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POMOC W PANDE-
MII SKIEROWANA 
DO WIELU ŚRODO-
WISK I POTRZEBU-
JĄCYCH, STABILNA 
SYTUACJA BUDŻE-
TOWA, ZAKOŃCZO-
NE I ROZPOCZĘTE 
INWESTYCJE 
– PREZYDENT 
ALEKSANDRA 
DULKIEWICZ PRZE-
KAZAŁA DO RADY 
MIASTA RAPORT 
O STANIE MIASTA 
ZA 2020 ROK. 

Daniel Stenzel 

W ubiegłym roku na 
wiosnę wybuchła pan-
demia COVID-19. Walka 
ze skutkami pandemii 
kosztowała gdańskich 
podatników blisko 25 
milionów złotych. Sama 
tylko obniżka czynszów 
dla przedsiębiorców to 
wydatek 2,5 mln zł. Dzięki 
akcji „Gdańsk Pomaga” 
dwa i pół tysiąca seniorów 
otrzymało pomoc, w tym 
ciepłe posiłki. Łącznie 
wsparcie otrzymało także 
170 instytucji i organizacji 
pozarządowych.

RAPORT ROCZNY 
O STANIE MIASTA 
PRZEKAZANY

Budżet 
zbilansowany
Ubiegłoroczny budżet 
Gdańska był zbilansowa-
ny. Do kasy miasta wpły-
nęło 3929,3 mln zł. Wy-
datki ukształtowały się 
na poziomie 3935,7 mln zł, 
a deficyt wyniósł ledwie 
6,4 mln zł. Z tytułu „jano-
sikowego” Gdańsk musi 
oddać 49 mln zł.
– Nieproporcjonalnie szyb-
ciej niż wpływy, samorzą-
dom rosną wydatki – mó-
wiła Aleksandra Dulkiewicz, 
przekazując Raport. – Wyż-
sze wydatki są związane 
m.in. z wciąż rosnącymi 
cenami, kosztami pracy czy 
podwyżkami cen energii.
Na przestrzeni pięciu lat 
wpływy z PIT wzrosły o 42%, 
a z CIT – 62%. W tym sa-
mym czasie wydatki na 
edukację z budżetu miasta 
wzrosły natomiast o 80%, 
a na komunikację miejską 
o 52%!

Najważniejsze 
inwestycje
W 2020 roku zakończo-
na została budowa linii 
tramwajowej wraz z dro-
gą rowerową w alei Pawła 
Adamowicza. Koszt inwe-
stycji wyniósł 243 mln zł. 

Za 118 mln zł przebudowa-
ny został układ drogowo-
-tramwajowy na Stogach. 
Nową siedzibę otrzymało 
Gdańskie Pogotowie Opie-
kuńcze, przebudowany zo-
stał także wiadukt na Bi-
skupiej Górce, a za blisko 
10 mln zł oddano do użyt-
ku nową, obrotową kład-
kę na Wyspę Spichrzów. 
W trakcie są: budowa 
Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów 
– Portu Czystej Energii, 
rozbudowa ul. Kartuskiej, 
budowa linii tramwajowej 
Nowa Warszawska. Cały 
czas przygotowywane i ko-
mercjalizowane są tereny 
inwestycyjne przez GARG 
– Pomorskie Centrum In-
westycyjne.
W roku 2020 został wpro-
wadzony wspólny bilet ko-
lejowo-autobusowy, czyli 
jeden bilet na autobusy, 
tramwaje i SKM/PKM oraz 
POLREGIO z Gdańską Kar-
tą Mieszkańca. Z Budżetu 
Obywatelskiego po raz 
pierwszy został natomiast 
wyodrębniony Zielony Bu-
dżet (z kwotą 3,9 mln zł). 
Miasto ujednoliciło także 
stypendia kulturalne: do 
165 artystów powędrowała 
kwota 1,2 mln zł.
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SPIS TREŚCI

W MAJU NA SESJI RADY 
MIASTA PODJĘTA ZOSTAŁA 
UCHWAŁA O PRZYSTĄPIE-
NIU DO PRAC NAD OBJĘCIEM 
ŚRÓDMIEŚCIA DODATKOWĄ 
OCHRONĄ W POSTACI PARKU 
KULTUROWEGO. 

Joanna Bieganowska

Podstawowym celem utworzenia 
parku kulturowego będzie wypraco-
wanie lokalnego narzędzia prawne-
go służącego dodatkowej ochronie 
wyjątkowego obszaru historyczne-
go, jakim jest Śródmieście.

– Śródmieścia dużych europejskich 
miast, które przyciągają turystów, 
borykają się z problemem wy-
ludniania, problemem, że nie ma 
w nich tego zwykłego życia miesz-
kańców. Jednym z narzędzi, żeby 
Śródmieście było miejscem, gdzie 
mieszkańcy będą czuli się ważni 
i potrzebni jest właśnie park kultu-
rowy – mówiła Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska, podczas 
konferencji prasowej przed sesją.

Na czym polega park kulturowy?
Objęcie terenu Śródmieścia parkiem 
kulturowym umożliwi używanie kon-
kretnych narzędzi regulujących kwe-
stie takie jak m.in.: poziom dopusz-
czalnego hałasu, kwestie miejsc na 
składowanie odpadów, uzgodnienia 
dotyczące handlu i wykorzystywa-
nia zwierząt w celach komercyjnych 
czy też prowadzenia robót budow-
lanych. Park kulturowy działać bę-
dzie podobnie jak obecna uchwała 
krajobrazowa. Umożliwi regulowa-
nie kwestii ważnych dla mieszkanek 
i mieszkańców Gdańska.

Zaproszenie do dyskusji
Przy pracy nad stworzeniem parku 
kulturowego weźmie udział wielu 
interesariuszy: mieszkańcy, przed-
siębiorcy z terenu Śródmieścia, 
urbaniści, konserwatorzy, historycy, 
artyści czy instytucje kultury. 
W ramach dalszych działań zespołu 
ds. parku kulturowego planuje się 
przeprowadzenie szerokich konsul-
tacji społecznych, celem ustalenia 
pożądanego i akceptowalnego za-
kresu regulacji.

Park kulturowy będzie 
w śródmieściu Gdańska
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 2 Park kulturowy będzie 
w śródmieściu Gdańska

 3 Powstało miejsce, które 
będzie uczyć, kształcić 
i uwrażliwiać

 4 Jak zwiększyć dostępność 
przestrzeni i budynków? 

 5 To już 10 lat z gdańskim 
stadionem

 6 Okiem gdańskich radnych

 7 Dzień Otwarty  
Rady Miasta

  Mieszkańcy  
przede wszystkim

 8 Biuro ds. Rad 
Dzielnic i Współpracy 
z Mieszkańcami

  Umowa PPP Dolne  
Miasto opublikowana

 9 761 Jarmark Świętego 
Dominika

 10 Spisz się i weź udział 
w loterii. Do wygrania  
16 samochodów! 

 11 425 urodziny  
Biblioteki Gdańskiej

  Gdańskie plaże 
i przystanie ponownie 
pod Błękitną Flagą

 12 Historia zaklęta 
w bursztynie

  ECS nagrodzone!

 13 Śmieci – jak je 
prawidłowo segregować

 14 Pieski i kotki czekają na 
kochających właścicieli

  Uff – jak gorąco…

 15 Wspominamy tych,  
którzy odeszli

 16 Czas na wakacje!



3WARTO WIEDZIEĆ

POWSTAŁO MIEJSCE, KTÓRE BĘDZIE 
UCZYĆ, KSZTAŁCIĆ I UWRAŻLIWIAĆ
POWSTAŁA NOWA 
PRZESTRZEŃ EDU-
KACYJNA, KTÓREJ 
PODSTAWĄ BĘDZIE 
WYMIANA MYŚLI 
I DZIELENIE SIĘ 
DOBRYMI PRAKTY-
KAMI W DZIAŁA-
NIU SAMORZĄDÓW 
ORAZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH, 
NIE TYLKO Z POL-
SKI, ALE RÓWNIEŻ 
Z PAŃSTW CZŁON-
KOWSKICH UNII 
EUROPEJSKIEJ. 
1 CZERWCA W EU-
ROPEJSKIM CEN-
TRUM SOLIDAR-
NOŚCI POWOŁANO 
STUDIUM OBYWA-
TELSKIE IM. PAWŁA 
ADAMOWICZA.

Olimpia Schneider

Misją studium jest rozwi-
janie wartości, jakie pro-
mował Paweł Adamowicz, 
m.in. postrzegając miasto 
jako centrum tworzące-
go wspólnotę, otwartego 
na nowe idee, inicjatywy 
i dialog.

Swoją wizję nowoczesne-
go i otwartego kształcenia, 
które uczy krytycznego 
myślenia oraz dyskusji, 
opisał także w ostatniej 
książce. Wierzył, że edu-
kacja może zmienić życie. 
A ja wierzę, że dziedzictwo 
intelektualne Pawła, jego 
śmiałe i otwarte wizjoner-
stwo będzie realizowane 
w tym projekcie – mówi 
dr Magdalena Adamowicz, 
europosłanka, żona prezy-
denta Pawła Adamowicza.

Czym jest studium?
Głównym celem studium 
jest dostarczenie wiedzy 
eksperckiej wynikającej 
z doświadczeń prowa-
dzących, analizy studium 
przypadku oraz warszta-
tów z praktykami. Wśród 
kluczowych kompetencji 
są te dotyczące nowo-
czesnego planowania 
i prognozowania (ekolo-
gia, transport publiczny), 
wystąpień publicznych, 
zarządzania kryzysowego, 
stylów przywództwa czy 
zarządzania współpracą 
z mediami.

W kształcenie włączyli 
się: Collegium Civitas, 
Akademia Finansów 
i Biznesu Vistula, Uczel-
nia Korczaka, Akademia 
Psychologii Przywództwa, 
Wyższa Szkoła Turystyki 
i Ekologii w Suchej Be-
skidzkiej.

Od tutoringu  
do MBA
Kształcenie będzie oparte 
na formach dopasowa-
nych do wymagań, ocze-
kiwań i możliwości grupy 
docelowej. Przełożyły się 
one na powstanie czte-
rech modułów edukacyj-
nych: studia podyplomo-
we, studia podyplomowe 
typu Master Business 
Administration, wolne 
studia kompetencyjne 
oraz program tutoringu. 
Ponadto organizatorzy 
zaplanowali realizację 
trzech modułów uzu-
pełniających, które mają 
charakter przekrojowy.
Szczegóły dotyczące re-
krutacji i kierunków znaj-
dują się na stronie www.
studiumobywatelskie.pl.

– Ma to być miejsce, 
w którym będziemy 
kształcić, uczyć i uwraż-
liwiać. Będziemy myśleć 
o przyszłości i wspierać 
w rozwoju kadry samo-
rządowe, kadry organizacji 
pozarządowych i ludzi biz-
nesu. Połączymy wiedzę 
z praktyką. Wszystko dla-
tego, że nie jest nam obo-
jętna ojczyzna. Ta mała, 
dzielnicowa, miejska, ta 
duża biało-czerwona oraz 
ta, którą jest wspólnota 
europejska – podkreśla 
Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska.

Nowy standard 
myślenia o edukacji 
społecznej
Twórcom szkoły zależy 
nie tylko na sieciowaniu 
wspólnoty lokalnej, regio-
nalnej, państwowej w skali 
kraju, ale także na ukazy-
waniu roli Unii Europej-
skiej w rozwoju samorzą-
dów oraz na promowaniu 
idei pomocniczości.
– Paweł zawsze bar-
dzo wierzył w siłę, rolę 
i znaczenie edukacji. 
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4 WARTO WIEDZIEĆ

Poradnik określa zasady projektowania miejskiej 
przestrzeni z uwzględnieniem szczególnych potrzeb 
mieszkanców
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Patryk Rosiński 

Przestrzeń publiczna to 
obszar o szczególnym 
znaczeniu dla zaspoko-
jenia potrzeb i poprawy 
jakości życia wszystkich 
jej użytkowników. Tym 
samym ważne jest projek-
towanie obiektów i prze-
strzeni miasta w sposób 
sprzyjający w porusza-
niu się zarówno osobom 
sprawnym ruchowo, jak 
i osobom z niepełno-
sprawnością, starszym, 
rodzicom z dziećmi w wóz-
kach, kobietom w ciąży, 
osobom otyłym, niskim 
lub bardzo wysokim, 
a także z czasowym ogra-
niczeniem mobilności.

JAK ZWIĘKSZYĆ DOSTĘPNOŚĆ 
PRZESTRZENI I BUDYNKÓW? 

W TWORZENIU 
PRZYJAZNYCH 
ROZWIĄZAŃ 
PRZESTRZENNYCH 
DLA WSZYSTKICH 
UŻYTKOWNI-
KÓW MA SŁUŻYĆ 
„PORADNIK PRO-
JEKTOWANIA 
UNIWERSALNEGO 
– SZCZEGÓŁOWE 
STANDARDY DO-
STĘPNOŚCI DLA 
KSZTAŁTOWANIA 
PRZESTRZENI 
I BUDYNKÓW 
W MIEŚCIE GDAŃ-
SKU”. W POŁOWIE 
CZERWCA ODBYŁA 
SIĘ OFICJALNA 
PREZENTACJA 
DOKUMENTU.

Podstawowe rozwią-
zania i standardy
„Poradnik projektowania 
uniwersalnego” zawiera 
kompendium wiedzy opra-
cowanej w postaci kart 
standardów dostępności. 
Rekomendacje i wytyczne 
w nim zawarte będą wspie-
rać projektantów i inwesto-
rów w realizacji obowiązku 
zapewnienia dostępności 
wynikającego z zapisów 
„Ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami”. 
Szczegółowe standardy 
będą wskazywać pro-
jektantom preferowane 

rozwiązania techniczne 
i przestrzenne w zakresie 
projektowania: ciągów 
pieszych i ich wyposa-
żenia, dróg rowerowych 
i ciągów pieszo-rowero-
wych, przejść dla pieszych, 
przystanków komunikacji 
miejskiej, pokonywania 
różnic wysokości w tere-
nie, miejsc postojowych, 
terenów rekreacyjnych, 
placów zabaw, tymczaso-
wej organizacji ruchu pie-
szego, a także budynków 
w zakresie stref wejścia, 
komunikacji pionowej i po-
ziomej, pomieszczeń sani-
tarnych, dodatkowych oraz 

wyposażenia wnętrz i drogi 
ewakuacji.

Projektowanie 
uniwersalne na tle 
przepisów
23 kwietnia 2019 r. weszło 
w życie zarządzenie Pre-
zydenta Miasta Gdańska 
w sprawie przyjęcia do re-
alizacji rekomendacji i za-
dań „Modelu na rzecz Rów-
nego Traktowania”. Jednym 
ze wskazanych w zarządze-
niu zadań jest przygotowa-
nie i wdrażanie standardów 
dostępności dla obiektów 
i przestrzeni miejskiej. 
Na potrzeby stworzenia 
lokalnych standardów do-
stępności Gmina Miasta 
Gdańska nawiązała współ-
pracę z przedstawicielami 
Centrum Projektowania 
Uniwersalnego Politechni-
ki Gdańskiej, którzy podjęli 
się przygotowania stan-
dardów dostępności dla 
kształtowania przestrzeni 
i budynków w dostoso-
waniu do warunków i na 
podstawie obowiązujących 
w Gdańsku dokumentów 
i opracowań. W zakresie 
merytorycznym prace nad 
dokumentem odbywały 
się przy udziale eksperc-
kiego Zespołu Roboczego, 
z którym przedyskutowa-
no podstawowe założenia 
opracowania. Dokument 
został w kwietniu 2020 
roku zaopiniowany przez 
Miejską Komisję Urbani-
styczno-Architektonicznej.
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TROCHĘ PRZERAŻA 
TEMPO, W JAKIM 
CZAS GNA PRZED 
SIEBIE. 19 LIPCA 
MINIE DZIESIĘĆ LAT, 
OD KIEDY STADION 
SŁUŻY NASZEMU 
MIASTU I JEST JED-
NĄ Z JEGO PEREŁ. 
ZMIENIA NAZWY, 
ALE NIEZMIENNIE 
SŁUŻY – TERAZ JAKO 
POLSAT PLUS ARENA 
GDAŃSK.

Roman Daszczyński 

Co po nas – 
gdańszczankach 
i gdańszczanach 
pierwszych dekad 

XXI wieku – zostanie dla 
kolejnych pokoleń? Będą 
to dokonania związane 
między innymi z tym sta-
dionem, nawet jeśli część 
z nas w ogóle nie intere-
suje się futbolem. 

Stadion czy baseny
Gdy kilkanaście lat temu 
ogłoszono, że Gdańsk 

wybuduje za ogromne 
pieniądze stadion piłkar-
ski – byłem krytykiem tego 
pomysłu, choć mam swoje 
drużyny, którym wiernie 
kibicuję. Napisałem wtedy 
komentarz, że lepiej było-
by wykorzystać te pienią-
dze na realizację projektu 
typu „kryty basen w każdej 
większej dzielnicy”. Myli-
łem się na całego. Dziel-
nicowych basenów od 
tamtego czasu przybyło, 
będą powstawać kolejne, 
a stadion miał tylko jedną 
szansę – można było go 
wybudować wtedy i tylko 
wtedy. Chodziło w pierw-
szym rzędzie nie o rozryw-
kę dla kibiców, ale o pro-
mocję miasta i możliwość 
pozyskania europejskich 
środków finansowych na 
inwestycje w miejską in-
frastrukturę. To, co przy 
okazji stadionu wybudo-
wano, nadało Gdańsko-
wi sznyt nowoczesności 
i wzmocniło jego wize-
runek, jako miasta, gdzie 
warto zamieszkać, a na 

pewno spędzić trochę 
czasu. Przygotowania do 
EURO 2012 przyciągnęły 
pieniądze, dzięki którym 
jako wspólnota zainwe-
stowaliśmy w przyszłość 
(Port Lotniczy, Tunel pod 
Martwą Wisłą, drogi), nie 
zapominając o przeszłości 
(ECS). 

Z motyką na słońce
Dziesięć lat. Ile się wyda-
rzyło w tym czasie? Nie 
ma już z nami nieodża-
łowanego Pawła Adamo-
wicza. Nosił w sobie wizję 
sukcesu i wytrwałość, by 
zrealizować ten szalony 
– jak się wówczas wyda-
wało – plan, pod tytułem 
EURO 2012. Miał też szczę-
ście i umiejętności, umiał 
ustawić żagle na wiatr, bo 
powiedzmy sobie szcze-
rze, że bez Ukrainy Polska 
nie zostałaby gospoda-
rzem tamtych mistrzostw.
Paweł Adamowicz po-
trafił też dobrać sobie 
współpracowników. Dzi-
siaj, po jego śmierci, są 

dojrzałymi liderami mia-
sta i kontynuują długo-
falowy projekt budowy 
tożsamości Gdańska i po-
prawy jakości życia.
Niedawno trener Bogu-
sław „Bobo” Kaczmarek 
opowiadał mi, jak to było 
na początku drogi do 
EURO 2012. Paweł Adamo-
wicz zaprosił gości na sta-
tek i zawiózł ich na Zatokę 
Gdańską, by z perspekty-
wy wody pokazać miejsce, 
gdzie powstanie stadion. 
Wtedy wielu myślało, że 
porywa się z motyką na 
słońce. Czas pokazał co 
innego. Niedawno roze-
grano gdański finał Ligi 
Europy UEFA 2021, który 
obejrzało 300 milionów 
ludzi na całym świecie. 
Mawiamy, że ten stadion 
jest naszą bursztynową 
dumą. I nawet jeśli moty-
ka nie ma prawa sięgnąć 
słońca, to Gdańsk przecież 
już nie raz pokazał, że jest 
miejscem, gdzie rzeczy 
wyjątkowe są po prostu 
możliwe.

Mecz na stadionie może objerzeć 41 620 kibiców
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TO JUŻ 10 LAT  
Z GDAŃSKIM STADIONEM
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6 RADA MIASTA

OKIEM GDAŃSKICH 
RADNYCH

Cezary Śpiewak-Dowbór 
– Przewodniczący Klubu Radnych
Koalicji Obywatelskiej 
Mieszkańcy zgłaszali nam problem 
hulajnóg utrudniających ruch pie-
szych. Jako radni Koalicji Obywatel-
skiej w listopadzie 2019 r. podjęli-
śmy działania w tej sprawie. Nasza 
interpelacja zainicjowała pertrak-
tacje pomiędzy Miastem Gdańsk 
a operatorami hulajnóg wynajmo-
wanych na minuty. Niespełna rok 
później – we wrześniu 2020 r. – do 
sprawy włączyła się Komisja Poli-
tyki Gospodarczej i Morskiej Rady 
Miasta Gdańska, która w swoim 
wniosku ponowiła argumenty 
wskazywane w interpelacji rad-
nych Koalicji Obywatelskiej. Final-
nie zostały zawarte porozumienia 
pomiędzy operatorami hulajnóg 
a Miastem Gdańsk i wymalowane 
zostały specjalne miejsca postoju 
dla hulajnóg. Porozumienia obję-
ły też ograniczenie prędkości dla 
hulajnóg na terenie Głównego Mia-
sta. Od 20 maja 2021 r. obowiązują 
w całej Polsce nowe przepisy prawa 
o ruchu drogowym, które nareszcie 
określają zasady poruszania się hu-
lajnogami elektrycznymi. W Gdań-
sku błyskawicznie zareagowaliśmy 
na zmiany ustawowe i już 27 maja 
2021 r. na sesji Rady Miasta Gdań-
ska uchwaliliśmy przepisy prawa 
dotyczące odholowywania hulajnóg 
elektrycznych utrudniających ruch.

Kazimierz Koralewski 
– Przewodniczący Klubu Radnych 
Prawa i Sprawiedliwości 
Jako radni Prawa i Sprawiedliwości 
intensywnie monitorujemy działa-
nia spółek miejskich na terenie Za-
kładu Utylizacyjnego w Szadółkach. 
Minął rok od uruchomienia nowej, 
hermetycznej kompostowni, która, 
jak zapowiadano, zmniejszy uciążli-
wość dla mieszkańców dużej części 
miasta, więc pojawiliśmy się tam by 
sprawdzić jej prawidłowe funkcjo-
nowanie. Dodatkowo obejrzeliśmy 
postępy w budowie spalarni odpa-
dów komunalnych, która mieści się 
na tym terenie, tuż obok składowi-
ska, a współfinansowana jest przez 
środki z UE i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Będzie wyko-
nana w technologii pieca z rusztem, 
która jest często krytykowana przez 
niektórych ekspertów. Reasumu-
jąc, rozległe otwarte tereny skła-
dowe odpadów nie gwarantują 
komfortu zamieszkiwania i pracy 
w pobliskich dzielnicach. A ponie-
waż zbliżamy się do chwili oceny 
stanu miasta do roku 2020, warto 
zauważyć, że ta część działalności 
komunalnej będzie wymagać jesz-
cze wielu inwestycji zmierzających 
do hermetyzacji tego zakładu, co 
niewątpliwie będzie miało wpływ 
na kształtowanie opłat za odbie-
rane śmieci z naszych mieszkań 
i gdańskich przedsiębiorstw.

Beata Dunajewska 
– Przewodnicząca Klubu Radnych 
Wszystko dla Gdańska 
Podczas spotkań organizowanych 
przez stowarzyszenie Wszystko dla 
Gdańska, ponad 30 naszych człon-
ków, w tym Radni Miasta Gdańska 
oraz radni dzielnicowi, rozmawiali 
z mieszkańcami Wrzeszcza i Zaspy. 
Na spotkaniach obecna była rów-
nież pani prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz i jej zastępca, prezes 
WdG Piotr Grzelak. Najczęściej po-
ruszane tematy dotyczyły komu-
nikacji miejskiej, remontów ulic, 
chodników oraz mieszkań z zaso-
bów miejskich. To jedna z wielu 
form spotkań z gdańszczankami 
i gdańszczanami, kolejne spotkania 
planowane są między innymi w No-
wym Porcie, który właśnie wchodzi 
w etap rewitalizacji. Dla Radnych 
Miasta z Klubu WdG to ważny mo-
ment, kiedy po okresie obostrzeń 
związanych z pandemią, mogliśmy 
stanąć twarzą w twarz z mieszkań-
cami i usłyszeć nie tylko o ich co-
dziennych problemach, pomysłach 
na Gdańsk, ale też dużo pochwał 
na temat jakości życia w naszym 
mieście. 
Już w czerwcu Radni Miasta wzna-
wiają swoje tradycyjne dyżury 
w dzielnicach, a w czasie wakacji 
będą dyżurować w Radzie Miasta 
Gdańska. Prosimy również o propo-
zycje tematów, które chcecie Pań-
stwo poruszyć na dyżurach. Można 
je kierować na adres: beata.duna-
jewska@rada.gdansk.pl lub telefo-
nicznie 505 516 692. 

Wszystkie sesje Rady Miasta Gdańska można oglądać na żywo  
na www.gdansk.pl. Porządek sesji dostępny jest w BIP. 
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Waldemar Nowak 

Trzecia sobota września 
będzie dla mieszkańców 
okazją do spotkań z rad-
nymi i zapoznania się ze 
specyfiką ich pracy. Pod-
czas wydarzenia goście 
poznają elektroniczny 
systemem do głosowa-
nia, zobaczą odznaczenia 
przyznawane przez Radę, 
uroczyste stroje gdań-
skich rajców oraz wezmą 
udział w konkursie wiedzy 
o RMG.

Dzień Otwarty Rady Miasta

Mieszkańcy przede wszystkim

pomalować twarz, polepić 
z gliny czy stworzyć prace 
plastyczne. Zaplanowano 
też występy młodych ar-
tystów z Pałacu Młodzieży, 
quizy i konkursy.
– Dzień Otwarty Rady 
Miasta Gdańska organi-
zowany jest już po raz 16 
i zawsze cieszy się dużym 
zainteresowaniem gdańsz-
czan i turystów. To ważne, 
by przybliżać wszystkim 
chętnym charakter pracy 

rady miasta, jej obowiązki  
i rolę, jaką pełni w mieście. 
Dzięki takim wydarzeniom 
gdańszczanie – szczególnie 
ci najmłodsi – dowiadują 
się, jak ważna jest nasza 
praca i jaki wpływ ma na 
przyszłość miasta – mówi 
Agnieszka Owczarczak 
przewodnicząca Rady Mia-
sta Gdańska.
Istnieje możliwość zare-
zerwowania wycieczki po 
Nowym Ratuszu z prze-
wodnikiem PTTK. Grupy li-
czące maks. 20 osób można 
zgłaszać od dnia 31 sierpnia 
pod nr telefonu 58 323 70 12 
lub 58 323 70 30.
Szczegóły organizacyjne 
uzależnione będą od sy-
tuacji pandemicznej i do-
stępne na facebooku RMG, 
gdansk.pl oraz w biuletynie 
informacji publicznej. 

Atrakcje dla dzieci  
i młodzieży
W budynku Nowego Ra-
tusza oraz na dziedzińcu 
odbędą się m.in. pokazy 
i konkursy służb mundu-
rowych, sprzętu Policji 
czy Straży Miejskiej. Swoje 
stanowiska otworzy dla 
odwiedzających także zoo 
i Schronisko dla Bezdom-
nych Zwierząt „Promyk”. 
Będzie można potrenować 
strzelanie, kajakarstwo, 

18 WRZEŚNIA RADA 
MIASTA GDAŃSKA 
KOLEJNY RAZ 
OTWORZY PRZED 
MIESZKAŃCA-
MI  I TURYSTAMI 
DRZWI DO NOWEGO 
RATUSZA. 

Rafał Szczepkowski

– Miasto to przede wszyst-
kim mieszkańcy i obszar, 
na którym mieszkają. To 
również przyjeżdżający tu 
goście korzystający z bo-
gatego życia kulturalnego. 
To niezwykle ważne ele-
menty życia społecznego 
i publicznego. Dzięki nim 
dochodzi do interakcji 
międzyludzkich – mówi 
Jerzy Pogoda, naczelnik 
Wydziału Planowania 
Przestrzennego i Urbani-
styki w Urzędzie Miejskim 
w Katowicach.
W strukturze zarządzania 
miasto, korporacje, duże 

organizacje społeczne 
oraz pozarządowe działa-
ją podobnie – zajmują się 
redystrybucją informacji 
czy finansów. To jednak 
tylko sfera techniczna, 
gdzie i miasto, i koncerny 
podzielone są na wydziały 
czy departamenty. 
Miasto to nie korporacja. 
Korporacja jest nastawio-
na przede wszystkim na 
zysk. W mieście najważ-
niejszy jest dobrostan 
mieszkańców, co musi 
kosztować. Ale inwestycje 
w zdrowie, edukację i do-
bre samopoczucie miesz-
kańców i pracowników 

W korporacjach popular-
ność zdobywają też tzw. 
pokoje relaksu, gdzie pra-
cownicy mogą usiąść na ka-
napie, zagrać na konsoli lub 
w tenisa stołowego. W mia-
stach można odprężyć się 
m.in. w parkach kieszonko-
wych – publicznie dostęp-
nych parkach niewielkich 
rozmiarów. Coraz częściej 
powstają na zaniedbanych 
wcześniej podwórkach. 
Jakość życia poprawia się 
przede wszystkim inwestu-
jąc w przestrzenie publicz-
ne. Dzięki temu można za-
spokoić potrzeby „klientów” 
czyli mieszkańców. 

ZARZĄDZANIE DUŻYMI MIASTAMI PRZYPOMINA KORPORACJE. 
Z JEDNĄ ZASADNICZĄ RÓŻNICĄ – KONCERNY NASTAWIONE SĄ 
NA GENEROWANIU ZYSKU. A MIASTO TO WSPÓLNOTA, KTÓRA 
JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA. 
WIEDZĄ O TYM MIASTA UNII METROPOLII POLSKICH.

wszystkim się opłacają. 
Nigdy nie gwarantują 
szybkiego zwrotu. Są in-
westycjami długotermi-
nowymi.

Wpływ obywatela
W korporacjach wszelkie 
decyzje zapadają odgór-
nie – pracownicy muszą 
się do nich dostosować. 
W miastach wpływają na 
nie mieszkańcy. Organizo-
wane są konsultacje czy 
budżety obywatelskie, 
gdzie obywatele głosu-
ją, na co powinna zostać 
przeznaczona część bu-
dżetu. 

Podczas dnia otwartego można poznać działania Rady 
Miasta Gdańska i zwiedzić jej siedzibę
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Izabela Kozicka-Prus

Przedstawiciele Rady 
Dzielnicy Śródmieście 
(obejmuje teren Dolnego 
Miasta), inwestora, czyli 
firmy GGI Dolne Miasto 
sp. z o. o. oraz przedsta-
wiciele Urzędu Miasta 
spotkali się w celu wy-
jaśnienia, jak będą prze-
biegały zmiany na terenie 
Dolnego Miasta. Podczas 
spotkania przedstawicie-
le rady dzielnicy zabiegali 

Umowa PPP Dolne Miasto opublikowana

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami

POD KONIEC MAJA ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI 
MIESZKAŃCÓW DOLNEGO MIASTA, INWESTORA PRYWATNEGO 
ORAZ MIASTA. ZGODNIE Z USTALENIAMI INWESTOR ZADEKLARO-
WAŁ, IŻ UJAWNI TREŚĆ UMOWY ZAWARTĄ W RAMACH PPP. UMOWA 
JEST UDOSTĘPNIONA NA MIEJSKIEJ STRONIE BIP.

LEPSZA WSPÓŁPRA-
CA Z LOKALNYMI 
SPOŁECZNOŚCIAMI, 
MIEJSCE KONSUL-
TACJI, WSPARCIA 
I OPRACOWANIA 
WSPÓLNYCH ROZ-
WIĄZAŃ. POWSTAJE 
W GDAŃSKU NOWE 
BIURO ODPOWIE-
DZIALNE ZA WSPÓŁ-
PRACĘ I OBSŁUGĘ 
RAD DZIELNIC. DRU-
GIM JEGO ZADANIEM 
BĘDZIE KOORDYNA-
CJA I PROWADZENIE 
SPRAW ZAWIĄZA-
NYCH Z BUDŻETEM 
OBYWATELSKIM 
ORAZ WSPÓŁPRACA 
Z MIESZKAŃCAMI.  

dotyczące tematu roz-
woju i zmian na terenie 
Dolnego Miasta, również 
z udziałem mieszkańców.
Obecnie rozpoczęła się już 
budowa kompleksu spor-
towego przy SP nr 65 przy 
ul. Śluza 6. Na przełomie 
września i października 
powstaną tam między 
innymi: wielofunkcyjne 
boisko, bieżnie, zeskocz-
nia z rozbiegiem do sko-
ku w dal oraz stanowisko 
do przechowywania kaja-
ków i smoczych łodzi. Jest 
to pierwszy z 17 celów pu-
blicznych, które zostaną 
zrealizowane w ramach 
projektu PPP na Dolnym 
Mieście.

społeczników, aktywistów, 
bo tak traktuję te 567 osób, 
które pracują w 35 dziel-
nicach naszego miasta, bo 
w każdej z dzielnic działa 
Rada – mówiła podczas 
konferencji prasowej 
Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska.
Dyrektorem nowo po-
wołanego biura została 
Sylwia Betlej, która do tej 
pory była kierownikiem 
Referatu Partycypacji 
Społecznej i Rad Dzielnic.
– Państwo radni pra-
cują w terenie, znają 

mieszkańców dzielnic i ich 
potrzeby lepiej niż my. 
My natomiast jesteśmy 
w urzędzie, pracujemy 
z procedurami i różnymi 
przepisami prawa. Poprzez 
dialog, wymianę spostrze-
żeń i współpracę możemy 
wypracować wspólnie 
działania z korzyścią dla 
mieszkańców lokalnych 
społeczności. Chcemy 
być wsparciem i stworzyć 
miejsce, gdzie możemy 
wspólnie dyskutować róż-
nego rodzaju rozwiązania 
– mówi Sylwia Betlej.
Drugim ważnym tema-
tem w pracy biura będą 
kwestie budżetu obywa-
telskiego i współpracy 
z mieszkańcami Gdańska. 
Projekt BO co roku ule-
ga ewaluacji i zmianom 
dostosowując się do 
oczekiwań gdańszczan. 
Kontynuowane będą 
także spotkania z miesz-
kańcami czy inne formy 
współpracy.

Marta Formella 

Głównym zadaniem no-
wego biura jest wypra-
cowanie takich narzędzi 
i form kontaktu, które 
poszerzą pole współpra-
cy pomiędzy Urzędem 

Wizualizacja kompleksu sportowego Dolne Miasto

W radach 35 dzielnic naszego miasta zasiada 567 osób
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i jego jednostkami a Ra-
dami oraz ułatwią radnym 
tzw. pracę w terenie. Biuro 
skupi w jednym miejscu 
obsługę Rad, która do 
tej pory była rozproszo-
na po kilku wydziałach 
i jednostkach i będzie tzw. 
pierwszym okienkiem. 
W tym jednym miejscu 
będzie można przekazać 
dokumenty czy uzyskać 
pomoc w zgłaszanych 
sprawach dzielnicowych.
– Nasze działanie to od-
powiedź na liczne sy-
gnały od przedstawicieli 

o udostępnienie umowy 
zawartej w ramach PPP. 
Inwestor wyraził na to 

zgodę, umowa jest do-
stępna w BIP UM. W pla-
nach są kolejne spotkania 
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Zmienione zostaną konwencje stref, by jeszcze lepiej oddawały charakter ich lokalizacji:
 ⦁ Wyspa Ołowianka rozbrzmiewać będzie morskimi opowieściami, a wieczory będzie można spędzić w kinie 

pod chmurką
 ⦁ Skwer Heweliusza, sąsiedztwo Muzeum Bursztynu zobowiązuje do bliskości z naturą,
 ⦁ Skwer Świętopełka, smakosze kuchni świata nie tylko znajdą tu coś dla ciała, 
 ⦁ Targ Rybny stanie się na pewno ulubionym miejscem dla najmłodszych. Zapewni to przestrzeń do zabawy 

i spędzania czasu na wesoło,
 ⦁ Skwer Łąkowa stanie się idealnym miejscem dla młodzieży. W tej przestrzeni, w sposób niebanalny będzie 

można spędzić czas. Tu kolekcjonerzy znajdą płyty winylowe czy komiksy, 
 ⦁ Uliczka Pomorska – bogactwo Pomorza w jednym miejscu! Pomorskie smaki, rękodzieło, przepisy, tradycje 

i sztuka,
 ⦁ Ulica Litewska, niezmiennie cieszący się popularnością od lat klimat Wilna w Gdańsku zapewnią goście 

z Litwy ze swoimi specjałami i tradycją.

Bezpieczeństwo gości jarmarku jest sprawą nadrzędną. Międzynarodowe Targi Gdańskie jako organizator 
Jarmarku Św. Dominika gwarantuje, podobnie jak to było w roku ubiegłym, wdrożenie wszystkich niezbędnych 
procedur związanych z tego typu wydarzeniami w plenerze. 

Bądź z nami na bieżąco: facebook.com/JarmarkswDominika oraz jarmarkswdominika.pl

Gdzie dawniej  
spotyka się z teraz
Do udziału w jarmarku 
zaproszeni zostali naj-
lepsi polscy rzemieślnicy, 
artyści, producenci i do-
stawcy usług. Organizator 
jarmarku – Międzynaro-
dowe Targi Gdańskie sta-
wia nie na ilość, a jakość,  
stąd coraz większa selekcja 

Bartosz Tobieński

W Gdańsku szanujemy 
tradycję, ale wsłuchuje-
my się w głosy gości jar-
marku, dlatego podążając 
za najnowszymi trendami 
dostosowujemy program 
wydarzenia tak, aby za-
dowolić każdego gościa.  
761 Jarmark Św. Dominika 
odbędzie się w dniach 24 
lipca – 15 sierpnia. Będzie 
wydarzeniem dla wszyst-
kich, małych i dużych, 
tych, którzy lubią aktywny 

W GDAŃSKU NIE WYOBRAŻAMY SOBIE LATA 
BEZ JARMARKU ŚWIĘTEGO DOMINIKA! NIE-
ZMIENNIE, PRZEZ TRZY TYGODNIE, W SAMYM 
SERCU PONADTYSIĄCLETNIEGO MIASTA 
ODBĘDZIE SIĘ NAJPOPULARNIEJSZA W POL-
SCE I JEDNA Z NAJSTARSZYCH W EUROPIE 
IMPREZ PLENEROWYCH O CHARAKTERZE 
HANDLOWO-ROZRYWKOWYM. ZAPRASZAMY 
OD SOBOTY 24 LIPCA!   

asortymentu. Przeważać 
mają stoiska rzemieślnicze, 
artystyczne, zaopatrzone 
w regionalne produkty 
spożywcze, a także antyki 
i stragany kolekcjonerskie. 
W sumie będzie to ok. 700 
kramów.
Zadbamy o bezpieczeń-
stwo gości, komfort zaku-
pów, atrakcyjną ekspozycję 
stoisk, przestrzenie do od-
poczynku i niepowtarzalną 
atmosferę w wyjątkowej 
historycznej przestrzeni. 

i familijny sposób spędze-
nia czasu, ale i spokojniej-
szy, bardziej wysmakowa-
ny. Kolory życia obrazują 
różnorodność i odcienie 
aktywności i atrakcji, któ-
re zaproponuje jarmark. 
Nowa kolorystyka w logo-
typie Jarmarku Św. Domi-
nika symbolizuje odcienie 
bałtyckiego bursztynu, 
którego bogactwo będzie 
można podziwiać w nowo 
otwartym Muzeum Bursz-
tynu w Wielkim Młynie.
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Olimpia Schneider 

W ciągu dwóch miesięcy 
spisu, formularze wypeł-
niło już ponad 27% gdań-
szczanek i gdańszczan. 
Warto dokonać spisu 
jak najszybciej, by wziąć 
udział w loterii. 
 
Kilka możliwości  
na udział w spisie 

 ⦁ Najprostsza opcja to 
samospis w formule on-
line. Wystarczy wypełnić 
formularz za pośrednic-
twem aplikacji interneto-
wej dostępnej na stronie 
spis.gov.pl. 

 ⦁ Wygodnie, bo telefo-
nicznie. W Gdańsku jest 
194 rachmistrzów, którzy 
dokonują spisu mieszkań-
ców przez telefon. Rach-
mistrzowie mogą dzwonić 
do nas od poniedziałku do 
soboty w godzinach 8-20. 
Charakterystyczne jest 
to, że numer, z którego 
dzwonią rachmistrzowie 
to zawsze 22 828 88 88. 

 ⦁ Samospisu telefo-
nicznie możesz dokonać 

SPISZ SIĘ I WEŹ UDZIAŁ W LOTERII.  
DO WYGRANIA 16 SAMOCHODÓW! 
ZA NAMI DWA MIE-
SIĄCE NARODOWEGO 
SPISU POWSZECH-
NEGO LUDNOŚCI 
I MIESZKAŃ 2021. 
PODSTAWOWĄ FOR-
MĄ SPISU JEST FOR-
MA ONLINE. JEDNAK 
OD TERAZ DO AKCJI 
SPISOWEJ WŁĄCZYLI 
SIĘ RACHMISTRZO-
WIE. OSOBA, KTÓRA 
DOKONA SPISU, MOŻE 
WZIĄĆ UDZIAŁ W LO-
TERII, W KTÓREJ DO 
WYGRANIA JEST 
16 SAMOCHODÓW! 
LOSOWANIE NAGRÓD 
CO DWA TYGODNIE.  

również dzwoniąc na in-
folinię spisową dostępną 
pon. – pt. w godz. 8-18 pod 
nr 22 279 99 99.

 ⦁ Dla osób, które nie 
mają dostępu do inter-
netu, albo nie potrafią 
samodzielnie się spisać, 
przygotowaliśmy stano-
wiska do samospisu, przy 
których mieszkańcy otrzy-
mają pełne wsparcie pra-
cowników.

Stanowiska znajdują 
się w Urzędzie 
Miejskim w Gdańsku

 ⦁ ul. Nowe Ogrody 8/12. 
Rezerwacja wizyt tel. 
58 52 44 500 lub elek-
troniczna rezerwacja na 
www.gdansk.pl/rezerwa-
cja#wybor.

 ⦁ ul. Partyzantów 74. 
Rezerwacja wizyt tel. 
58 52 44 500 lub elek-
troniczna rezerwacja na 
www.gdansk.pl/rezerwa-
cja#wybor. 
oraz w Urzędzie Staty-
stycznym w Gdańsku – ul. 
Danusi 4, bez konieczności 

umawiania, w godzinach 
urzędowania pon. – pt. 
w godz. 7-15.

Nie daj się oszukać 
– zweryfikuj 
rachmistrza! 
Gdy zadzwoni do nas rach-
mistrz nie możemy odmó-
wić spisu, jednak mamy 
łatwą możliwość jego 
weryfikacji. Po pierwsze 
sprawdź, czy rachmistrz 
dzwoni z numeru 22 828 
88 88, po drugie możesz 
poprosić o imię i nazwisko 
oraz o numer identyfika-
cyjny rachmistrza i zwery-
fikować te dane na stro-
nie rachmistrz.stat.gov.pl/
formularz lub zadzwonić 
do Gdańskiego Centrum 
Kontaktu pod dostępny 
przez całą dobę numer 
58 52 44 500.

Spisz się i weź  
udział w loterii 
Po dokonaniu samospi-
su można wziąć udział 
w loterii organizowanej 
przez GUS. Do wygrania 

są karty przedpłaco-
ne (500 i 1000 zł) oraz 
16 samochodów. Loso-
wania odbywają się co 
dwa tygodnie. Dlatego 
im szybciej zarejestru-
jemy się w loterii spiso-
wej, w tym większej licz-
bie losowań weźmiemy 
udział. Aby wziąć udział 
w losowaniu wystar-
czy dokonać samospisu 
przez stronę www.spis.
gov.pl, a potem wejść na 
www.loteria.spis.gov.pl.

Raz na 10 lat  
– spisz się! 
Spis odbywa się raz na 10 
lat i dotyczy każdej oso-
by mieszkającej stale, 
bądź czasowo na terenie 
Polski. Udział w spisie 
jest obowiązkowy. Do 
30 września jest czas by 
wziąć w nim udział. 
Zakres informacji zbiera-
nych w spisie to: charak-
terystyka demograficzna, 
aktywność ekonomiczna, 
poziom wykształcenia, 
migracje, charakterysty-
ka etniczno-kulturowa, 
zasoby mieszkaniowe. 
W formularzu spisowym 
nie ma pytań dotyczących 
zarobków, dochodów czy 
stanu majątkowego. 

Gdańsk w czołówce 
W pierwszych 8 tygo-
dniach w spisie po-
wszechnym wzięło udział 
ponad 27% gdańszczan 
i gdańszczanek, co jest 
niemal dwa razy lepszym 
wynikiem niż średnia dla 
całego kraju wynosząca 
16%. Mieszkańcy Gdań-
ska zajmują IV miejsce 
pod względem frekwen-
cji w całym województwie 
pomorskim.
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425 urodziny Biblioteki Gdańskiej
WIDOWISKO NA FASADZIE BUDYNKU, GRA MIEJSKA, SPEKTAKL 
KUKIEŁKOWY, WYSTAWY, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, 
ŚWIĘTO ULICY WAŁOWEJ – TO TYLKO NIEKTÓRE Z ATRAKCJI, KTÓRE 
PRZYGOTOWANO Z OKAZJI URODZIN NAJSTARSZEJ BIBLIOTEKI 
W GDAŃSKU. NA DZISIEJSZYCH ZIEMIACH POLSKICH TYLKO 
KRAKOWSKA BIBLIOTEKA JAGIELLOŃSKA, PUBLICZNIE DOSTĘPNA, 
JEST STARSZA NIŻ NASZA. ZAGLĄDAJCIE NA STRONĘ: 425LATPANBG.PL.

Katarzyna Żelazek

Obchody 425 urodzin Bi-
blioteki Gdańskiej zapo-
wiada tramwaj urodzino-
wy. Bonifacio, pierwszy 
donator biblioteki, i król 
siedzący na tronie trzy-
mają w rękach książki, 
państwo Heweliuszowie 
obserwują niebo, a po 
drzwiach umyka… wydra. 
Skąd ta wydra? Wprost 
z mapy z 1539 roku, znaj-
dującej się w zbiorach 
Polskiej Akademii Nauk 
Biblioteki Gdańskiej.
Bonifacio, wspomnia-
ny już pierwszy donator 
biblioteki, markiz spod 
Neapolu, uciekał przed 

inkwizycją. Tułał się już 
od 34 lat, gdy statek, któ-
rym podróżował, rozbił się 
u ujścia Wisły. Bonifacio 
zaproponował władzom 
Gdańska, że przeka-
że im swój drogocenny 

księgozbiór w zamian za 
dożywotnie utrzymanie. 
I tak w 1596 roku powstała 
Biblioteka Gdańska.
Dziś siedziba Biblioteki 
Gdańskiej mieści się przy 
ul. Wałowej pod numerem 

15 (historyczny budynek) 
i 24 (nowy). W katalogu 
inwentarzowym znajduje 
się ponad milion pozycji, 
m.in. średniowieczne wo-
skowe tabliczki, spisany 
ręcznie mszał krzyżacki 
oraz kolekcja wszystkich 
drukowanych dzieł Jana 
Heweliusza, niektóre z au-
tografami astronoma. 
– W PAN Bibliotece Gdań-
skiej mamy prawdziwe 
skarby, zbiory unikato-
we w skali kraju i świata. 
Ten księgozbiór to dobro 
wspólne nas wszystkich 
i powód do dumy – mówi 
dr Anna Walczak, dyrektor 
PAN Biblioteki Gdańskiej. 
Corocznie ze zbiorów ko-
rzysta ponad 10 tys. czy-
telniczek i czytelników.
Obchody jubileuszowe 
potrwają do czerwca 2022 
roku. 
Sponsorem jubileuszu jest 
Port Lotniczy Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy.

Tramwaj zapowiada 425 urodziny Biblioteki Gdańskiej. 
Szczegółowy program obchodów na 425latpanbg.pl
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Gdańskie plaże i przystanie 
ponownie pod Błękitną Flagą
BŁĘKITNA FLAGA TO 
POTWIERDZENIE NAJ-
WYŻSZEJ JAKOŚCI, 
ZWIĄZANEJ Z BEZPIE-
CZEŃSTWEM CZYSTO-
ŚCIĄ ORAZ EKOLOGIĄ. 
W NADCHODZĄCYM 
SEZONIE GDAŃSK 
BĘDZIE SIĘ SZCZYCIŁ 
DZIESIĘCIOMA CER-
TYFIKATAMI TEGO 
MIĘDZYNARODOWE-
GO WYRÓŻNIENIA.

Jędrzej Sieliwończyk 

Od ponad 10 lat Kąpieli-
ska Morskie w Gdańsku 
zarządzane przez Gdański 

Ośrodek Sportu uczestni-
czą w programie Błękitna 
Flaga. To jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych na 
świecie nagród przyzna-
wanych plażom, marinom 
i organizacjom zrównowa-
żonej turystyki żeglarskiej. 
W tym roku wyróżnienie 
trafi aż do 10 gdańskich 
obiektów. Błękitne Flagi 
będą powiewały na ką-
pieliskach:
Jelitkowo, Molo Brzeźno, 
Stogi, Sobieszewo, Orle.
Natomiast wśród wyróż-
nionych przystani znalazły 
się: Marina Gdańsk, Tamka, 
Żabi Kruk, Sienna Grobla.

Dodatkowo certyfikat otrzy- 
mał Jacht Generał Zaru-
ski – flagowa jednostka 
Miasta Gdańska, na której 
realizowany jest program 
edukacji morskiej i ekolo-
gicznej dla młodzieży.

Czym jest program 
Błękitna Flaga?
Błękitna Flaga to między-
narodowy program zaini-
cjowany w 1985 r. przez 
Fundację Edukacji Ekolo-
gicznej. Wyróżnienie cer-
tyfikatem Błękitnej Flagi 
jest przyznawane kąpie-
liskom i marinom, działa-
jącym zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju, 
które spełniają najwyższe 
kryteria w zakresie: jako-
ści wody, działań na rzecz 
edukacji ekologicznej, za-
rządzania środowiskowe-
go, a także bezpieczeństwa 
i jakości prowadzonych 
usług.

Błekitne flagi sygnują  
10 gdańskich obiektów, 
w tym pięć kąpielisk, 
cztery przystanie i jacht
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Historia zaklęta 
w bursztynie

ECS nagrodzone!

Grażyna Pilarczyk

Nagrodą Dziedzictwa Eu-
ropejskiego / Europa No-
stra w tym roku uhonoro-
wano 24 przedsięwzięcia 
z 18 krajów europejskich. 
Z Polski nagrodzono tylko 
wystawę stałą ECS.
– Ta nagroda to wielkie 
wyróżnienie nie tylko dla 
instytucji, ale również dla 
twórców wystawy, autorów 
całorocznego programu 
wydarzeń realizowanego 
w ECS oraz gdańszcza-
nek i gdańszczan chętnie 

DO NOWEJ SIEDZIBY W WIELKIM MŁYNIE 
PRZENOSI SIĘ GDAŃSKIE MUZEUM BURSZTY-
NU. WŚRÓD PONAD 1000 EKSPONATÓW ZNAJ-
DĄ SIĘ OKAZY BURSZTYNU Z CAŁEGO ŚWIATA, 
ZATOPIONE W NICH INKLUZJE, ARCYDZIEŁA 
DAWNYCH MISTRZÓW I KOLEKCJA SZTUKI 
NOWOCZESNEJ, A WSZYSTKIE PREZENTOWA-
NE W INSTALACJACH SCENOGRAFICZNYCH. 
OTWARCIE JUŻ 24 LIPCA, W SOBOTĘ.

NAJWAŻNIEJSZA NAGRODA UNII EURO-
PEJSKIEJ W OBSZARZE DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO TRAFIŁA DO EUROPEJ-
SKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI, LAURY 
ZEBRAŁA WYSTAWA STAŁA. 

Andrzej Gierszewski 

Nowe muzeum zajmuje je-
den z największych obiek-
tów zabytkowych naszego 
miasta – średniowieczny 
młyn na Starym Mieście, 
napędzany niegdyś woda-
mi Kanału Raduni, wznie-
siony przez krzyżaków 
w 1350 roku. 
Ekspozycję będzie moż-
na zwiedzać indywidual-
nie, z przyjaciółmi bądź 
z rodziną. Muzeum będzie 

będą mogli wejść do wnę-
trza drzewa, lasu, a nawet 
doświadczyć dźwięku pę-
kającego lodowca pokry-
wającego Europę milion 
lat temu. Dowiedzieć się 
też będzie można jak 
wygląda bursztyn na po-
ziomie atomowym. W pa-
mięci każdemu na pew-
no utkwi wysoka na trzy 
metry cząsteczka kwasu 
bursztynowego.
W muzeum eksponowa-
na będzie także 68-kilo-
gramowa bryła burszty-
nu sumatrzańskiego. To 

największy okaz na świe-
cie. Bursztyn z Sumatry 
wygląda niepozornie, ale 
gdy jest wystawiony na 
działanie promieni UV lub 
światła słonecznego świe-
ci na… niebiesko. 

Zaplanuj wizytę
Nowe Muzeum Bursztynu, 
przy ul. Wielkie Młyny 16, 
będzie dostępne dla zwie-
dzających od soboty, 24 
lipca 2021 r. Sale wystaw 
czasowych będą otwarte 
w godz. 10-19 (ostatnie 
wejście: godz. 18). 

korzystających z tych wy-
darzeń. To wyróżnienie dla 
wszystkich dzielnych Polek 
i Polaków, dzięki którym 
rewolucja Solidarności 
odmieniła oblicze całej 
Europy – mówi Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.
– Wystawa łączy opowieść 
o fenomenie pokojowej 
rewolucji Solidarności 
z indywidualnymi do-
świadczeniami Polaków, 
ale i naszych gości z Eu-
ropy i świata. Sprawia, że 

historia walki o prawa 
człowieka, siła dialogu 
i międzyludzkiej solidar-
ności stają się bliskie i nie-
zmiennie aktualne – mówi 
Basil Kerski, dyrektor ECS.
Wystawa stała ECS opo-
wiada o polskiej drodze 
do wolności i zmianach, 

jakie pod jej wpływem 
zaszły w całej Europie 
Środkowo-Wschodniej. 
Zajmuje niemal 3 tys. mkw. 
i podzielona jest na sie-
dem sal. Ta nowoczesna 
ekspozycja jest wyposażo-
na w ponad 1,8 tys. eks-
ponatów. 

ECS walczy o Nagrodę Publiczności. Każdy głos 
się liczy! Rywalizacja potrwa do 5 września. 
Głosuj na stronie: vote.europanostra.org. 

Wystawa stała w ECS dostępna jest od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10–19, w weekendy do 20
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Jedną z atrakcji nowego Muzeum Bursztynu będzie 
wyjątkowy, bursztynowy las

w pełni dostępne dla osób 
z niepełnosprawnościami 
ruchu oraz słuchu. 
Zaraz po wejściu uwagę 
zwiedzających przykuje 
kolorystyka otoczenia i pa-
nujący w pomieszczeniach 
półmrok. To właśnie w tej 
tajemniczej aurze ekspo-
nowane będą piękno oraz 
żywioł bursztynu bałtyc-
kiego i pozostałych żywic 
kopalnych z całego świata.
Poszukiwacze przygód 
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Joanna Bieganowska 

W tym numerze Herolda przybliżymy 
zagadnienia związane z recyklingiem 
papieru oraz nową kampanię #gdań-
skiealtany.

Makulatura – cenny surowiec
Z roku na rok odzyskiwane jest coraz 
więcej makulatury. Na przestrzeni lat 
nastąpił wzrost o kilkaset procent. 
To ważne w kontekście planety, bo 
z jednej tony makulatury można 

Dopuszczalne jest pozostawianie w/w odpadów w ilości wskazującej na ich 
pochodzenie z gospodarstwa domowego. Zabronione jest pozostawianie 
w/w odpadów wytwarzanych w ramach działalności gospodarczej.

UWAGA

MOŻESZ ZOSTAWIĆ NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
GDZIE ODDAĆ?Te odpady nie zostaną 

odebrane spod altany:Wystaw zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów wielkogabarytowych:

ODPADY 
BUDOWLANE 
I REMONTOWE 
np. muszle klozetowe, 
wanny, brodziki, 
umywalki, gruz, drzwi, 
okna, panele podłogowe, 
kasetony styropianowe, 
duże palety

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 
np. świetlówki, 
akumulatory, farby

CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE 

ALTANA 
ŚMIETNIKOWA

JAKIE ODPADY MOŻESZ PRZY NIEJ ZOSTAWIĆ?

zamów 
komercyjnie torbę 
typu Big-Bag

oddaj w sklepie przy zakupie 
nowego sprzętu
PSZOK*

OZON*

w sprawie odbioru zadzwoń do 
Gdańskich Usług Komunalnych 
lub innego podmiotu 
zajmującego się odbiorem 
tego rodzaju odpadów

OZON - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

OZON*

*

*

stacja 
demontażu 
pojazdów 

Przygotowano na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

DROBNY SPRZĘT 
RTV/AGD
np.  baterie, telefony, 
kable, aparaty, 
ładowarki, lokówki

DUŻY SPRZĘT 
RTV/AGD
np.  telewizory, 
lodówki, pralki, 
zmywarki

oddaj w sklepie przy 
zakupie nowego sprzętu

wrzuć do pojemnika na 
drobne elektroodpady

PSZOK*

OZON*

pozostałe opcje w aplikacji 
“Czyste Miasto Gdańsk”

bezpłatnie 
do 2 ton na rok

Pobierz bezpłatną aplikację
Czyste Miasto Gdańsk!

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 36 D, Gdańsk
tel.:58 731-64-64, e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl 

meble

dywany i wykładziny

opony 

duże miski i wiadra 

materace 

 rowery

 duże zabawki

wanienki plastikowe

minipaletyduże lustra

deski do prasowania

wieszaki stojące

suszarki na pranie

wózki dziecięce

 

ŚMIECI – JAK JE 
PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ
MIESZKANKI I MIESZKAŃCY GDAŃSKA CORAZ SKUTECZ-
NIEJ SEGREGUJĄ ODPADY. WZRASTA TEŻ WIEDZA ODNOŚNIE 
ODPADÓW ELEKTRO LUB WIELKOGABARYTOWYCH. JEDNAK 
ZMIENIAJĄCE SIĘ ZASADY SEGREGACJI I ROZSZERZENIE 
USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW WYMAGAJĄ STA-
ŁYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH.

wyprodukować taką samą ilość pa-
pieru co z 17 drzew. 
Cykl życia makulatury rozpoczyna 
się od producenta, który projektuje 
opakowanie. Towar trafia do kon-
sumenta, który wykorzystane opa-
kowanie wyrzuca do niebieskiego 
pojemnika. Następnie surowiec 
z pojemników trafia do Zakładu 
Utylizacyjnego. Papier z odpadów 
resztkowych zostanie wysortowany 
w sortowni, o ile będzie się nadawał 

do przetworzenia. W przypadku pa-
pieru wrzuconego do niebieskiego 
pojemnika jest on doczyszczany, czyli 
pozbawiany elementów utrudnia-
jących lub uniemożliwiających jego 
wykorzystanie: papier pokryty folią, 
woskowany, tetrapaki i inne surowce, 
np. aluminium. Dopiero tak przygo-
towany surowiec staje się zbywalny 
i trafia do dalszego obiegu.  
Szczegółową listę odpadów, która 
powinna trafić do niebieskiego po-
jemnika można znaleźć na pojemni-
ku w altanie śmietnikowej. 

#gdanskiealtany – nowa 
kampania edukacyjna miasta
Kampania jest odpowiedzią na po-
trzeby mieszkańców i zarządców nie-
ruchomości w zakresie pozbywania 
się odpadów elektro lub wielkoga-
barytowych. W ramach edukowa-
nia gdańszczanek i gdańszczan, jak 
prawidłowo pozbywać się starych 
mebli, odpadów poremontowych 
czy elektrośmieci zaplanowany zo-
stał szereg działań, w tym przygoto-
wane zostały tablice informacyjne 
na altany śmietnikowe z instrukcją 
w zakresie prawidłowego postępo-
wania. Plansze mają także zachęcać 
do korzystania z PSZOK czy usług 
odbioru elektroodpadów. Tablice 
zostaną zamontowane na każdej 
altanie śmietnikowej w mieście.

Edukacja wsparciem  
dla mieszkańców
W ramach kampanii planowany jest 
pilotażowy program dyżurów eduka-
cyjnych przy altanach śmietnikowych. 
Mieszkańcy wyrzucający odpady 
będą edukowani przez przeszkolo-
ne w tym zakresie osoby. Istotnym 
elementem będzie również podno-
szenie poziomu wiedzy o formalno-
-prawnym podziale obowiązków np. 
do kogo się zwrócić o interwencję 
w przypadku zalegających przy al-
tanie, najczęściej porozrzucanych 
odpadów remontowych. Kampania 
#gdanskiealtany w kilku odsłonach 
potrwa do jesieni bieżącego roku.

Dopuszczalne jest pozostawianie w/w odpadów w ilości wskazującej na ich 
pochodzenie z gospodarstwa domowego. Zabronione jest pozostawianie 
w/w odpadów wytwarzanych w ramach działalności gospodarczej.

UWAGA

MOŻESZ ZOSTAWIĆ NIE WOLNO ZOSTAWIAĆ

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
GDZIE ODDAĆ?Te odpady nie zostaną 

odebrane spod altany:Wystaw zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów wielkogabarytowych:

ODPADY 
BUDOWLANE 
I REMONTOWE 
np. muszle klozetowe, 
wanny, brodziki, 
umywalki, gruz, drzwi, 
okna, panele podłogowe, 
kasetony styropianowe, 
duże palety

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 
np. świetlówki, 
akumulatory, farby

CZĘŚCI 
SAMOCHODOWE 

ALTANA 
ŚMIETNIKOWA

JAKIE ODPADY MOŻESZ PRZY NIEJ ZOSTAWIĆ?

zamów 
komercyjnie torbę 
typu Big-Bag

oddaj w sklepie przy zakupie 
nowego sprzętu
PSZOK*

OZON*

w sprawie odbioru zadzwoń do 
Gdańskich Usług Komunalnych 
lub innego podmiotu 
zajmującego się odbiorem 
tego rodzaju odpadów

OZON - Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

OZON*

*

*

stacja 
demontażu 
pojazdów 

Przygotowano na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska.

DROBNY SPRZĘT 
RTV/AGD
np.  baterie, telefony, 
kable, aparaty, 
ładowarki, lokówki

DUŻY SPRZĘT 
RTV/AGD
np.  telewizory, 
lodówki, pralki, 
zmywarki

oddaj w sklepie przy 
zakupie nowego sprzętu

wrzuć do pojemnika na 
drobne elektroodpady

PSZOK*

OZON*

pozostałe opcje w aplikacji 
“Czyste Miasto Gdańsk”

bezpłatnie 
do 2 ton na rok

Pobierz bezpłatną aplikację
Czyste Miasto Gdańsk!

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Obsługi Klienta Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Partyzantów 36 D, Gdańsk
tel.:58 731-64-64, e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl 

meble

dywany i wykładziny

opony 

duże miski i wiadra 

materace 

 rowery

 duże zabawki

wanienki plastikowe

minipaletyduże lustra

deski do prasowania

wieszaki stojące

suszarki na pranie

wózki dziecięce

 

ALTANA ŚMIETNIKOWA
JAKIE ODPADY MOŻESZ PRZY NIEJ ZOSTAWIĆ?
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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.

TOTINKA
WIEK OK. 13 LAT / WIELKOŚĆ: MAŁA / SZCZEPIENIA: TAK

Jestem delikatna, wrażliwa i trochę ciapa ze mnie. Przez 
lata opierałam się ludzkim zalotom. Dziś jestem już 
gotowa na dom, a po dawnym stresie zostały tylko 
okruszki. Na smyczy chodzę już dobrze, choć raczej we 
własnym, powolnym tempie. W kontakcie z człowie-
kiem jestem raczej zapobiegliwa i ostrożna. Zaczynam 
rozumieć głaskanie i może nawet je polubię. Szukam 
opiekuna, który ponad wszystko ceni sobie ciszę, spokój 
i łagodną rutynę dnia codziennego. Może to Ty?

CZIKI
WIEK: 8 LAT / WIELKOŚĆ: DUŻY /SZCZEPIENIA: TAK / 
KASTRACJA: TAK

Do Promyka trafiłem po śmierci Opiekuna. Tęsknię, ale 
też z nadzieją wyglądam w przyszłość.
Uwielbiam ludzi i koty. Dobrze chodzę na smyczy, a kie-
dy się cieszę, kręcę kółka, dlatego też lepiej sprawdzi 
się przy mnie dłuższa smycz i silny uścisk, który mnie 
utrzyma. Mówią, że powinienem trochę schudnąć. Je-
stem pozytywnym, radosnym i wiecznie uśmiechniętym 
chłopakiem. Chciałbym swoją radością obdarzyć cały 
świat! A jeśli nie cały świat… to może chociaż Ciebie? 

OWCZAREK
WIEK OK. 8 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami 
weterynarii

Mam na imię Owczarek, a z wyglądu bliżej mi do tygrysa. 
Jestem radosnym kocurem, który ceni sobie spokój na 
mięciutkiej podusi obok człowieka. Mnie można głaskać 
ile dusza zapragnie. Ja to po prostu uwielbiam! Oprócz 
miziania bardzo też lubię zabawy z piórkami. Nazywają 
mnie mistrzem łapania piór. Chociaż z pozoru wydaję się 
wycofany, przygnębiony i flegmatyczny to nie oceniaj 
mnie po pyszczku Czuję, że drzemie we mnie prawdziwa 
gwiazda. Może się zaprzyjaźnimy? 

HAPS
WIEK OK. 3 LATA / SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami 
weterynarii

Jestem niezwykłym buraskiem, bo nie mam tylnej łap-
ki. Jednak radzę sobie ze swoją niepełnosprawnością 
doskonale. Jak zobaczę na horyzoncie człowieka to mia-
uczę głośno, żeby zostać zauważonym. Ochoczo pcham 
się na ręce po głaskanie, przytulanie i inne pieszczoty. 
Bardzo to lubię, aż z ekscytacji zdarza mi się podgry-
zać dłoń. Mówią, że przez to nie nadaję się do domu 
z małymi dziećmi. Wierzę, że te kilka niedogodności nie 
stanie na przeszkodzie w drodze do domu.

Sabina Buczyńska

Zacznijmy od urządzeń 
chłodzących – ponieważ 
krew łatwiej oddaje cie-
pło, gdy przepłynie przez 
obszary skóry wysunięte 
poza obręb ciała. Wysta-
jące elementy stają się 
swego rodzaju chłodni-
cami. Doskonale wyko-
rzystują to zjawisko słonie 
afrykańskie – ich uszy to 
nie tylko wachlarze, ale 
też ogromne powierzch-
nie, przez które przepły-
wa duża ilość chłodzonej 
krwi. Nie tylko trąbowce 
w ten sposób radzą so-
bie z upałem. Dziobo-
rożce, w tym mieszka-
jący w zoo dzioborożec 
kafryjski, wykorzystuje tę 
samą technikę chłodząc 
krew w potężnym, dobrze 
ukrwionym dziobie.
Wiatraczki u zwierząt? 
Owszem! Paskom na 
grzbiecie zebry przypisu-
je się wiele różnych funk-
cji. Okazuje się, że jedną 
z nich może być wenty-
lacja! Powietrze inaczej 
nagrzewa się nad biały-
mi i czarnymi obszarami 
skóry, przez co pomiędzy 
pasami powstaje różnica 
temperatur prowadząca 
do tworzenia się małych 
zawirowań powietrza da-
jących efekt wentylatora.
Pij wodę, gdy tylko masz 
okazję – zasada znana 
większości zwierząt. Jed-
nak nie wszyscy się do 
niej stosują. Zasada ta 
nie dotyczy baktriana oraz 
skrajnie zagrożonego ory-
ksa szablorogiego. Te dwa 
gatunki, dzięki adapta-
cjom, przetrwają świetnie 
kilku, kilkunastodniowe 

Uff – jak gorąco…

okresy suszy. Braki wody 
trzeba jednak uzupełniać! 
Wielbłąd dwugarbny po 
dwutygodniowej wędrów-
ce w środowisku gorącej 
i suchej pustyni potrafi 
jednorazowo wypić nawet 
120 litrów wody! 
Dbaj o skórę! Ludzie naj-
częściej stosują w tym 
celu kremy z filtrem albo 
pozostają w cieniu. Ssa-
kom takiej ochrony do-
starcza gęste futro. Co 
jeśli się go nie ma? Moż-
na samemu sobie wytwo-
rzyć ochronny filtr – jak to 
robi hipopotam karłowaty 
produkujący różową wy-
dzielinę chroniącą skórę. 
Można też użyć natural-
nych maseczek z błota, 
a lekcje nakładania tego 
specyfiku pobrać można 
u naszej słonicy Afry-
kańskiej Katki! Po więcej 
technik radzenia sobie 
z temperaturą, również 
tą ujemną, zapraszamy 
do zoo!

JAK RADZIĆ SOBIE Z WYSOKĄ TEMPE-
RATURĄ? ODPOWIADAJĄ ZWIERZĘTA 
Z GDAŃSKIEGO ZOO! 

Duże uszy słonia pozwalają 
na ochładzenie organizmu 
zwierzęcia 
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WSPOMINAMY  
TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Oprac. Izabela Kozicka-Prus
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Marian Zacharewicz 
Marian Zacharewicz, znany 
kompozytor, piosenkarz, me-
nedżer i dziennikarz muzycz-
ny zmarł 26 maja po ciężkiej 
chorobie w wieku 76 lat. Był 
jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych osób w trójmiej-
skim showbiznesie. Wystę-
pował na scenie solo, ale 
także śpiewał z pierwszą 
żoną – Irena Jarocką m.in. 
w klubach Rudy Kot i La-
stadia. Skomponował wie-
le piosenek, w tym wielkie 
przeboje „Wymyśliłam cię” 
i „Kocha się raz”. Był wielo-
letnim prezesem i redakto-
rem naczelnym Radia Eska 
Nord. Pracował też w Operze 
i Filharmonii Bałtyckiej oraz 
w Bałtyckiej Agencji Arty-
stycznej BART.
 

Piotr Osiecimski
30 maja odszedł od nas 
Piotr Osiecimski, praw-
dziwy działacz społeczny. 
Mandat radnego Dzielnicy 
Strzyża pełnił nieprzerwanie 
od 2003 r. Przez trzy kaden-
cje był Przewodniczącym 
Rady Dzielnicy Strzyża, 
a także członkiem Zarządu 
Stowarzyszenia Klub Przy-
jaciół Strzyży i członkiem 
Stowarzyszenia Forum Rad 
Dzielnic. Aktywnie działał  
na rzecz rozwoju dzielnicę 
i podnoszenia komfortu 
życia jej obecnych i przy-
szłych mieszkańców. Za-
siadał w Gdańskiej Radzie 
Organizacji Pozarządowych, 
był też przewodnikiem tury-
stycznym PTTK i ławnikiem 
sądowym.
  

Józef Przybylski 
Z piątku na sobotę 5 czerw-
ca 2021 roku, w wieku 78 
lat, zmarł Józef Przybylski 
– sygnatariusz Porozumień 
Sierpniowych z 1980 r. oraz 
honorowy Obywatel Miasta 
Gdańska. Drukował i kolpor-
tował niezależne publikacje 
m.in. „Wolne Słowo” oraz 
„Raport o stanie Rzeczy-
pospolitej i drogach wiodą-
cych do jej naprawy” (1979). 
Współorganizator strajków. 
W latach 1981-2008 przeby-
wał na emigracji w Belgii, 
gdzie współtworzył w Bruk-
seli Biuro Koordynacyjne 
„Solidarności” za Granicą. 
Organizował też przerzut 
wydawnictw emigracyjnych 
do Polski. W 2006 roku od-
znaczony został Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Krystyna 
Chojnowska-Liskiewicz
W nocy z 12 na 13 czerwca 
w swój ostatni rejs wypły-
nęła Krystyna Chojnowska-
-Liskiewicz, najwybitniejsza 
polska żeglarka w historii 
i pierwsza kobieta, która sa-
motnie opłynęła świat. Mia-
ła 84 lata. Już w 1966 roku 
otrzymała patent kapitana, 
a rok później wzięła udział 
w pierwszym etapie rejsu 
jachtu „Swarożyc” na Spits-
bergen. Wielka propagatorka 
żeglarstwa, laureatka wielu 
nagród i odznaczeń: Krzyża 
Komandorskiego Orderu 
Odrodzenia Polski, złotego 
medalu „Za Wybitne Osią-
gnięcia Sportowe”, Srebr-
nego Sekstantu – za Rejs 
Roku 1978, Super Kolosa – 
za całokształt osiągnięć oraz 
medalu Kalos Kagathos.



Patryk Rosiński

– Tegoroczne wakacje, to okres po 
bardzo trudnym roku szkolnym, 
w trakcie którego niewiele czasu 
uczniowie spędzili w szkole, w to-
warzystwie. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom budowania więzi 
społecznych, ale także wsparcia 
gdańskich rodziców, przygotowa-
liśmy specjalną ofertę wypoczyn-
ku – mówi Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. 

Zajęcia na plaży
Gdański Ośrodek Sportu przygo-
tował m.in. trzy różne cykle zajęć 
dla najmłodszych w różnym wieku. 
Są to: Letnia Szkoła Ratownictwa, 
Aktywuj się w ratownictwie na lato 
oraz Mały ratownik. Na plażach 
prowadzony będzie także bezpłat-
ny kolportaż opasek zakładanych 
na rękę dzieci, odwiedzających 

gdańskie plaże. Opaskę można 
oznaczyć imieniem dziecka oraz 
numerem kontaktowym do rodzi-
ca lub ratowników. Oprócz tego 
pływalnie Orunia, Osowa oraz 
Stogi będą czynne przez całe 
wakacje w godz. 9.00-20.00 od 
poniedziałku do niedzieli, z wy-
łączeniem świąt ustawowo wol-

nych od pracy. 

Spacery edukacyjne
Muzeum Gdańska przygotowało 
ofertę trzech wydarzeń w plenerze, 
poświęconych gdańskim zabytkom 
i historii naszego miasta. Półtora-
godzinne podróże tematyczne po 
mieście będą odbywać się przez 
całe lato, od poniedziałku do piąt-
ku, w godz. 10.15-14.30.

Wydarzenia kulturalne
Gdański Archipelag Kultury przez 
cały lipiec i sierpień organizować 
będzie wydarzenia w łącznie 9 od-
działach rozlokowanych na całym 
terenie miasta. Będą to m.in. 
kina plenerowe, warsztaty 
artystyczne, wieczorki mu-
zyczne, teatrzyki dla dzieci 
czy wystawy plenerowe. 
Szczegółowy program 
dostępny na www.gak.
gda.pl.

Szlakiem gdańskich 
wodociągów
Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanaliza-
cyjna zaprasza na Gdański 
Szlak Wodociągowy, który 

łączy ze sobą elementy krajoznaw-
czego spaceru, obserwacji przyrody 
z ciekawą wiedzą z zakresu inży-
nierii sanitarnej i historii. Atrakcję 
tworzą dwa historyczne podziemne 
rezerwuary wody i jedna nowocze-
sna wieża ciśnień z wyjątkowym 
tarasem widokowym. 

Zajęcia sportowe  
na świeżym powietrzu
Dzielnicowe Centrum Sportu orga-
nizować będzie stałe zajęcia, takie 
jak m.in.: siatkówka plażowa, piłka 
ręczna plażowa, zajęcia biegowe 
czy sportowo-rekreacyjne. Szcze-
góły na www.facebook.com/dcs.
gdansk.
Szczegóły dotyczące całościowej 
oferty przygotowanej w Gdańsku 
dostępne są na stronie: www.
gdansk.pl/akcjalato.
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 Fot. Grzegorz Mehring

CZAS NA WAKACJE!
ROZPOCZĘŁY SIĘ WAKACJE DLA 38 553 
GDAŃSKICH UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH ORAZ 22 972 ZE SZKÓŁ PONAD-
PODSTAWOWYCH. NA NICH WSZYSTKICH 
CZEKAJĄ LICZNE PROPOZYCJE ZARÓW-
NO EDUKACYJNE, SPORTOWE CZY KUL-
TURALNE. NA ORGANIZACJĘ AKCJI LATO 
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH PRZE-
ZNACZONO NIESPEŁNA 1,5 MLN ZŁ.
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