA NA 
MIESZKAŃCÓW SALA 
OBSŁUGI Z 11 STANOWI-
SKAMI. OD POCZĄTKU 
MAJA KLIENCI MOGĄ 
TAM ZAŁATWIAĆ 
SPRAWY, KTÓRYCH 
OBSŁUGĄ ZAJMUJE 
SIĘ USC. REJESTRACJA 
ZGONÓW ODBYWA SIĘ 
W DOTYCHCZASOWEJ 
LOKALIZACJI, CZYLI 
W BUDYNKU NOWEGO 
RATUSZA PRZY UL. 
WAŁY JAGIELLOŃSKIE 1.

uznanie ojcostwa. Do no-
wej placówki powinni też 
udać się ci, którzy są chcą 
zmieć imię, nazwisko lub 
załatwić wpisy zagranicz-
nych aktów. Dla zmo-
toryzowanych klientów 
dostępny jest parking. 
Możliwy jest także dojazd 
komunikacją miejską – au-
tobusami linii 110, 116, 122, 
126, 136, 157, 227, 249.

Jak załatwić  
sprawę w USC
Ze względu na wciąż 
trwającą pandemię, za-
lecany jest kontakt tele-
foniczny. Do poszczegól-
nych spraw przypisane są 
odpowiedzenie numery 
telefonów, które moż-
na sprawdzić na stronie 
www.gdansk.pl w zakład-
ce Urząd Stanu Cywilnego. 

Wizytę można zarezerwo-
wać też internetowo przez 
www.gdansk.pl/rezerwacja 
lub telefonicznie, dzwoniąc 
na numer 58 52 44 500. 

Część spraw  
w Nowym Ratuszu
Niektóre formalności, 
których obsługą zajmu-
je się Urząd Stanu Cy-
wilnego załatwiane są 
w Nowym Ratuszu przy 
ul. Wały Jagiellońskie 1. 
To tam w dalszym ciągu 
udzielane są śluby. Rów-
nież tam dokonywana 
jest rejestracja zgonów. 
Formalności tej można 
dokonać od poniedział-
ku do piątku w godzinach 
pracy urzędu. W sprawie 
rejestracji zgonu należy 
kontaktować się pod ad-
resem e-mail: grzegorz.
graefling@gdansk.gda.pl 
lub tel. 58 323 70 03.
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Z wizytą w gdańskich dzielnicach 

Aleksandra Stefańska

Prezydent Aleksandra Dul-
kiewicz wraz ze swoimi 
współpracownikami od 
2019 roku regularnie spo-
tyka się z przedstawiciela-
mi Rad Dzielnic. Początko-
wo spotkania odbywały się 
w siedzibach Rad, od 2020 
roku spotkania odbywają 
się w formule spacerów 
w dzielnicy na świeżym 
powietrzu. 
Dotychczas obyło się 12 
spotkań, terminarz jednak 
jest już rozpisany do końca 
roku. Spotkania z Radami 
Dzielnic koncertują się na 
wielu lokalnych tematach, 

jak remont chodnika, na-
prawa drogi, poprawa 
oświetlenia, nie rzadko 
poruszane są również 
tematy społeczne doty-
czące bardzo indywidula-
nych sytuacji mieszkańców 
i mieszkanek danej dziel-
nicy. Wszystkie zagadnie-
nia zgłoszone przez przed-
stawicieli dzielnic zostają 
szczegółowo omówione 
i przeanalizowane przez 
wydziały Urzędu Miejskie-
go oraz miejskie jednostki, 
wiele z nich udaje się zre-
alizować, zgodnie z postu-
latami, bardzo szybko, nie-
które wymagają dłuższego 

czasu, jak choćby te o cha-
rakterze inwestycyjnym. 
Przyjęta formuła spotkań 
to nie tylko rozmowa 
o trudnych zagadnieniach 
w dzielnicy. To także okazja 
żeby porozmawiać o histo-
rii dzielnicy, o pięknych 
miejscach i jej miesz-
kańcach. Radni Dzielnicy, 
jako gospodarze dzielnic, 

zawsze podkreślają wyjąt-
kowy charakter miejsca, 
w którym żyją i pracują 
dla lokalnej społeczności.
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ngRADA DZIELNICY, JAKO WYBRANY PRZEZ 
MIESZKAŃCÓW REPREZENTANT SPOŁECZ-
NOŚCI LOKALNEJ, JEST NAJLEPSZYM „PRZE-
WODNIKIEM” W TEMATACH WAŻNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU KAŻDEJ 
Z 35 DZIELNIC GDAŃSKA. 

KAŻDY POTRZEBUJĄCY SENIOR I SENIORKA 
W GDAŃSKU ZNAJDZIE KOMPLEKSOWE WSPAR-
CIE W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE. 
OBEJMUJE ONO POMOC FINANSOWĄ, ŻYWNO-
ŚCIOWĄ, RZECZOWĄ, OPIEKUŃCZĄ, SPECJALI-
STYCZNĄ, PRAWNĄ CZY AKTYWIZUJĄCĄ. 

Wsparcie dla seniorek i seniorów w Gdańsku

Patryk Rosiński 

Przykładowe formy wspar-
cia to:
Pomoc indywidualna 
Szczególną opieką ota-
czane są osoby starsze. 
Pracownik socjalny po 
rozeznaniu sytuacji i po-
trzeb seniorki czy senio-
ra, proponuje adekwatne 
wsparcie. Osobom, które 
nie mogą samodzielnie 
funkcjonować propono-
wane jest np. wsparcie 
wolontariusza. Chęć uzy-
skania pomocy można 
zgłaszać telefonicznie 
58 342 31 50.

Wsparcie dla osób 95+
Osoby 95+ mogą korzy-
stać ze wszystkich do-
stępnych form wsparcia. 
Dostosowane są do sy-
tuacji zdrowotnej i by-
towej osoby starszej. Ich 
celem jest zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 
osoby, która nie jest 
w stanie samodzielnie 

funkcjonować. W Gdań-
sku osoby 95+ są zwol-
nione z odpłatności za 
usługi opiekuńcze zwykłe 
i za usługi specjalistyczne 
i rehabilitacyjne. Zainte-
resowani powinni kon-
taktować się z Centrami 
Pracy Socjalnej. Kontakt 
dostępny jest na stronie: 
www.mopr.gda.pl.

Bezpłatna wypożyczal-
nia sprzętu rehabilita-
cyjnego w Gdańsku
Miejska wypożyczalnia 
prowadzona jest przez Sto-
warzyszenie „Wspólnota 
Serc” przy al. Gen. J. Hal-
lera 115, tel. 58 301 30 16. 
W ofercie ma m.in.: wózki 
inwalidzkie, zestawy pio-
nizujące, łóżka rehabilita-
cyjne czy kule inwalidzkie. 
Jednorazowo sprzęt można 
wypożyczyć na okres do 
pół roku. Okres ten moż-
na wydłużyć, jeśli sytuacja 
zdrowotna osoby potrze-
bującej tego wymaga. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje wsparcie 
gdańskim seniorom i seniorkom
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NAJBLIŻSZE SPACERY
 ⦁ Kokoszki – 16 czerwca
 ⦁ Matarnia – 18 czerwca
 ⦁ Siedlce – 22 czerwca

Spacery po dzielnicach to okazja do wymiany
spostrzeżeń i pomysłów
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GDAŃSKA RADA DS. 
RÓWNEGO TRAKTOWANIA
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Patryk Rosiński 

– Rada ds. Równego Trak-
towania jest tak napraw-
dę ciałem mi doradzają-
cym i o to proszę i tego 
oczekuję. Cieszę się, że są 
nowe twarze, że przyjęli-
ście moje zaproszenie do 
wspólnej pracy na rzecz 
równości. Równości rozu-
mianej w rożnych aspek-
tach – mówiła prezydent 
Gdańska. 
Wśród 14 osób, które 
wchodzą w nowy skład, 
znajdują się zarówno 
reprezentanci uczel-
ni wyższych, instytucji 

NA POCZĄTKU 
MAJA PREZYDENT 
GDAŃSKA PO 
RAZ PIERWSZY 
SPOTKAŁA SIĘ 
Z NOWO POWOŁA-
NYMI OSOBAMI 
NA II KADENCJĘ 
GDAŃSKIEJ RADY 
DS. RÓWNEGO 
TRAKTOWANIA. 
POZA OFICJALNYM 
PRZYWITANIEM, 
PRZEKAZANE ZO-
STAŁY PODSTAWO-
WE ZADANIA. 

publicznych i eksperci zaj-
mujący się tematami róż-
norodności oraz przedsta-
wiciele i przedstawicielki 
organizacji pozarządo-
wych i grup nieformalnych 
działających przeciw dys-
kryminacji i wkluczeniom.
– Dzielcie się swoimi spo-
strzeżeniami, swoimi uwa-
gami, abyśmy wspólnie 
wypracowywali rozwiąza-
nia – dodała Aleksandra 
Dulkiewicz. 

STOP dyskryminacji
Głównym celem rady 
jest przeciwdziałanie 

przejawom dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę, 
pochodzenie etniczne 
i narodowe, religię, wy-
znanie, bezwyznaniowość, 
światopogląd, niepełno-
sprawność, wiek, orienta-
cję seksualną i tożsamość 
płciową.
Gdańska Rada ds. Równe-
go Traktowania powstała 
w 2016 roku z inicjatywy 
Pawła Adamowicza. Do-
radza ona prezydentowi 
w zakresie spraw będą-
cych przedmiotem Modelu 
na rzecz Równego Trak-
towania. Współpracuje 
z innymi organizacjami, 
instytucjami i ekspertami, 
którzy zajmują się realiza-
cją zasady równości szans.

Największy sukces
Model na rzecz Równego 
Traktowania uważany jest 
za najważniejszy sukces 
rady. Przy jego powsta-
niu pracowało 190 osób. 
To tysiące godzin pracy 
ekspertek i ekspertów. 
Był on pierwszym mo-
delem w Polsce. Stał się 

wyznacznikiem dla innych 
samorządów jak działać 
na polu polityki równo-
ściowej
Podczas trwającej 4 lata 
I kadencji, rada zaini-
cjowała przyznawanie 
Gdańskiej Nagrody Rów-
ności, wyróżniającej oso-
by o wybitnych zasługach 
w dziedzinie praw człowie-
ka w Gdańsku. Dzieliła się 
wiedzą z innymi miastami 
w Polsce, w jaki sposób 
tworzyć lokalne polity-
ki równościowe (w tym 
z Krakowem, Szczecinem, 
Poznaniem, Bydgoszczą 
czy Warszawą). 
W codziennej pracy jej 
członkowie i członkinie 
angażowali się w wiele 
inicjatyw wsparcia osób 
najuboższych i wykluczo-
nych społecznie, w tym 
w przyjęcie pierwszej 
w Polsce Karty Praw Osób 
Bezdomnych, w realiza-
cję projektu  „Najpierw 
Mieszkanie”  czy realiza-
cję projektów wsparcia 
dla społeczności romskiej 
w Gdańsku. 

Głównym celem rady jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji

Rada ds. Równego Traktowania jest organem doradczym 
prezydent Gdańska
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Joanna Bieganowska

Ogólnopolska kampania 
społeczno-edukacyjna 
skierowana jest do dzieci 
w wieku przedszkolnym, 
uczniów szkół podsta-
wowych, nauczycieli oraz 
rodziców i opiekunów. 
Jej celem jest promocja 
zdrowego stylu życia oraz 
zrównoważonej mobilno-
ści wśród dzieci.

Po ubiegłorocznej 
przerwie kampania 
powraca
W ubiegłym roku kam-
pania się nie odbyła 
z powodu koronawirusa, 
w tym roku powraca, choć 
zmieniają się zasady. Są 
one bardzo proste, każdy 
uczestnik, który w maju 
dotrze na lekcje rowerem, 
na hulajnodze, rolkach 
czy deskorolce, otrzymuje 
naklejki do rowerowego 
dzienniczka i na wspól-
ny plakat klasowy. Dla 
najbardziej aktywnych 
uczestników klas i pla-
cówek przewidziane są 
atrakcyjne nagrody.

Nowe zasady  
na nowe czasy
Sytuacja pandemiczna 
wymusiła zmiany pole-
gające na premiowaniu 
dojazdów. Jeśli uczniowie 
odbywają lekcje w try-
bie zdalnym, za podróże 
punktowane w rywalizacji 
uznawane będą przejaz-
dy do dowolnego celu, 
które trwają minimum 
30 minut. 

MAJ NA DWÓCH KÓŁKACH

ORGANIZATOR GŁÓWNY: PARTNERZY: PATRONI MEDIALNI::

W TYM ROKU PO RAZ SIÓDMY ODBYWA SIĘ WIELKA, ROWEROWA 
ZABAWA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI. DOJEŻDŻAJĄC DO 
SZKOŁY ROWEREM, HULAJNOGĄ, NA ROLKACH LUB DESKOROLCE MOŻ-
NA NIE TYLKO AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS I POPRAWIĆ SWOJĄ KONDY-
CJĘ PRZED LATEM, ALE TAKŻE OTRZYMAĆ ATRAKCYJNE NAGRODY. 

– Efekty i korzyści Ro-
werowego Maja są od-
czuwalne nie tylko dla 
uczniów i szkół, ale rów-
nież dla samorządów 
i środowiska. Po ubie-
głorocznej, wymuszonej 
przez pandemię prze-
rwie wracamy z jeszcze 
większym entuzjazmem. 
W tym roku wyjątkowo 
zmieniamy zasady, by do-
pasować je do warunków 
pandemicznych. Nawet 
jeżeli szkoła lub przed-
szkole będzie funkcjono-
wało w trybie zdalnego 
nauczania, punktowane 
będą aktywne przejazdy 
do dowolnego, innego 
celu, trwające minimum 
30 minut. Zależy nam, 
żeby budować w mło-
dych ludziach nawyki 
podróżowania rowerem, 
hulajnogą, na rolkach 
czy wrotkach – mówi 
Piotr Grzelak, zastępca 
prezydenta Gdańska. 
– Zachęcam wszystkie 
polskie gminy do przyłą-
czenia się do społecznej 
kampanii, która została 
zainicjowana w Gdańsku.

Rekordowa edycja
Kampania Rowerowy Maj 
z roku na rok cieszy się 
coraz większą popular-
nością. W tegorocznej 
edycji udział bierze aż 
176 placówek – 92 przed-
szkola i 84 szkoły pod-
stawowe. To rekordowa 
edycja. Dla porównania, 
w roku 2019 liczba zgło-
szonych placówek wyno-
siła 152, a w 2018 – 144.
Atrakcyjne nagrody prze-
widziane są dla całych 
szkól, ale też uczniów 
w najbardziej aktywnych 
klasach. Akcja trwa do 
24 maja. 

Akcja promuje zdrowe i aktywne sposoby docierania na 
zajęcia

Fo
t. 

Do
m

in
ik

 P
as

zl
iń

sk
i 



w
w

w.
gd

an
sk

.p
l  

 | 
  

 /
gd

an
sk

   
|  

 
 /g

da
ns

k_
of

fic
ia

l  
 | 

  
 /

gd
an

sk

12 WARTO WIEDZIEĆ

MAJ I CZERWIEC 
UPŁYNĄ W GDAŃSKU 
POD ZNAKIEM PIŁKI 
NOŻNEJ. JUŻ 26 MAJA 
NA BURSZTYNOWYM 
STADIONIE ZMIERZĄ 
SIĘ FINALIŚCI LIGI 
EUROPY – DRUŻY-
NY VILLARREAL CF 
I MANCHESTER UTD. 
Z KOLEI W CZERW-
CU, W TRAKCIE 
MISTRZOSTW EU-
ROPY 2020, OBIEKT 
W LETNICY STANIE 
SIĘ BAZĄ TRENINGO-
WĄ REPREZENTACJI 
POLSKI. RÓWNIEŻ 
Z GDAŃSKA POD-
OPIECZNI PAULO 
SOUSY BĘDĄ WYLA-
TYWALI NA MECZE 
GRUPOWE EURO 2020 
DO SANKT PETERS-
BURGA I DO SEWILLI.

Jędrzej Sieliwończyk

Pandemia wciąż trwa, 
jednak liczba zakażo-
nych osób systematycz-
nie spada, co pozwala 
z optymizmem patrzeć 
w przyszłość. Powoli, 
w ograniczonym zakre-
sie, przywracane są różne 
imprezy sportowe. Dzięki 
temu Stadion Gdańsk, 
w najbliższych tygodniach 
stanie się jednym z naj-
ważniejszych punktów na 
piłkarskiej mapie Europy.
 
Finał Ligi Europy 2021
W środę, 26 maja na płytę 
gdańskiego stadionu wy-
biegną zawodnicy dwóch 
utytułowanych europej-
skich drużyn. W finale 
Ligii Europy spotkają się 
jedenastki Villarreal CF 

PIŁKARSKIE EMOCJE  
NA STADIONIE GDAŃSK

i Manchester Utd. Zgod-
nie z wytycznymi, ogło-
szonymi niedawno przez 
rząd, na trybunach będzie 
mogło być zajęte 25 pro-
cent miejsc. Oznacza to, 
że na żywo, mecz będzie 
mogło oglądać 9,5 tysięcy 
kibiców – w tym po 2000 
z obu klubów.
Pierwotnie finał Ligi Europy 
miał się odbyć w Gdańsku 
w ubiegłym roku, ale z po-
wodu koronawirusa decy-
dującą fazę rozgrywek – od 
ćwierćfinału – przeprowa-
dzono w formie turnieju 
w Niemczech. W finale 
w Kolonii Sevilla pokonała 
Inter Mediolan 3:2.

Czarno-pomarańczo-
wy Gdańsk 
Również z powodu covi-
dowych ograniczeń, więk-
szość imprez towarzyszą-
cych finałowi, niestety nie 
będzie mogła się odbyć. 
Mimo to, w Gdańsku bę-
dzie można poczuć at-
mosferę wielkiego piłkar-
skiego święta. W maju, 

obowiązującymi kolorami 
w naszym mieście będą 
pomarańczowy i czarny 
– barwy, które dominują 
na wszystkich przygo-
towanych przez UEFA 
projektach graficznych 
dotyczących gdańskiego 
finału. Od stycznia 2020 po 
gdańskich torach jeżdżą 
2 tramwaje N8C promujące 
Finał Ligii Europy. W miej-
scach przeznaczonych do 
ekspozycji różnych treści 
informacyjnych i rekla-
mowych, teraz zobaczyć 
można niemal wyłącznie 
projekty dotyczące ma-
jowego finału. Informacji 
o wydarzeniu nie zabrakło 
więc na ekranach zamon-
towanych w pojazdach 
komunikacji miejskiej, na 
wiatach przystankowych 
oraz na wielu miejskich 
citylightach. Całe miasto 
wypełni się też flagami. 
Większość z nich będzie 
przedstawiała znak graficz-
ny gdańskiego finału, ale 
część prezentować będzie 
emblematy finałowych 

drużyn – Villarreal i Man-
chester Utd.
Pasażerowie przylatujący 
do Gdańska nie będą mieli 
wątpliwości, że to właśnie 
Gdańsk jest gospodarzem 
jednego z największych 
wydarzeń sportowych tego 
roku. Podróżni, którzy sko-
rzystają z gdańskiego lot-
niska, na pewno zauważą 
efektowne, wielkoforma-
towe siatki prezentujące 
treści związane z majowym 
finałem. 

Biało-Czerwoni będą 
trenowali na Arenie 
Gdańsk podczas mi-
strzostw Europy 2020
W środę, 9 czerwca Biało -
-Czerwonii zameldują się 
w Sopocie, gdzie będą 
mieszkać w trakcie EURO 
2020. Reprezentacja Pol-
ski będzie zaś trenowa-
ła na Stadionie Gdańsk. 
Również z Gdańska pod-
opieczni Paulo Sousy będą 
wylatywali na mecze gru-
powe EURO 2020 do Sankt 
Petersburga i do Sewilli.  
– Cieszymy się, że bursz-
tynowy stadion po raz 
kolejny został doceniony 
i stanie się bazą treningo-
wą dla polskich piłkarzy 
w trakcie mistrzostw Eu-
ropy. Życzymy całej druży-
nie, wszystkim kibicom, ale 
również sobie, aby nasza 
reprezentacja w tym tur-
nieju zaszła jak najdalej. 
Dzięki temu będziemy 
mogli nie tylko cieszyć 
się ze sportowych sukce-
sów białoczerwonych, ale 
również dłużej gościć ich 
w Gdańsku – podkreśla 
Paweł Buczyński, prezes 
Arena Gdańsk Operator. 

Puchar Ligi Europy na Stadionie Gdańsk
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Magdalena Kilian 

Łąki kwietne, to bardzo 
popularne rozwiązanie 
w wielu miastach Polski, 
a nawet już trend w zarzą-
dzaniu zielenią miejską. 
Z modami bywa różnie, ale 
ta niech nigdy nie minie, 
bo zamiana trawników na 
łąki kwietne ma same ko-
rzyści. Nie wymagają one 
dużych nakładów przy pie-
lęgnacji, a jednocześnie 
dają doskonały efekt. 

Piękne i przydatne
Oprócz ciekawych wa-
lorów wizualnych przy-
czyniają się one również 
do zwiększenia poziomu 

Łany kwiatów w nowych 
lokalizacjach miasta

tlenu w miastach oraz 
wilgotności powietrza. 
Rośliny łąkowe mają dłuż-
szy i bardziej rozwinięty 
system korzeniowy niż 
trawa. Dzięki temu, pod-
czas nawet bardzo ulew-
nych deszczy absorbują 
dużo więcej wody, którą 
wykorzystują w okresach 
bezdeszczowych, przez co 
nie wymagają podlewania. 
Łąki kwietne wzbogacają 
ubogi ekosystem miejski, 
stanowiąc tętniące życiem 
wyspy bioróżnorodności. 
Dają pożywienie i schro-
nienie dla pożytecznych 
owadów – pszczół, moty-
li, trzmieli, a także ptaków 
i małych ssaków. 

Nowe łąki w mieście
Mieszkańcy Gdańska zda-
jąc sobie sprawę z tak 
licznych zalet łąk, chęt-
nie o nie postulują. Tylko 
w tym sezonie przybędzie 
na terenie miasta kolej-
nych 7 łąk kwietnych. Ich 
powierzchnia to prawie 3 
tysiące metrów kwadra-
towych. Uzyskanie takie-
go wyniku było możliwe 
dzięki połączeniu sił w po-
staci inicjatywy i pomysłu 
Działu Zieleni GZDiZ oraz 
środkom z Rad Dzielnicy 
i Budżetu Obywatelskiego. 

Łąki jednoroczne  
i wielosezonowe
W trzech lokalizacjach 
łąki są już przygotowane. 
Tereny zielone przy ul. 
Słowackiego i Jaśkowa 
Dolina zostały wysiane 
kompozycjami stworzony-
mi z kilkudziesięciu gatun-
ków roślin łąkowych. Dzięki 
zastosowaniu mieszanek 
skomponowanych z wie-
loletnich gatunków w tych 
miejscach efekty kolorowej 

łąki będzie można podzi-
wiać przez wiele lat. Z kolei 
w Parku Uphagena, by móc 
prędko cieszyć się pięknem 
kolorowych kwiatów, po-
wstanie łąka jednoroczna. 
Już za kilka tygodni w tym 
miejscu będzie można po-
dziwiać atrakcyjne wizual-
nie łany kwiatów z całego 
świata. Dla uzyskania nie-
powtarzalnej kompozycji 
ozdobnej, poletko w par-
ku będzie miało kształt 
fali. Kwiaty na tej łące 
będą kwitły szybko, co za 
tym idzie stanowić będą 
ważne źródło pożywienia 
dla zapylaczy. 

W tym roku łąki kwietne z siewu powstaną 
w następujących lokalizacjach:

 ⦁ teren zieleni przy ul. Matejki pow. 165 m2
 ⦁ teren zieleni przy ul. Focha, pow. 580 m2
 ⦁ teren zieleni przy ul . Platynowej, pow. 310 m2
 ⦁ teren zieleni przy ul. Goplańskiej, pow. 430 m2
 ⦁ teren zieleni przy ul. Jaśkowa Dolina, pow. 670 m2
 ⦁ teren zieleni Park Uphagena, pow. 80 m2
 ⦁ teren zieleni przy ul.  Słowackiego, pow. 530 m2

Łąki kwietne dają poży-
wienie i schronienie dla 
pożytecznych owadów

Dla uzyskania niepowtarzalnej kompozycji ozdobnej, poletko w parku Uphagena 
będzie miało kształt fali
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W NAJBLIŻSZYM 
CZASIE W GDAŃSKU 
PODWOJONA ZO-
STANIE LICZBA ŁĄK 
KWIETNYCH Z SIEWU. 
LATEM MORZE KWIA-
TÓW ZAKWITNIE  
NIE W SIEDMIU, 
A W CZTERNASTU 
LOKALIZACJACH. 
PRZYWRÓCĄ ONE 
PIĘKNO KRAJOBRA-
ZU NA PRZESZŁO 10 
TYSIĄCACH METRÓW 
KWADRATOWYCH 
MIASTA.
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Co słychać u gdańskich 
hipopotamów?
NA JEDEN METR WY-
SOKOŚCI MOŻE PRZY-
PADAĆ AŻ 160–270KG 
MASY CIAŁA! WŁA-
ŚNIE TAKIE PROPOR-
CJE, WZROST I WAGĘ 
OSIĄGA HIPOPOTAM 
KARŁOWATY. 
Sabina Buczyńska 

Choć ten zachodnioafry-
kański gatunek zdaje się 
być mniejszą wersją hipo-
potama nilowego, posiada 
cechy wyglądu odróżniają-
ce go od większego kuzyna. 
Jest od niego lepiej przy-
stosowany do naziemnego 
trybu życia, a to dlatego że 
tak samo chętnie pożywia 
się roślinnością lądową 
jak i podwodną. W związ-
ku z tym wykształcił dłuższe 
kończyny, ma dłuższą szy-
ję, błona pomiędzy palca-
mi jest słabiej rozwinięta, 
oczy umiejscowione są na 
bokach a nie na szczycie 
głowy, która z kolei jest 
proporcjonalnie mniejsza 
niż u hipopotama nilowego.
Co łączy oba gatunki, to 
niezwykle wrażliwa na wy-
sychanie skóra, pielęgno-
wana specjalną wycieloną 
oraz zastawki mięśniowe 
umożliwiające szczelne za-
mykanie uszu i nosa pod-
czas nurkowania.
Hipopotam karłowaty jest 
najaktywniejszy wieczo-
rem i nocą. W ciągu doby 

aż 6 godzin spędza na że-
rowaniu.

Zgodna para
W naszym zoo mieszka 
zgodna para hipopotamów 
karłowatych. Tosia jest bar-
dzo stateczną, spokojną 
samiczką, której wiek nie-
dyskretnie można określić 
na nieco ponad 20 lat. Uro-
dziła się w Gdańskim zoo, 
ale większość życia spę-
dziła w zooparku w Człu-
chowie. Wróciła w rodzin-
ne strony dwa lata temu 
i obecnie przebywa z trosz-
kę niezależnym, ale równie 
sympatycznym samcem 
Sapo. Jego imię oznacza 
żabę w języku hiszpańskim. 
Sapo przyjechał do Gdań-
ska w 2012 roku jako roczny 
młodzieniec z angielskie-
go ogrodu zoologicznego 
w Whitney. Ponieważ para 
jest dobrze dobrana, zgra-
na, a zwierzęta wydają się 
być sobą zainteresowane, 
są nadzieje na powiększe-
nie się stadka. Tym bardziej 
wyczekiwane jest przyjście 
na świat młodego hipo-
potama, że dla gdańskich 
podopiecznych szykowany 
jest nowy, przestronniejszy 
i lepiej dostosowany do 
potrzeb tych zwierząt wy-
bieg. Będzie się on znaj-
dował w miejscu niegdy-
siejszej motylarni i wybiegu 
hipopotamów nilowych.

PIESKI I KOTKI  
czekają na kochających 
właścicieli
Adopcje w schronisku „Promyk” odbywają się od ponie-
działku do niedzieli w godz. 11.00-16.00. Zwierzęta mogą być 
adoptowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Obowią-
zuje wcześniejsze umawianie wizyt adopcyjnych pod nr tel. 
58 522 37 80. Interwencje dotyczące błąkających się zwie-
rząt na terenie gdańska realizowane są przez całą dobę. 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” Gdańsk 
Kokoszki, ul. Przyrodników 14, tel. 58 522 37 27 www.schro-
niskopromyk.pl 

Warto wiedzieć: Adoptując psa z „Promyka”, masz prawo 
do jednorazowej darmowej konsultacji behawioralnej ze 
specjalistą.

BATMAN 
WIEK: OK. 8 LAT / WIELKOŚĆ: ŚREDNI
SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK
Nazywam się Batman i jestem dzielnym i łagodnym 
superpsem. Przyjechałem do Promyka z Radys, gdzie 
nie miałem łatwo, ale już wychodzę ze swojej skorup-
ki lęku i płochliwości. Uwielbiam głaskanie, tulenie 
i pozwalam się dotykać po brzuszku nawet świeżo 
poznanym osobom. Szybciej łapię kontakt z paniami. 
Wzorowo chodzę na smyczy i jestem czyścioszkiem. 
Szukam domu spokojnego, cichego, takiego, w którym 
szanuje się wzajemne potrzeby i nie podnosi głosu. 
Może się zaprzyjaźnimy? 

DRAGONA 
WIEK: OK. 10 LAT / SZCZEPIENIA: TAK
STERYLIZACJA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami 
weterynarii 
W schronisku jestem już dwa lata. Zostałam znaleziona 
na ul. Dragana, stąd też moje ciekawe imię. Jestem 
łagodna i nie mam nic przeciwko paradowaniu w sze-
leczkach. Lubię zabiegi pielęgnacyjne i łatwo dbać 
o moją czarną sierść. Mówią o mnie gaduła, bo ochoczo 
miaukam. Dobrze znoszę zabiegi weterynaryjne, co jest 
nie bez znaczenia, bo mam chore drogi oddechowe. 
Ale to nie jest żaden problem. Zanim pójdę do nowe-
go domku, weterynarze wszystko o mnie opowiedzą.

KAŚKA 
WIEK: OK. 3 LATA / WIELKOŚĆ: ŚREDNIA
SZCZEPIENIA:TAK
Jesteś Kaśka i mam za sobą radysową przeszłość. Cwa-
na kombinatorka ze mnie i często myślę o ucieczkach. 
Antyucieczkowe szelki będą nam niezbędne. Mój pęd 
do wolności nie wyklucza absolutnego i nieposkro-
mionego oddania człowiekowi. Kocham przytulanie, 
głaskanie i bliskość. Ale na to wszystko trzeba sobie 
zapracować i zyskać moje zaufanie. Przyda mi się 
wsparcie w międzypsich kontaktach. Marzy mi się 
mieszkanie w cichym miejscu lub domku za miastem. 

 
ODYS
WIEK: OK. 10 LAT / WIELKOŚĆ: DUŻY
SZCZEPIENIA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami 
weterynarii 
Nazywam się Odys. Jestem wiekowym psem, mam pro-
blemy z poruszaniem się, bywam pokraczny i niezgrab-
ny, ale nie sprawia to, że robię wokół siebie jakiś bała-
gan. Cenię sobie porządek, a ludzi kocham i szanuję. 
Jestem otwarty na kontakt, kulturalny, zawsze grzeczny 
i obsługiwalny. Zabiegi rehabilitacyjne przyjąłem ze 
spokojem i godnością. Nie wiem ile czasu jeszcze mi 
zostało, ale marzę, by spędzić je u boku przyjaciela 
w ciepłym domku pełnym miłości. Nie bój się. Czekam.

W gdańskim zoo mieszka para hipopotamów karłowa-
tych, Tosia i Sapo
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Grzegorz Pawelec

Do końca maja na przy-
stani Żabi Kruk Gdański 
Ośrodek Sportu orga-
nizuje akcję promocyj-
ną ekoKajak. Osobom, 
które zadeklarują chęć 
posprzątania śmieci na 
trasie spływu Motławą, 
udostępniony zostanie 
bezpłatnie na czas 2 godz. 
sprzęt pływający: kajaki, 

Agnieszka Dobrowolska 

Na początku maja Gdańsk 
testował zeroemisyj-
ny autobus elektryczny 
Yutong E12. W ubiegłym 
roku w ramach testów 
gdańskie linie obsługi-
wał elektryczny Merce-
des eCitaro. – Atrakcyjny 
i bezemisyjny transport 
publiczny to bezdysku-
syjnie ważny element 

ekoKajak  
– poznaj Gdańsk od strony 
wody i pomóż środowisku

Gdańska flota coraz bardziej 
przyjazna środowisku

ZWIEDZANIE GDAŃSKA I SZLAKU WODNE-
GO MOTŁAWY TO NIEWĄTPLIWIE JEDNA 
Z ATRAKCJI, POZWALAJĄCA CIEKAWIE SPĘ-
DZIĆ DZIEŃ NA POWIETRZU. JEŚLI DO TEGO 
DODAMY MOŻLIWOŚĆ ZROBIENIA CZEGOŚ 
DLA DOBRA NASZEGO ŚRODOWISKA TO PRZE-
PIS NA UDANY DZIEŃ MAMY GOTOWY!

TESTY POJAZDÓW ZEROEMISYJNYCH, PRZE-
TARG NA ZAKUP TRZECH ELEKTRYCZNYCH 
MINIBUSÓW DO OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ 
OBSZARÓW STAREGO I GŁÓWNEGO MIASTA 
ORAZ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAKU-
PU 45 AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH Z PRO-
GRAMU „ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY” 
NFOŚIGW – GDAŃSKĄ FLOTĘ ZASILĄ WKRÓT-
CE POJAZDY ZEROEMISYJNE.

rowery wodne lub łódka 
wiosłowa.
Warunkiem bezpłatnego 
wypożyczenia jest zobo-
wiązanie do pozbierania 
śmieci z wody na trasie 
spływu w ilości min. 30 
litrów na kajak/rower 
wodny/łódkę. Uczestni-
cy zostaną wyposażeni 
w worki na śmieci i chwy-
taki. Warto zabrać ze sobą 

swoje rękawice, które uła-
twią sprzątanie.
Aby wziąć udział w akcji 
ekoKajak, należy wysłać 
formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie GOS 
najpóźniej dzień przed 
planowanym spływem.
Na miejscu uczestnik zo-
bowiązany jest do wnie-
sienia kaucji za sprzęt 
wodny, kamizelki ase-
kuracyjne oraz chwytaki 
w wysokości 50 zł. Kaucja 

podlega zwrotowi po od-
daniu sprzętu.
Pamiętajcie o akcji Gdańsk 
bez plastiku www.gdansk.
pl/bezplastiku, nie tylko na 
kajaku. Wodę nalejcie do 
bidonu, a jeśli potrzebujcie 
kubka to używajcie wielo-
razowych np.: termicznych, 
które posłużą Wam wiele 
razy. Kanapki i przekąski 
zapakujcie w opakowania 
wielorazowe. To takie pro-
ste! Trzymamy kciuki!

wysokiej jakości życia 
w mieście. Dlatego od 
wielu lat naszą flotę bu-
dujemy w oparciu o no-
woczesne i ekologiczne 
autobusy, a od kilku lat 
– o najbardziej restrykcyj-
nej normie emisji spalin 
Euro VI – mówi prezes 
GAiT Maciej Lisicki. – Śle-
dzimy także trendy na 
rynku elektromobilności, 

testujemy pojazdy elek-
tryczne. Chcemy poznać 
specyfikę pojazdów elek-
trycznych dostępnych na 
rynku. Prace nad nowymi 
technologiami, rozwiąza-
niami w zakresie elektro-
mobilności bardzo szybko 
postępują. A my chcemy 
naszą zeroemisyjną flotę 
budować w oparciu o jak 
najbardziej optymal-
ne dla naszych potrzeb 
e-autobusy miejskie.

Nowe bezemisyjne 
pojazdy dla Gdańska
Jeszcze w maju ogłoszony 
zostanie przetarg na za-
kup trzech elektrycznych 
minibusów do obsługi 
komunikacyjnej obsza-
rów Starego i Głównego 

Miasta. Na tym nie ko-
niec. – W jesiennej edycji 
naboru programu „Zielo-
ny Transport Publiczny” 
organizowanego przez 
NFOŚiGW, będziemy apli-
kować o dofinansowanie 
zakupu 45 autobusów 
elektrycznych – standar-
dowych i przegubowych 
– informuje zastępca pre-
zydenta ds. przedsiębior-
czości i ochrony klimatu, 
Piotr Borawski. – Naszą 
flotę zeroemisyjną chce-
my budować w oparciu 
o pojazdy spełniające 
jak najwyższe standar-
dy, przekładające się na 
wysoki komfort jazdy na-
szych pasażerów – pod-
kreśla wiceprezydent 
Borawski.

Spływy kajakowe opływem Motławy są bardzo 
popularne wśród gdańszczan
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WSPOMINAMY  
TYCH, KTÓRZY ODESZLI

W nocy z 11 na 12 kwietnia 
umarła Maria Kordowska, 
radna dzielnicy Nowy Port 
obecnej kadencji, a także 
przewodnicząca Zarządu 
tejże rady w kadencji 2015-
2019. Aktywna działaczka 
społeczna, która pracy 
na rzecz innych od lat 
z pasją poświęcała swój 
wolny czas. Otwarta, zde-
cydowana i zawsze chętna 
do pomocy, wykazywała 
inicjatywę i angażowała 
się całym sercem w każdy 
realizowany projekt. Przez 
wiele lat działała na rzecz 
Nowego Portu, troszcząc 
się, by podejmowane dzia-
łania ulepszały dzielnicę 
i podnosiły komfort życia 
jej obecnych i przyszłych 
mieszkańców. 

Profesor Janina Suchorzew-
ska zmarła we wtorek wie-
czorem, 20 kwietnia. Przez 
kilkadziesiąt lat pracowa-
ła w Akademii Medycznej 
w Gdańsku jako lekarka 
i nauczycielka akademicka. 
Była łączniczką w Powsta-
niu Warszawskim, a jako 
dojrzała lekarka ratowała 
ofiary Grudnia 1970 w stanie 
wojennym i wspierała de-
mokratyczną opozycję. Mia-
ła wpływ na wychowanie 
pokoleń medyków. Przez 
wiele lat była kierownikiem 
Katedry Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii gdańskiej 
Akademii Medycznej. Uko-
ronowaniem jej zawodowej 
kariery był tytuł Honorowe-
go Profesora Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

Ute Grass zmarła 24 kwiet-
nia, zaledwie kilka dni po 
85 urodzinach. Od 1979 roku 
była żoną pochodzącego 
z Gdańska laureata Literac-
kiej Nagrody Nobla Günte-
ra Grassa. Mieszkali razem 
w Niemczech, w miejscowo-
ści Behlendorf, niedaleko 
Lubeki. Z zaangażowaniem 
towarzyszyła mężowi w pra-
cy i w podróżach, również 
tych do Gdańska. Była tak-
że pierwszą i najsurowszą 
krytyczką twórczości męża. 
Z wykształcenia organistką, 
pracowała jako nauczy-
cielka. Małżeństwo Grass 
byli gośćmi na otwarciu 
wystawy „Gdańskomania 
– Gdańsk literacki w twór-
czości graficznej Güntera 
Grassa” w 2009 roku.

29 kwietnia w wieku 99 
lat odeszła doktor Hele-
na Zawistowska. W cza-
sie okupacji działała w AK 
i studiowała medycynę na 
tajnym Uniwersytecie Ste-
fana Batorego. Więźniarka 
łagrów „saratowskiego szla-
ku” w latach 1945-1948. Do 
Gdańska przyjechała w 1948 
roku. Ukończyła studia le-
karskie w gdańskiej Akade-
mii Medycznej. Pracowała 
w Zakładzie Histologii i Em-
briologii AM i jako lekarz 
w lecznictwie otwartym. 
Literaturą zajęła się późno, 
pisała baśniowe opowieści 
dla dzieci. Opublikowała 
również swoje wspomnienia 
z Wilna. W 2017 roku otrzy-
mała Medal Prezydenta 
Miasta Gdańska. 
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Oprac. Izabela Kozicka-Prus


