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Ukazuje się od 1994 roku

SPOTKAJMY SIĘ
NA JARMARKU
ŚWIĘTEGO DOMINIKA!
czerpią z oferty instytucji
kultury, rozrywki, korzystają z hoteli, gastronomii
i transportu – podkreśla
Andrzej Bojanowski, organizator Jarmarku, prezes
Międzynarodowych Targów
Gdańskich. – W tym czasie
Gdańsk odwiedza średnio
1,5 mln gości.

Atrakcyjny program
Bartosz Tobieński
– Bardzo się cieszę, że
mimo pandemii podtrzymujemy tradycję. Jest to
bardzo ważny sygnał płynący stąd, z miasta, które
zawsze stało handlem
i tradycjami kupieckimi –
mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Święto całego miasta

– Gdańszczanie i turyści
odwiedzający Jarmark

W ofercie znajdują się pozycje dedykowane zarówno tym, którzy wolny czas
wolą spędzać spokojnie
i familijnie, ale też i tym,
którzy stale poszukują
emocji i aktywnych działań. Atrakcje znane z lat
ubiegłych zaskoczą zmianą konwencji, aby lepiej
oddawały charakter ich
lokalizacji i spełniały oczekiwania gości odwiedzających Jarmark. Tegoroczny
program będzie opierał
się na kameralnych wydarzeniach. Tych znanych

i bardzo lubianych, a także
premierowych.

Festiwal rozmaitości

Nowości na Jarmarku to
m.in. Dzień dla Hospicjum,
fortepian w mieście, siatkarskie święto oraz Kajko
i Kokosz na Targu Rybnym.
Do znanych już Przystanków: Skweru Świętopełka i Ołowianki, dołączyły
nowe lokalizacje – Przystanek Skwer Heweliusza,
Targ Rybny i Łąkowa.
Jarmark zmienia się nie tylko programowo, ale również wizualnie. Będą nowe
lokalizacje i infrastruktura m.in. 84 nowe domki,
wykonane z naturalnych
materiałów, inspirowane
lokalnymi wzorami.

Przestrzeń
i bezpieczeństwo

Po raz pierwszy Jarmark
zajmie rekordową przestrzeń 45 tys. mkw., na

JARMARK ŚW.
DOMINIKA, KTÓRY W DNIACH
24.07 – 15.08
ODBĘDZIE SIĘ
W GDAŃSKU, TO
WYDARZENIE
SKIEROWANE
DLA WSZYSTKICH
– MAŁYCH I DUŻYCH, ŁĄCZĄC POKOLENIA, ŁĄCZY
LUDZI.
której znajdzie się 650
stoisk. Jeszcze kilka lat
temu na obszarze 30 tys.
mkw. znajdowało się ok.
1000 stoisk. Takie zmiany
oznaczają lepszą ekspozycję stoisk, ale też większy
komfort oraz bezpieczeństwo dla zwiedzających
i sprzedawców.
Do zobaczenia na Jarmarku!

Pełen program znajdziesz
na: www.jarmarkswdominika.pl
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Okiem gdańskich radnych
Czy pandemia da nam
spokój?
Punkty nieodpłatnej
pomocy prawnej wznawiają
stacjonarną działalność

		 Skorzystaj z bezpłatnego
programu wykrywającego
cukrzycę
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Pierwsza w pełni dostępna
plaża powstała w Gdańsku
Uchwały krajobrazowe
metropolii – Gdańsk wzorem
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Wspólne Podwórko 2021
– weź udział w konkursie

Po raz 25. zakróluje Szekspir

Pieski i kotki czekają na
kochających właścicieli

Gdańsk dofinansuje
szpitale samorządowe

		 Wspominamy tych, którzy
odeszli
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Dziękuje wszystkim, którzy dołożyli
starań, żeby ten mural powstał. Dziś
cieszmy się tym, że umiemy wcielać
w życie idee, do których dążył Paweł Adamowicz – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
podczas uroczystości odsłonięcia
muralu.
Ostatnie pociągnięcie pędzla, wieńczące całą pracę, wykonała Magdalena Adamowicz, wdowa po Pawle
Adamowiczu oraz poseł Parlamentu
Europejskiego wraz z córką Antoniną.

Tram&Bus Online
– interaktywna mapa
dla pasażerów gdańskiej
komunikacji miejskiej

		 Dom twój tam,
gdzie pancerz twój?

15

Patryk Rosiński

Do Muzeum Bursztynu
zaprasza gekon sprzed
40 mln lat
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Odsłonięciu muralu towarzyszyło
wręczenie Gdańskiej Nagrody
Równości im. Pawła Adamowicza

– Patrząc na radosną twarz Pawła,
uśmiechającą się do nas wszystkich,
zarówno ja, jak i nasze córki, rodzice, brat Pawła, wszyscy jesteśmy
ogromnie wzruszeni. Pytana wielokrotnie, czy powinien powstać pomnik upamiętniający go, odpowiadałam, że nie chciałabym tego. Że
najwspanialszym upamiętnieniem
prezydenta Gdańska, wybieranego
przez mieszkańców, będzie kontynuowanie i rozwój marzeń o Gdańsku,
o Polsce, o Europie. Ten przepiękny
mural nie jest pomnikiem. Jest wezwaniem, żeby o tych marzeniach
Pawła codziennie pamiętać – mówiła Magdalena Adamowicz.
Pomysł powstał w głowie warszawskiego artysty plastyka, architekta
i opozycjonisty Jarka Malickiego
– autora licznych murali. Zależało
mu na pokazaniu otwartości i zaangażowania Prezydenta w sprawy
trójmiejskich mniejszości, ale też na
wyrażeniu sprzeciwu wobec agresji.
– Od samego początku powstawania tego muralu, otrzymywałem
dużo dobrych słów od samych
mieszkańców. Dziękuje wszystkim
tym, którzy wspierali mnie w powstawaniu tej pracy i tym, którzy
zapewnili mi konieczną pomoc –
mówił Jarek Malicki, autor muralu
przy ul. Mniszki 5/6.

/gdansk
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		 Biuro Energetyki rozpoczyna
działalność
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Dożywianie ucznia
i przedszkolaka – rodzicu
złóż wniosek!

OD KOŃCA CZERWCA WSZYSCY MIESZKAŃCY GDAŃSKA
PRZY UL. MNISZKI 5/6 MOGĄ
PODZIWIAĆ MURAL, KTÓRY
POWSTAŁ W HOŁDZIE DLA
TRAGICZNIE ZMARŁEGO
PREZYDENTA. PRACA O WYMIARACH 8X15 M ZOSTAŁA
WYKONANA W TECHNICE
MALARSKIEJ NA SZCZYTOWEJ ŚCIANIE KAMIENICY,
SĄSIADUJĄCEJ Z DOMEM,
W KTÓRYM WYCHOWYWAŁ
SIĘ PAWEŁ ADAMOWICZ.

|
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Komitet Regionów
o wzmocnieniu demokracji

/gdansk

4

Budowa Wiaduktu Biskupia
Górka na ukończeniu

Powstał mural
śp. Pawła Adamowicza

|
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Powstał mural śp. Pawła
Adamowicza

www.gdansk.pl
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EKSPRESEM PRZEZ GDAŃSK

Wiadukt Biskupia Górka, to jedna z najbardziej oczekiwanych i obserwowanych inwestycji przez mieszkańców Gdańska

BUDOWA WIADUKTU BISKUPIA
GÓRKA NA UKOŃCZENIU

Aneta Niezgoda
Zakres inwestycji obejmował przebudowę ciągu Traktu Św. Wojciecha
od ul. Toruńskiej do ul.
Zaroślak. Głównym założeniem było zaprojektowanie w tym etapie przejścia Traktu nad torami
PKP przy pomocy nowych
obiektów inżynierskich.
Powodem, dla którego
podjęto decyzję o realizacji inwestycji w tym rejonie, był zły stan techniczny
istniejącego wiaduktu „Biskupia Górka”. Nowy projekt rozwiązań sytuacyjnych pozwolił na korektę
przebiegu ulicy Trakt Św.
Wojciecha i zmianę kąta
przejścia drogi nad torami.

Parking kubaturowy

Oprócz budowy dwóch
nitek Wiaduktu Biskupia
Górka, a także estakad
dojazdowych, w ramach
inwestycji powstał parking kubaturowy. Parking
realizowany przy wiadukcie to czterokondygnacyjny obiekt o kubaturze
wynoszącej ponad 87 tys.
metrów sześciennych.
Obiekt przewidziano na
ponad 380 samochodów.
Parking częściowo zlokalizowany został pod estakadami drogowymi w ciągu
Traktu Św. Wojciecha. Jego
kształt w dużej mierze determinuje układ podpór
estakad, które znajdują się
w budynku parkingu oraz
odkryte elementy zabytkowe Bastionu Wiebego.

Kluczowy dla
komunikacji
w mieście

starszej, XV-wiecznej
Baszty Nowej. Władze
Gdańska zdecydowały
wówczas o zachowaniu
i wyeksponowaniu zabytków w nowym układzie drogowym, w porozumieniu z Wojewódzkim
Pomorskim Konserwatorem Zabytków. Konieczne
okazało się jednak przeprojektowanie niektórych
elementów układu drogowego i zmiana technologii posadowienia
wiaduktu.

– Wiadukt Biskupia Górka, to jedna z najbardziej
oczekiwanych i obserwowanych inwestycji przez
mieszkańców Gdańska,
znajduje się bowiem
w sercu miasta. To ważny
projekt poprawiający komunikację, dojazd oraz
dostępność do najważniejszych miejsc w Gdańsku – podkreślała podczas
jednej z wizyt Aleksandra
Dulkiewicz, Prezydent
Miasta Gdańska.
Inwestycja rozpoczęła się w marcu 2018 r.,
a w czerwcu na budowie
odkryto kazamaty XVII-wiecznego Bastionu Wiebego i fragment jeszcze

Końcowa faza
projektu

Fot. Jerzy Pinkas

KIEROWCY KORZYSTAJĄ JUŻ Z OBU
NITEK WIADUKTU
BISKUPIA GÓRKA.
TRWAJĄ OSTATNIE
PRACE PORZĄDKOWE
I ODBIORY. NIEBAWEM
ZOSTANIE ODDANY
DO UŻYTKU PARKING
KUBATUROWY NA 382
SAMOCHODY. KOSZT
PRAC WYNIÓSŁ W SUMIE OK. 170 MLN ZŁ.

Parking kubatorowy przy Wiadukcie Biskupia Górka

Głównym Wykonawcą
Wiaduktu Biskupia Górka
jest firma Budimex S.A.,
Inwestycja otrzymała
dofinansowanie unijne z
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac wyniósł
ok. 170 mln złotych. Obecnie zadanie jest w fazie
odbioru końcowego w zakresie wszystkich branż,
przekazania inwestycji
użytkownikowi oraz pozyskiwania koniecznych
pozwoleń. Wszelkie formalności powinny zakończyć się w III kw. 2021 r.

EKSPRESEM PRZEZ GDAŃSK
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Prezydent Gdańska podczas 145. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów

KOMITET REGIONÓW
O WZMOCNIENIU DEMOKRACJI

Wzmocnienie demokracji

– W europejskiej przestrzeni
publicznej i politycznej, można

/gdansk

|
/gdansk_official

Według Komitetu Regionów konieczne jest stworzenie katalogu
dobrych praktyk, które mogą mieć
walor demokratycznej szczepionki.
KR wzywa do budowania autorytetu
UE, wiarygodności praworządnych
instytucji państw centralnych, edukacji obywatelskiej oraz wzmacniania
roli samorządu terytorialnego – inkubatora demokracji.
KR zauważa, że przynależność do
Unii Europejskiej, to nie tylko pakiet
swobód czy środki finansowe, ale też

Komisja Europejska powinna szukać
rozwiązań nie na tu i teraz, ale instrumentów, które będą w stanie
sprostać próbie czasu i pomogą UE
stawić czoło nowym zagrożeniom.
Demokratyczna szczepionka, której
poszukujemy, ma być efektywna, nowatorska oraz skuteczna. Jesteśmy w
trakcie tworzenia nowej infrastruktury demokratycznej – stwórzmy ją
na lata.
Komitet Regionów zwraca wreszcie
uwagę, że demokracja i praworządność będą się miały dobrze wtedy,
gdy sprawujący władzę, niezależnie,
na jakim szczeblu, występować będą
przed obliczem świadomych, wyedukowanych i wolnych obywateli.

|

Najważniejsze tezy

Dość łamania
praworządności w UE

/gdansk

Założeniem opinii opracowanej
przez Komitet Regionów jest stworzenie planu pracy umożliwiającego wdrożenie EPDD przez instytucje
europejskie, państwa członkowskie
oraz regiony UE i lokalne społeczności.
– Unia Europejska to organizm,
przypominający swoją strukturą naczynia połączone. Pogorszenie stanu praw i wolności obywatelskich
w jednym z krajów członkowskich
ma realny, negatywny wpływ na
stan demokracji w całej europejskiej rodzinie i jest zagrożeniem
dla naszych europejskich wartości
– mówiła Aleksandra Dulkiewicz.

przestrzeganie jej wartości. Konieczne są konkretne instrumenty prawne
umożliwiających podjęcie szybkich
i skutecznych działań, które mogłyby
mieć pozytywny wpływ na promowanie, forsowanie, czy w skrajnych
wypadkach wymuszanie stosowania
ogólnie akceptowanych zasad demokratycznego państwa prawa przez
członków europejskiej wspólnoty.

|

Daniel Stenzel

zaobserwować wzrost zagrożeń związanych z populizmem i nacjonalizmem, które manipulują społeczeństwem, używają dezinformacji,
mowy nienawiści i kreują oraz wspierają teorie spiskowe. Prowadzi to do
polaryzacji, agresji, mowy nienawiści,
występowania poważnych deficytów
w zakresie solidarności społecznej
i tolerancji – podkreślała prezydent
Gdańska. – W związku z tym cel ogólny EPDD, którym jest wzmocnienie
pozycji obywateli i kreowania bardziej odpornych demokracji w całej UE, jest kluczowy dla budowania działań wzmacniających naszą
Wspólnotę.

www.gdansk.pl

KOMITET REGIONÓW (KR)
PRZYJĄŁ STANOWISKO
W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO
PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ
DEMOKRACJI (EPDD). DOKUMENT OPINIUJĄCY PRZYGOTOWAŁA PREZYDENT ALEKSANDRA DULKIEWICZ.
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Dożywianie ucznia i przedszkolaka
– rodzicu złóż wniosek!
Fot. pixabay.com

GDAŃSCY RODZICE CHCĄCY
OD WRZEŚNIA ZAPEWNIĆ
DZIECIOM W SZKOLE I PRZEDSZKOLU BEZPŁATNY, CIEPŁY
POSIŁEK, POWINNI PRZEKAZAĆ WNIOSEK W TEJ SPRAWIE
PRACOWNIKOWI SOCJALNEMU MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY RODZINIE. ZACHĘCAMY, BY ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI JUŻ TERAZ.
Sylwia Ressel
– Ważne, by dzieci korzystały z tej
formy pomocy od pierwszych dni
nowego roku edukacyjnego – mówi
Małgorzata Niemkiewicz, dyrektorka
MOPR w Gdańsku. – Ciepły posiłek
w ciągu dnia zapewnia dziecku energię i jest ważny dla jego właściwego
rozwoju.
Dzięki gdańskiemu programowi
osłonowemu w przedszkolach i szkołach obiady jedzą dzieci z rodzin,

Złóż wniosek jeszcze przed
rozpoczęciem roku szkolnego

w których dochód na osobę nie
przekracza 950,40 zł. W programie
rządowym ta kwota nie może przekroczyć 792 zł.

Do wniosku dołącz
dokument o dochodzie
W Gdańsku wniosek o dożywianie
dziecka w szkole lub przedszkolu
najlepiej przesłać do pracowników
właściwego Centrum Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicy poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl. Można też
wysłać go pocztą lub przekazać osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem
socjalnym. Do podania o dożywianie
trzeba dołączyć:
⦁ dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
⦁ w przypadku, gdy w rodzinie są
osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore – aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia,
⦁ osoby prowadzące działalność
gospodarczą – oświadczenie o uzyskanym dochodzie, zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego.

Biuro Energetyki rozpoczyna działalność
powołaniu Biura Energetyki można
będzie sprawniej odpowiadać na
wyzwania, jakie stoją przed nami
w związku z coraz bardziej odczuwalnym kryzysem klimatycznym
– mówi Piotr Borawski, zastępca
Fot. Dominik Paszliński

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ TEJ
JEDNOSTKI BĘDZIE NALEŻAŁO PROWADZENIE POLITYKI
ENERGETYCZNEJ MIASTA.
WSPIERAĆ BĘDZIE DZIAŁANIA PROWADZĄCE DO OSIĄGNIĘCIA NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ. BIURO ZAJMIE
SIĘ POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ
KOORDYNOWANIEM KWESTII
DOTYCZĄCYCH DOTACJI NA
LIKWIDACJĘ OGRZEWANIA
WĘGLOWEGO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ.
Jędrzej Sieliwończyk
– Oprócz realizowanych programów,
wdrażania nowych, niskoemisyjnych
technologii, proekologicznych inwestycji oraz projektów edukacyjnych, wprowadzamy też zmiany
w strukturze organizacyjnej. Dzięki

Nowe biuro ma m.in. inicjować działania zmierzające do zmniejszenia
kosztów zużycia energii

prezydenta ds. przedsiębiorczości
i ochrony klimatu.

Czym będzie się zajmowało
Biuro Energetyki
Ideą jego powołania jest przygotowanie miasta do osiągnięcia celów
zgodnych z założeniami Zielonego
Ładu. Do zadań tej jednostki będzie
należało również inicjowanie działań zmierzających do zmniejszenia
kosztów zużycia energii. Biuro Energetyki prowadzić będzie projekty
dotyczące odnawialnych źródeł
energii. Zajmie się również koordynowaniem kwestii związanych
zarówno z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych, jak i przyznawania
dotacji na wymianę węglowych
źródeł ogrzewania. Kolejnym zadaniem, które zostało powierzone
nowopowstałej jednostce, jest prowadzenie bazy Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB).
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RADA MIASTA

OKIEM GDAŃSKICH
RADNYCH

Kamila Błaszczyk

Kazimierz Koralewski

Beata Dunajewska

Już w grudniu 2020 roku wszyscy
radni Koalicji Obywatelskiej wystąpili
do Prezydent Aleksandry Dulkiewicz
z interpelacją w sprawie nasadzenia
nowych drzew wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego ul. Wały Jagiellońskie-Podwale Grodzkie. Uzyskana
odpowiedź nie była w pełni dla nas
zadowalająca, ponieważ wskazywała
trudności techniczne w realizacji.
Jesteśmy przekonani, że w tym przypadku trzeba podjąć wszelkie kroki, by
te trudności, jak zgody konserwatora
czy sieci biegnące wzdłuż ulic, przezwyciężyć. Do zagadnienia należy podejść
systemowo i odważnie szukać rozwiań,
np. w zakresie przebiegu pasów jezdni, aby umożliwić nasadzenia wprost
w ziemi. Da to drzewom maksymalne
szanse rozwoju.
Tego dotyczyła, podjęta na sesji, nasza rezolucja, która też rozszerzała
obszar o ulice Wały Piastowskie
i Okopową. Cieszy, że uzyskała ona
poparcie wszystkich radnych. Jesteśmy zdeterminowani, by po skutecznym zrealizowaniu tych nasadzeń,
kontynuować je w kolejnych lokalizacjach. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że jedną z ważniejszych
odpowiedzi na kryzys klimatyczny
musi być większa obecność drzew
w mieście.

W upalny lipcowy dzień, przemierzając ulice południowych
osiedli naszego miasta uznałem,
że Gdańsk nie stosuje zasady inteligentnego wzrostu, lecz wręcz
przeciwnie żywiołowej, nieskoordynowanej, chaotycznej ekspansji
tworząc rękoma deweloperów irracjonalne monofunkcyjne układy
przestrzenne na dawnych podmiejskich kresach miasta, zamiast układów zgodnych z zasadami rozwoju
zrównoważonego.
Tak zastanawiając się, czy to nie
za ostra konstatacja dotarłem do
siedlickiego odcinka ulicy Kartuskiej, swego czasu miejskiej arterii
wylotowej, zwężonej do rozmiaru
dzielnicowego. Ten sam syndrom
występuje na świeżo wyremontowanym fragmencie al. Hallera,
gdzie z jezdni o dwóch pasach ruchu urządzono jednopasowy slalom, przeznaczając część jezdni na
parking dla lokatorów pobliskiego
osiedla, tak gęsto zabudowanego,
że ich pojazdy wylewają się w przestrzeń publiczną z braku miejsca
na swoim terenie. A to potwierdza
tezę z pierwszego akapitu. Pozostało ochłonąć przy letniej bryzie
od morza. Wakacyjnie pozdrawiam
i błagam, nie śmiećcie na plaży!

Wakacje w Gdańsku nie są czasem
wolnym od dużych wydarzeń kulturalnych. Osoby związane ze Stowarzyszeniem Wszystko dla Gdańska nie
tylko mocno wspierają ludzi kultury,
ale też sami się w nią angażują.
Michał Szulta, kiedyś Radny Dzielnicy
Wrzeszcz Górny, współprodukuje cykl
koncertów „Podwieczorki przy muzyce” w Parku De Gaulla. Jest także pomysłodawcą Festiwalu Ireny Jarockiej
w Teatrze Leśnym, którego pierwsza
odsłona już w sierpniu.
Andrzej Stelmasiewicz, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji,
promuje młodych artystów, takich
jak twórca z Oruni Edzio Pytlos, którego wystawę można było obejrzeć
w Oliwskim Ratuszu Kultury, a potem
w Windzie GAK.
Wiele lat temu zainicjowałam Mobilny Dom Kultury, który wciąż pojawia
się głównie w dzielnicach, w których
nie ma placówek kultury. Projekt
przez lata stał się ważną cegiełką
w kulturalnym programie Gdańska.
Podczas Jarmarku Dominikańskiego
kontynuowany będzie jeden z ubiegłorocznych pomysłów Radka Nowaka, Moniki Matwiejszyn i Łukasza
Świackiego „Fortepian na trawie”. Występ 12 sierpnia o 19.00 na Ołowiance.
Zagra młody pianista Mikołaj Sikała.

WSZYSTKIE SESJE RADY MIASTA GDAŃSKA MOŻNA OGLĄDAĆ NA ŻYWO NA WWW.GDANSK.PL.
PORZĄDEK SESJI DOSTĘPNY JEST W BIP.

/gdansk

|

/gdansk_official

|

/gdansk

– Przewodnicząca Klubu Radnych
Wszystko dla Gdańska

|

– Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości

www.gdansk.pl

– Wiceprzewodnicząca Klubu
Radnych Koalicji Obywatelskiej
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Roman Daszczyński
Kulturystów zestawiono z drugim
zdjęciem, przedstawiającym człowieka, który w stronę
widza podaje szklankę
wódki. Tutaj pada nazwa
znanej szczepionki ze
wschodu. Słabe, całkowicie oparte na stereotypach.

Każdy kogoś stracił

Może to i dobrze, że takich dowcipów jest niewiele. Żartować można
z różnych rzeczy, ale
nie z tego, co wiąże się
z niepewnością, chorobą,
bólem, stratą. Te szczepionki chronią przed najgorszym. Wciąż nie mogę
się pogodzić z tą przerażającą liczbą: według oficjalnych statystyk mamy
w kraju już ponad 75 tysięcy ofiar śmiertelnych
epidemii. Chyba każda
i każdy z nas stracił kogoś bliskiego lub znajomego. Koronawirus zabrał
przedwcześnie mojego
kolegę, innemu koledze

W Trójmieście można się zaszczepić m.in. w hali Ergo Areny

zabił mamę. Mój brat na
spacerze spotkał znajomego z dawnej pracy.
Usłyszał od niego: „Dwa
tygodnie temu pochowałem żonę, trzy dni później
syna”. Trudno powiedzieć
coś sensownego w takiej
chwili. Był tylko uścisk
ręki na pożegnanie i łzy
w oczach.
Czasem myślę o pewnej
pani, która lubiła do mnie
podejść na ulicy, by miło
porozmawiać. Próbowała lekceważyć epidemię,
mówiła, że ma niezawodną metodę – czosnek. Nie
widziałem tej pani od
miesięcy, wciąż liczę, że
ją spotkam.

musi, że drugie tyle nie
zaszczepiło się dotąd.
Statystyki zachorowań
zmalały obecnie do minimum, ale nie łudźmy
się – jeszcze pod koniec
wakacji zaatakuje ta czy
inna mutacja koronawirusa, znowu będzie ciężko i niebezpiecznie. Są
już dane z innych krajów,
że mutacja Delta jest nie
tylko bardziej zakaźna, ale
skuteczniej też atakuje
osoby młode.

Dzięki zaszczepieniu dużej części populacji liczba przypadków śmierci
i powikłań chorobowych
będzie u nas mniejsza,
niż gdzie indziej. Nie ma
sensu ulegać antyszczepionkowej propagandzie. Świetnie zorganizowane punkty szczepień
w Gdańsku czekają. To są
naprawdę ważne tygodnie, decydujące o życiu
lub śmierci. Nie warto
zwlekać.
Fot. Jerzy Pinkas

JEDEN DOWCIP BYŁ
RYSUNKOWY I PRZYPOMINAŁ SCHEMAT
STARYCH KAWAŁÓW
O POLAKU, NIEMCU
I RUSKU. OTO WIDZIMY ZDJĘCIE TRZECH
MĘŻCZYZN NA WYBIEGU DLA KULTURYSTÓW: DWAJ Z NICH
MAJĄ IMPONUJĄCĄ
MUSKULKATURĘ,
TRZECI – RACZEJ NIE.
KAŻDY OPISANY JEST
NAZWĄ KTÓREJŚ ZE
SZCZEPIONEK.

Fot. Grzegorz Mehring

CZY PANDEMIA
DA NAM SPOKÓJ?

Co możemy
jeszcze zrobić?

Wiele z ofiar pandemii
żyłoby dzisiaj, gdyby doczekały skutecznej szczepionki. Dlatego cieszyć
musi, że zaszczepiło się
już 50 procent gdańszczanek i gdańszczan. Jesteśmy pod tym względem
w krajowej czołówce.
Dziwić jednak i niepokoić

Ponad 50 procent mieszkańców województwa
pomorskiego jest zaszczepionych
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OD POCZĄTKU
LIPCA PONOWNIE
MOŻNA KORZYSTAĆ
Z NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
I NIEODPŁATNEGO
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ
Z MEDIACJĄ W PUNKTACH ŚWIADCZĄCYCH W GDAŃSKU
TO WSPARCIE. DOSTĘPNA POZOSTANIE
TEŻ MOŻLIWOŚĆ
KORZYSTANIA Z PORAD UDZIELANYCH
PRZEZ PRAWNIKÓW
I DORADCÓW OBYWATELSKICH TELEFONICZNIE I ONLINE
– OSOBA POTRZEBUJĄCA WYBIERA FORMĘ KOMUNIKACJI ZE
SPECJALISTĄ.

Fot. Jerzy Pinkas

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
wznawiają stacjonarną działalność

Punkt mieści się przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku

Sylwia Ressel

podatkowych, ubezpieczeniowych, spadkowych
czy o zapłatę i alimenty.
Udzielają konsultacji np.
w przypadku zagrożenia
utratą pracy.
Wsparcie dostępne jest
dla osób, których nie
stać na odpłatną wizytę u prawnika, także dla

Konsultacje udzielane są
m.in. w zakresie spraw
mieszkaniowych, dotyczących zadłużenia i zabezpieczenia społecznego.
Adwokaci i radcowie prawni wspierają potrzebujące
osoby w zakresie spraw
rodzinnych, zawodowych,

potrzebujących spoza
Gdańska. Na porady obowiązują zapisy: w dni powszednie w godz. od 10.00
do 14.00 pod numerem
tel.: 58 342 31 88 (Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Gdańsku, koordynator
działania punktów w mieście), e-mailowo: pomocprawna@mopr.gda.pl, online także poprzez stronę
internetową Ministerstwa
Sprawiedliwości.
Podczas wizyty u specjalisty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej,
obywatelskiej i mediacyjnej, klienci muszą pamiętać o zachowaniu zasad
bezpieczeństwa w epidemii, m.in. przez założenie
ochronnej maseczki i zdezynfekowanie rąk.

Stan przedcukrzycowy – już
dzisiaj wykryj i zareaguj

|
/gdansk_official

|
/gdansk

Cukrzyca typu 2 jest chorobą cywilizacyjną, na
którą cierpi co dziesiąty
mieszkaniec Gdańska.
Poprzedza ją stan przedcukrzycowy, a jego szybkie wykrycie pozwala

Program Profilaktyki Cukrzycy – program polityki zdrowotnej dotyczącej
prewencji cukrzycy typu 2
u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie
Miasta Gdańska i Gminy
Stegna”.
Każdy z uczestników
może skorzystać z bezpłatnych badań laboratoryjnych oraz indywidualnych konsultacji
z lekarzem, pielęgniarką,
dietetykiem i fizjoterapeutą. Aby z nich skorzystać, wystarczy wypełnić
ankietę oceniającą ryzyko wystąpienia cukrzycy
w najbliższej przyszłości
na stronie www.bezcukrzycy.gdansk.pl.

|

Patryk Rosiński

odpowiednio przeciwdziałać rozwojowi choroby.
– Obecnie proponujemy udział w projekcie,
w którym można utrzymać bądź poprawić zdrowie pod okiem interdyscyplinarnego zespołu
specjalistów. Holistyczne podejście do problemu oraz indywidualne,
dopasowane do potrzeb
konsultacje pozwalają
na zmianę nawyków bez
wywracania życia do góry
nogami – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent
Gdańska.
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki
Uzależnień od 2020 roku
realizuje projekt „Gdański

www.gdansk.pl

Fot. pixabay.com

IDENTYFIKACJA
PIERWSZYCH OBJAWÓW I PODJĘCIE
ODPOWIEDNICH
DZIAŁAŃ MOŻE PRZECIWDZIAŁAĆ CHOROBIE. MIESZKANKI
I MIESZKAŃCY GDAŃSKA MOGĄ SKORZYSTAĆ Z PRZYGOTOWANEGO PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO.

/gdansk

Skorzystaj z bezpłatnego programu
wykrywającego cukrzycę
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PIERWSZA W PEŁNI DOSTĘPNA
PLAŻA POWSTAŁA W GDAŃSKU
TO PLAŻA, KTÓRA JEST PRZYSTOSOWANA
ZARÓWNO DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, JAK RÓWNIEŻ DLA OSÓB STARSZYCH CZY RODZIN Z DZIEĆMI. SPECJALNE
UDOGODNIENIA ZOSTAŁY PRZYGOTOWANE
W GDAŃSKU BRZEŹNIE, PRZY WEJŚCIU NR 50
(NA WYSOKOŚCI AL. GEN. J. HALLERA).
Jędrzej Sieliwończyk
Plaża dostępna dla wszystkich to miejsce, które odpowiada potrzebom tych,
którzy na co dzień funkcjonują z ograniczeniami
ruchu, niepełnosprawnością wzroku czy słuchu.
Będzie to jednocześnie
przestrzeń przyjazna osobom starszym i rodzinom
z dziećmi. Stworzenie plaży
dostępnej dla wszystkich
jest kolejną zrealizowaną
rekomendacją z przyjętego 3 lata temu, Gdańskiego
Modelu na rzecz Równego
Traktowania.

Miasto dostępne
dla wszystkich

kładka plażowa o szerokości 1,8 m z poszerzeniami ułatwiającymi manewrowanie po
kładce, z oznakowaniem,
⦁ ławki z oparciem i podłokietnikami,
dostosowane wysokością dla osób
z ograniczoną mobilnością,
⦁ przebieralnia plażowa o szerokości wjazdu
90 cm, z uchwytami i siedziskiem,
⦁ informacja o udogodnieniach zapisana
alfabetem Braille’a,
⦁ tablice informacyjne z odpowiednim
kontrastem i wielkością liter,
⦁ kod QR na tablicy z regulaminem dla osób
słabowidzących,
⦁ amfibia – specjalistyczny wózek do kąpieli,
⦁ informacja SMS dla osób głuchych,
⦁ sanitariaty plażowe,
⦁ sygnał dźwiękowy na bojach
kąpieliskowych.

Przyjazne miejsce

Zastosowane rozwiązania
oparte zostały na Poradniku Projektowania Uniwersalnego, które wpisują się
w gdański Model na rzecz
Równego Traktowania.
Ich zakres został również
skonsultowany z Fundacją Machina Zmian. Jest to

projekt pilotażowy, dlatego
cenne są wszelkie opinie
i wskazówki, by z roku
na rok plaża stawała się
miejscem jeszcze bardziej
przyjaznym dla wszystkich.
Swoje uwagi nt. nowo
otwartej plaży można
przesyłać na adres: kapieliska@sportgdansk.pl.
Fot. Grzegorz Mehring

– Gdańsk jest miastem
dla każdego! To dla nas
nie tylko pusty slogan. To
hasło to konkretne działania: Po pierwsze karta
mieszkańca z pakietem
dostępności. To również

audyty prowadzone w różnych instytucjach kultury,
które mają sprawdzać
dostosowanie gdańskich
obiektów do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Po drugie komunikacja publiczna – sto procent autobusów i tramwajów to
pojazdy niskopodłogowe.
Po trzecie, Poradnik Projektowania Uniwersalnego,
czyli takie projektowanie
miasta, które uwzględnia
różne potrzeby. Model na
rzecz Równego Traktowania to nie tylko zbiór
rekomendacji, które od
3 lat leżą na półce, ale to
też konkretne działania.
– mówiła, podczas otwarcia
plaży Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. –
Otwieramy plażę dostępną
dla wszystkich. Zapraszamy
do testowania i dzielenia
się opiniami – podkreślała
prezydent Gdańska.

UDOGODNIENIA PLAŻY

Plaża z udogodnieniami znajduje się przy wejściu nr 50 w Gdańsku Brzeźnie
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Rafał Szczepkowski
Zgodnie z przewidywaniami
ONZ do 2050 r. liczba mieszkańców miast przekroczy 6
miliardów. To oznacza, że

Te uzależnione są od wielu
czynników: położenia geograficznego, możliwości finansowych czy samej powierzchni miasta. W dobie
globalnej wioski i ciągłego
przemieszczania się przy
braku granic jednym z wyzwań jest określenie m.in.
liczby mieszkańców.
Analiza danych dotyczących zużycia wody na terenie Wrocławia pozwoliła
oszacować liczbę mieszkańców. W Lublinie zrezygnowano z tradycyjnych
ankietowych form badania

ruchu turystycznego, a miasto przeszło na wykorzystanie danych big data
i analizy GPS. W Warszawie
anonimowe dane z sieci
komórkowych stanowiły
źródło informacji nie tylko
o liczbie mieszkańców, ale
też migracji ludności między dzielnicami i Warszawą a gminami ościennymi.
Z kolei w Krakowie opracowano hybrydową prognozę
demograficzną do 2050 r.
dla 18 dzielnic. Pozwoliło
to na identyfikacje zjawisk
w każdej dzielnicy miasta.

/gdansk

70 proc. ludzkości będzie
żyło w miastach. Jeszcze w 1950 r. w miastach
mieszkało 30 proc. ludności
świata. Urbanizacji już nie
da się zatrzymać.
Za zmieniającą się rzeczywistością muszą nadążyć
same miasta, których zadaniem jest stworzenie
miejsca do życia dostosowanego do potrzeb obywateli. Żeby to osiągnąć,
korzystają m.in. ze sztucznej inteligencji.
Miasta rozwijając się zmierzają w różnych kierunkach.

|

INTELIGENTNE MIASTA TO NIE TYLKO
TEORIA, ALE RZECZYWISTOŚĆ. MIASTA
UNII METROPOLII
POLSKICH WYKORZYSTUJĄ NA CO DZIEŃ
TECHNOLOGIĘ DO
LEPSZEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM.

/gdansk_official

Sztuczna inteligencja
w rozwoju miast

|

opracowanie szablonu
uchwał krajobrazowych,
czyli podstawy prawnej
ws. zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich
mogą być wykonane. Zespół urbanistyczny m.in.

miejskiej dociera mnóstwo
sygnałów, że przyjemniej
jest mieszkać w mieście,
którego krajobraz nie krzyczy hasłami reklamowymi.
Wystarczy cofnąć się do
zdjęć sprzed kwietnia 2020
roku, kiedy to zakończył się
okres dostosowawczy UKG,
aby dostrzec rewolucję,
jaka zaszła w przestrzeni
miasta. Cieszę się, że możemy się dzielić doświadczeniem z innymi gminami,
by również w nich takie
pozytywne zmiany mogły
mieć miejsce.
Efekty prac poznamy do
końca września br.

/gdansk

Nad wzorcowymi elementami uchwał krajobrazowych pracuje grupa
samorządowców, powołana w ramach Obszaru
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Trwają
ustalenia, jakie zapisy
uchwał krajobrazowych
mogą stanowić wzór dla
innych miast i gmin. Najważniejszym celem jest

opracowuje słownik pojęć,
które mogą być zawarte
w uchwałach oraz wyznacza typy obszarów/stref na
terenie danej gminy. Następnie zespół prawników
ujmie wypracowany materiał w ramy prawne i stworzy zarys przykładowej
uchwały krajobrazowej.
– Z przestrzeni miasta
zniknęła zdecydowana
większość billboardów,
banerów oraz wielkopowierzchniowych siatek
na elewacjach budynków
– mówi wiceprezydent
Piotr Grzelak. – Od użytkowników przestrzeni

|

Alicja Mongird

Gminy, w których są lub mają powstać regulacje
dotyczące reklam w przestrzeni publicznej

www.gdansk.pl

13 GMIN NASZEJ METROPOLII, OD WŁADYSŁAWOWA PO KRYNICĘ MORSKĄ, OD WEJHEROWA
PO PELPLIN, SZYKUJE SIĘ DO OKIEŁZNANIA
CHAOSU REKLAMOWEGO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. GDAŃSK DAJE PRZYKŁAD INNYM
SAMORZĄDOM, KTÓRE PLANUJĄ UPORZĄDKOWAĆ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ. DWULETNIE DOŚWIADCZENIA GDAŃSKA SĄ DOBRYM
ŹRÓDŁEM WIEDZY W TYM ZAKRESIE.

mat. prasowe

Uchwały
krajobrazowe
metropolii
– Gdańsk wzorem
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mat. Gdanskie Nieruchomosci

WSPÓLNE PODWÓRKO 2021
– WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

Realizacje projektów zrealizowanych w ramach konkursu Wspólne Podwórko

PRZESTRZENIE SĄSIEDZKIE GDAŃSKA
ZMIENIAJĄ SIĘ NIE
DO POZNANIA. WYSTARTOWAŁA
KOLEJNA EDYCJA
PROGRAMU „WSPÓLNE PODWÓRKO”
ORGANIZOWANEGO
PRZEZ GDAŃSKIE
NIERUCHOMOŚCI.
W RAMACH KONKURSU, MIESZKAŃCY
MAJĄ SZANSĘ NA DOFINANSOWANIE DO
PRZEMIANY WNĘTRZ
PODWÓRZOWYCH,
Z KTÓRYCH NA CO
DZIEŃ WSPÓLNIE
KORZYSTAJĄ.
Katarzyna Kowalik
Poprzez różnorodne programy miejskie, gdańszczanie mają możliwość
bezpośredniego wpływu na kształtowanie
otaczającej nas przestrzeni, również tej w najbliższym sąsiedztwie. Jednym z nich jest program

„Wspólne Podwórko”,
dzięki któremu tereny
wnętrz podwórzowych
przechodzą niesamowite
metamorfozy. Liczy się
pomysł i chęć działania
mieszkańców, miasto zapewnia wsparcie finansowe i ułatwia realizację.
Gdańskie Nieruchomości
zapewniają uczestnikom
również wsparcie merytoryczne i realizacyjne
w trakcie całego procesu.

8 edycji, 141
realizacji

Program ,,Wspólnego Podwórka’’ już od pierwszej
edycji cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Od 2014 roku Gdańskie Nieruchomości, przy
udziale wspólnot mieszkaniowych zrealizowały już
141 projektów, dzięki którym przestrzenie sąsiedzkie w różnych lokalizacjach
miasta zostały uporządkowane i zagospodarowane zgodnie z pomysłami
mieszkańców. Część z nich

zyskała tereny rekreacyjne,
place zabaw i nowe
miejsca parkingowe. Inne
doczekały się remontów
wiat śmietnikowych oraz
nasadzeń i trawników.

Tylko kilka kroków

W ramach tegorocznej, 8.
już edycji konkursu, na
zagospodarowanie lub
remont podwórka otrzymać można dofinansowanie w wysokości do
80 000 zł. Pozwoli ono
w znacznej części sfinansować zgłoszone projekty.
Podstawowym warunkiem
otrzymania wsparcia jest
posiadanie tytułu prawnego do terenu (dzierżawa/
współdzierżawa). Kolejnym
krokiem jest opracowanie
projektu zagospodarowania, kosztorysu wraz
z przedmiarem prac, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz
otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń wynikających z przepisów budowlanych. Poszukiwanie

wykonawcy i nadzór nad
realizacją biorą na siebie
Gdańskie Nieruchomości.

Do kiedy i gdzie się
zgłosić?

Wnioski do tegorocznej
edycji konkursu, wraz
dokumentacją, składać
można do 29 października 2021 r. do godz. 15:00
w kancelarii Gdańskich
Nieruchomości przy ul.
Partyzantów 74, pok. 8.
Wszystkie zgłoszone do
konkursu projekty, oceniać będzie komisja,
a do 30 listopada 2021 r.
ogłoszona zostanie lista
podwórek, które dzięki
wsparciu w postaci dofinansowania, w 2022 roku
zyskają nową aranżację.
Zachęcamy do udział
w konkursie! Wszystkie
informacje dotyczące
programu, wzory dokumentów oraz regulamin
konkursu dostępne są na
stronie Gdańskich Nieruchomości w zakładce „Dla
mieszkańców”.
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WARTO WIEDZIEĆ

TRAM&BUS ONLINE

Przestestuj aplikację i zgłoś uwag i na ztm-dl-mapa@
gdansk.gda.pl

Dotąd podobnym narzędziem dysponowała
nasza Centrala Ruchu.
Teraz, dzięki pomysłowi
naszych specjalistów ds.
utrzymania systemów,

którzy wymyślili sposób,
jak przekształcić dane
w czytelną dla pasażerów formę, wszyscy podróżni będą mogli korzystać z tego rozwiązania.

|
/gdansk_official

|

Na interaktywnej mapie można sprawdzić aktualne
położenie każdego pojazdu na trasie

/gdansk

Na stronie internetowej Zarządu Transportu
Miejskiego w Gdańsku
pojawiła się testowa
wersja interaktywnej
mapy Tram&Bus Online, która łączy w sobie
dane z rozkładów jazdy
oraz SIP w przyjazny dla
pasażera sposób. Można
posługiwać się wyłącznie
tym narzędziem planując podróż komunikacją
miejską. Na bieżąco pokazywane są na niej:
⦁ pozycje autobusów
i tramwajów, które aktualnie są na trasie,
⦁ informacje o najbliższych odjazdach z poszczególnych przystanków (wirtualna tablica).
– Jest to testowa wersja
mapy, która będzie sukcesywnie uzupełniana
o dodatkowe funkcje
– mówi Sebastian Zomkowski, Dyrektor ZTM
w Gdańsku. – Oddajemy
Pasażerom zaawansowane technologicznie
narzędzie, dzięki któremu sprawdzą pozycję pojazdu na mapie
oraz czas jego odjazdu.

|

Zygmunt Gołąb

Pozwoli to na wygodne
zaplanowanie podróży –
podkreśla Zomkowski.
Dane na mapie pochodzą
z „Otwartych danych ZTM
w Gdańsku”. Natomiast
systemem źródłowym
jest Zintegrowany System
Zarządzania Ruchem TRISTAR.
Mapa Bus&Tram Online prezentuje przede
wszystkim dane rzeczywiste. Chodzi zarówno
o wirtualne tablice, jak
i obsługiwane przystanki – dokładnie te, które
w bieżącym dniu występują w rozkładach jazdy.
Lista linii autobusowych
i tramwajowych odzwierciedla wyłącznie pojazdy
zalogowane na liniach.
Dlatego też w ciągu dnia
nie zobaczymy na mapie
linii nocnych – bo nie ma
jeszcze pojazdów na tych
liniach.
– Chcieliśmy naszym Pasażerom pokazać możliwości jakie daje otwartość naszej jednostki
i chęć dzielenia się danymi. Mapa jest dostępna z poziomu strony internetowej, podobnie jak
nasze rozkłady jazdy czy
też Bieżąca Sytuacja Komunikacyjna. Każdy, kto
tworzy aplikacje, może
wykorzystać te dane do
stworzenia swojej własnej aplikacji. My z kolei
będziemy starali się rozbudować mapę o nowe
funkcjonalności – podsumowuje współtwórczyni mapy, Agnieszka
Rzeźnikowska z Zarządu
Transportu Miejskiego
w Gdańsku.

www.gdansk.pl

Fot. Dominik Paszliński

GDZIE JEST MÓJ
AUTOBUS LUB TRAMWAJ? ZA ILE MINUT
PRZYJEDZIE NA
PRZYSTANEK? CZY
NIE OPÓŹNIAJĄ GO
DROGOWE ZATORY?
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
W GDAŃSKU PRZYGOTOWAŁ KOLEJNE
UDOGODNIENIE DLA
PASAŻERÓW.

/gdansk

– INTERAKTYWNA MAPA DLA PASAŻERÓW
GDAŃSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
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KULTURA

Fot. D. Matvejev

PO RAZ 25.
ZAKRÓLUJE SZEKSPIR

Teatr OKT z Wilna wystawi spektakl pt. Otello

JUBILEUSZOWA 25.
EDYCJA FESTIWALU
SZEKSPIROWSKIEGO
W GDAŃSKU ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH
30 LIPCA – 8 SIERPNIA
2021 ROKU. ZOBACZYMY NA NIM SPEKTAKLE Z: PORTUGALII,
WŁOCH, LITWY, BELGII, STANÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ
Z POLSKI. BILETY
SĄ DOSTĘPNE SĄ NA
STRONIE: FESTIWALSZEKSPIROWSKI.PL.
Magdalena Hajdysz
To pierwszy Festiwal, który
odbędzie się bez swojego
założyciela i Dyrektora
artystycznego, Profesora
Jerzego Limona, zmarłego
w marcu 2021 roku. Program tegorocznego Festiwalu jest Jego dziełem.
Organizowany nieprzerwanie od 1997 roku Festiwal
Szekspirowski w Gdańsku
jest jednym z największych międzynarodowych

wydarzeń teatralnych
w Europie i jedynym tego
typu w Polsce. Gdański festiwal jest laureatem prestiżowej EFFE Award. Ma
on na swoim koncie blisko
800 wydarzeń zaprezentowanych przez 220 różnych
zespołów teatralnych z ponad 40 krajów.

Atrakcyjny
repertuar

Tegoroczny Festiwal zainauguruje produkcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – „Burza” Williama
Szekspira w reżyserii Szymona Kaczmarka. Spektakl
będziemy mogli oglądać
również po festiwalu, przez
całe lato, od czwartku do
niedzieli.
Ważnym punktem programu 25. edycji Festiwalu będzie dzieło jednego
z czołowych litewskich
twórców teatralnych,
Oskarasa Koršunovasa –
„Otello” w wykonaniu aktorów Oskaro Koršunovo
Teatras z Wilna.

Miłośników teatru na najwyższym światowym poziomie ucieszy z pewnością dzieło portugalskiego
reżysera Tiago Rodriguesa,
nowego dyrektora Festiwalu Teatralnego w Awinionie, zrealizowane z zespołem kierowanego przez
niego Teatro Nacional D.
Maria II.
Kolejną „perełką” na tegorocznym festiwalu będzie
„Billy’s Violence” – spektakl słynnego belgijskiego zespołu Needcompany, zrealizowany przez
flamandzkiego reżysera
i artystę wizualnego Jana
Lauwersa na podstawie
13 tragedii Szekspira. Zadaje on pytania o to, co
we współczesnym świecie
oznacza przemoc w sztuce
i czy jest dziś postrzegana
inaczej, niż na przełomie
XVI i XVII wieku.
Podczas 25. edycji Festiwalu odbędzie się również
światowa premiera najnowszego spektaklu włoskiej grupy teatru tańca

ImPerfect Dancers – „Romeo i Julia”. W spektaklu
wystąpią również aktorzy-amatorzy z Gdańska.

Konkurs
o Złotego Yoricka
i SzekspirOFF

Stałym punktem programu Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku jest
Konkurs o Złotego Yoricka. Tegorocznymi finalistami Konkursu są: Teatr
im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie Teatr Żydowski w Warszawie, Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej
w Legnicy i Teatr im. Jana
Kochanowskiego w Opolu.
Miłośników teatru granego
blisko widza i w nietypowych miejscach, pełnego
artystycznych eksperymentów zapraszamy na
14 wydarzeń wyłonionych
w Konkursach SzekspirOFF.
Organizatorami Festiwalu Szekspirowskiego są
Gdański Teatr Szekspirowski i Fundacja Theatrum
Gedanense.
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PIESKI I KOTKI Dom twój tam,
Adopcje w schronisku „Promyk” odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-16.00. Zwierzęta mogą być
adoptowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Obowiązuje wcześniejsze umawianie wizyt adopcyjnych pod nr tel.
58 522 37 80. Interwencje dotyczące błąkających się zwierząt na terenie gdańska realizowane są przez całą dobę.

gdzie pancerz twój?
ŻÓŁWIE TO FASCYNUJĄCE ZWIERZĘTA, WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ SPOŚRÓD INNYCH GADÓW
OBECNOŚCIĄ PANCERZA – CZĘSTO BŁĘDNIE
ZWANEGO SKORUPĄ. CZY STRUKTURA TA JEST
DOMEM ŻÓŁWIA? CZY MOŻE CZYMŚ WIĘCEJ?
Fot. Sabina Buczyńska

czekają na kochających
właścicieli

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Promyk” Gdańsk
Kokoszki, ul. Przyrodników 14, tel. 58 522 37 27 www.schroniskopromyk.pl
Warto wiedzieć: Adoptując psa z „Promyka”, masz prawo
do jednorazowej darmowej konsultacji behawioralnej ze
specjalistą.

DENVER

WIEK OK. 7 LAT / WIELKOŚĆ: ŚREDNI / SZCZEPIENIA:
TAK / KASTRACJA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami
weterynarii

DŻDŻASMINA

WIEK OK. 12 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / STERYLIZACJA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami
weterynarii
Hej! Jestem Dżdżasmina i wszędzie mnie pełno. Mam
język na bakier, ząbki zalotnie krzywe i kręgosłup kokieteryjnie wygięty w pałąk. Najbardziej rasowy jork
w mieście! Ufam każdemu, każdego z miejsca kocham
i każdemu pozwalam się brać na ręce. Tylko z dziećmi
jestem nieco na bakier. Lubię sobie pogadać i bywa,
że częściej mnie słychać niż widać. Nie straszne są Ci
wyzwania w zamian za duuużo miłości? Ja tu cierpliwie
czekam.

/gdansk

Jestem małą Muszką seniorką. Promyk stał się moim
domem po śmierci kochanej opiekunki. I taki los mi się
trafił na ostatnie lata, ale nie tracę nadziei. Uwielbiam
się przytulać i być na rękach. Lubię chodzić na spacerki,
jednak z uwagi na zdrowie lepsze są krótkie dystanse.
Wstydliwie przyznam, że zdarzy mi się załatwić nie tylko
na dworze. Szukam troskliwego i bardzo wyrozumiałego
domku, któremu niestraszna psia starość.

|

WIEK OK. 12 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / STERYLIZACJA: TAK
Adopcja po konsultacji ze schroniskowymi lekarzami
weterynarii

/gdansk_official

Muszka

|

Cześć, tu Petka. Jestem bardzo przytulastym kotem! Jak
weźmiesz mnie na ręce, to mocno się do Ciebie przytulę całym moim drobnym ciałkiem. Bo ja raczej z tych
mniejszych jestem. Z innymi kotami się lubię i jestem
ugodowa, ale jeśli chodzi o głaskanie, to bywam zazdrosna. Jestem urodzonym śpiochem, więc czasem zdarzy
mnie się zasnąć na rękach. Nie mam też nic przeciwko
dzieciom. Jestem gotowa, by ruszyć do nowego domu!
Może do Twojego?

Pancerz żółwia jest złożoną
i czułą na bodźce strukturą,
która na stałe połączona
jest z jego ciałem i spełnia wiele ważnych funkcji. Składa się on z dwóch
głównych elementów.
Karapaks zakrywa górną
część ciała żółwia, natomiast plastron chroni
część brzuszną zwierzęcia.
Grzbietowy człon pancerza
powstaje z przekształcenia
żeber i ościstych wyrostków kręgów w kostne płyty,
natomiast dolna część to
zmodyfikowany obojczyk
i żebra brzuszne. Obydwie
są dodatkowo pokryte
wierzchnią warstwą rogową. Specjalna budowa
układu kostnego żółwi
pozwala im chować głowę,
kończyny i ogon do wnętrza pancerza. Ta niezwykła
kostno-rogowa konstrukcja
stanowi skuteczną ochronę przed urazami i atakiem
drapieżników.

Żółwie to zwierzęta zmiennocieplne, optymalna dla
nich temperatura wynosi
od 25 do 35 stopni Celsjusza. Pancerz pomaga
również w regulowaniu
temperatury ciała.
W tym procesie ważną rolę
odgrywa kolor karapaksu.
Żółwie żyjące w krajach
tropikalnych są jaśniej
ubarwione dla ochrony przed słońcem i jego
ciepłem, natomiast te ze
strefy umiarkowanej mają
ciemne ubarwienie po to,
by pochłaniać jak najwięcej
ciepła słonecznego. Kształt
pancerza oraz wygląd tworzących go płytek i ich układ
pozwala rozróżnić poszczególne gatunki żółwi oraz
określić ich stan zdrowia.
W gdańskim ZOO możemy
podziwiać kilka gatunków
żółwi, najbardziej wzorzyste i przykuwające uwagę
pancerze mają żółw promienisty oraz żółw lamparci.

/gdansk

WIEK OK. 7 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / STERYLIZACJA: TAK

Grażyna Więc

|

PETKA

Na pancerz żółwia składają się dwie części – karapaks
chroni grzbiet a plastron brzuch

www.gdansk.pl

Melduje się Denver. Silny, inteligentny, mądry pies...
z chorym kręgosłupem. Zmiany neurologiczne sprawiają
mi ból, na który reaguję, wygryzając sobie piękną sierść.
Lubię spacerować, ale muszę się oszczędzać, co mnie
denerwuje. Lepiej mi bez psiego i kociego towarzystwa.
Szukam odpowiedzialnego przyjaciela, który zapewni mi
szeroką diagnostykę ortopedyczną i neurologiczną, regularną rehabilitację i suplementację. A będzie dobrze!
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Gdańsk
dofinansuje
szpitale
samorządowe
PODPISANE ZOSTAŁO POROZUMIENIE,
DZIĘKI KTÓREMU
DO SZPITALI WOJEWÓDZKICH ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GDAŃSKA, Z MIEJSKIEGO
BUDŻETU TRAFI
PONAD 1,5 MLN ZŁ
ROCZNIE. ŚRODKI
TE WYKORZYSTANE
ZOSTANĄ NA ZAKUP
APARATURY, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
MEDYCZNEGO DLA
PODMIOTÓW LECZNICZYCH.

Patryk Rosiński
Porozumienie w sprawie
współpracy w zakresie
zaspakajania potrzeb
mieszkańców Gdańska w obszarze ochrony
zdrowia zostało zawarte
pomiędzy Gminą Miasta
Gdańska a Województwem
Pomorskim.
To bardzo ważne i cenne porozumienie. Warto
podkreślić, że w ramach
współpracy z Samorządem
Województwa m.in. przekazaliśmy dodatkowy milion
złotych na zapobieganie,

Podpisane porozumienie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2023 roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata

przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – mówiła
Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds.
rozwoju społecznego i równego traktowania.
Podpisana umowa jest
kontynuacją tej, którą zawarto w 2018 roku. W jej
ramach, na podstawie
umów z placówkami leczniczymi, wskazanymi przez
Marszałka, do końca 2020
roku zakupiono sprzęt
medyczny za łączną kwotę

ponad 4,6 mln zł. Trafił on
m.in. do szpitali: im. M.
Kopernika, św. Wojciecha
czy Szpitala Dziecięcego
Polanki.
Wśród zakupionego
sprzętu znalazły się: aparaty USG wraz z wyposażeniem, tor wizyjny do
zabiegów z zakresu endoskopii centralnego układu
nerwowego oraz kręgosłupa, respiratory stacjonarne
i transportowe czy system
monitorowania pacjenta.

Jerzy Kiedrowski
W połowie czerwca odszedł Jerzy Kiedrowski,
historyk i bibliotekarz,
dyrektor Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Piastując w pomorskich
instytucjach kultury kierownicze i dyrektorskie
funkcje, połączył je ze
swoją pasją – działalnością społeczną na rzecz

regionu pomorskiego. Aktywny działacz Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.
Za jego sprawą utworzono w Wejherowie w 1968 r.
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Jako dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, dzisiejszego
Nadbałtyckiego Centrum
Kultury, współorganizował
konkursy na sztukę ludową Pomorza, integrując
dzięki temu nie tylko środowisko pomorskich twórców ludowych. W sprawy
regionu angażował się
również jako dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
w Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku.

mat. prasowe

mat. prasowe

WSPOMINAMY TYCH, KTÓRZY ODESZLI

Franciszek Pisarewicz
6 lipca pożegnaliśmy Franciszka Pisarewicza, ps.
„Błyskawica” i „Ponury”,
żołnierza Armii Krajowej
Okręgu Warszawskiego
krypt. „Drapacz” i Nowogródzkiego krypt. „Nów”.
Działał w akcjach propagandowych oraz w łączności. Po spaleniu siatki
warszawskiej przeniesiony
został wschód do okręgu

Nowogródzkiego. Po wojnie osiadł w Gdańsku,
gdzie ukończył Wydział
Architektury na Politechnice Gdańskiej. Za bohaterską postawę i działalność
w czasie II wojny światowej odznaczony został
Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem Armii Krajowej,
Odznaką Akcji „Burza”
i wieloma innymi odznaczeniami kombatanckimi.
Aktywnie działał w Kole
Gdańsk-Wrzeszcz Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej. Uczestniczył w licznych spotkaniach z młodzieżą, której
przekazywał etos, tradycje
i historię Armii Krajowej.
Oprac. Izabela Kozicka-Prus
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DO MUZEUM
BURSZTYNU
ZAPRASZA GEKON
SPRZED 40 MLN LAT
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Na drugiej kondygnacji będą eksponowane wyroby z bursztynu. Nie
zabraknie obiektów zabytkowych,
świadczących o mistrzostwie dawnych bursztynników, ale i współczesnej, nowoczesnej biżuterii.
Oczekujcie też opowieści o bursztynowej komnacie, bo gdańszczanie mieli swój znaczący wkład w jej
powstanie.

Dla najmłodszych

W Wielkim Młynie przygotowano
również przestrzeń dla dzieci. Dzięki
Prezentowany będzie również najtechnologii 3D jaszczurka opuściwiększy okaz na świecie –
ła bryłkę bursztynu, żeby
68-kilogramowa bryła
zaprezentować się
bursztynu z Sumaw pełnej krasie.
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Muzeum Bursztynu przeniosło się do
Wielkiego Młyna na Starym Mieście.
Czy dacie wiarę, że to był największy młyn w średniowiecznej Europie?
Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad 1000 eksponatów.
Zadbano, żeby zwiedzający odbyli
prawdziwą podróż w czasie, sztuczek
nie zdradzimy, żeby gościom nie odbierać radości.
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Największy na świecie
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Katarzyna Żelazek,
Andrzej Gierszewski
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NAWET DZIECIAKI NIE BĘDĄ
SIĘ NUDZIĆ W TYM MUZEUM,
BO CZEKA NA NIE BURSZTYNOWY LAS, BRYŁKA BURSZTYNU Z GEKONEM SPRZED
40 MLN LAT I JASZCZURKA,
KTÓRA DZIĘKI TECHNOLOGII
3D WYDOSTAŁA SIĘ NA WOLNOŚĆ. MAMY W GDAŃSKU
JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH
KOLEKCJI BURSZTYNU NA
ŚWIECIE. JUŻ OD 24 LIPCA
MOŻNA ZWIEDZAĆ MUZEUM
BURSZTYNU W NOWEJ LOKALIZACJI – W WIELKIM MŁYNIE W GDAŃSKU.
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Wizualizacja wystawy
sztuki współczesnej

Niemal na całym świecie jest około
300 odmian żywic, w różnym wieku
i kolorze. Znaleziono je na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy, lecz niewykluczone, że również
i tam kiedyś zostaną odkryte. Nasz
bursztyn bałtycki powstał ponad
40 mln lat temu – opowiada Renata Adamowicz, kierownik Muzeum
Bursztynu. – Zaprezentujemy oczywiście inkluzje, czyli zwierzęta i rośliny
zatopione w kroplach żywicy.
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Na pierwszej kondygnacji budynku
bardzo wiele dowiemy się o procesie
powstawania bursztynu. Choć bursztyn kojarzy się większości z nas z morzem, to jest żywicą drzew…

Fot. M. Szczerek

Jak to się zaczęło?

Na świecie są tylko 4 kompletne zestawy szachów.
Te zobaczymy w nowym Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

