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Skateparki i inne
urządzenia służące
młodzieży do aktywnego spędzania czasu,
polana piknikowa,
drewniane kładki
nad miejscami mocno
zarośniętymi niską
zielenią, pomosty nad
zbiornikami – to tylko
niektóre z pomysłów
mieszkańców na
zagospodarowanie
planowanego Parku
Południowego.

Fot. Jerzy Pinkas

Ukazuje się od 1994 roku

Park powstanie na terenach zielonych, m.in. w wąwozie pomiędzy zbiornikami
retencyjnymi Świętokrzyska I i Świętokrzyska II.

JAK ZAGOSPODAROWAĆ
PARK POŁUDNIOWY?

Joanna Bieganowska

Zakończył się pierwszy
etap konsultacji społecznych dotyczących sposobu urządzenia Parku
Południowego na terenie
Ujeściska-Łostowic i Jasienia. Wzięło w nich udział
pół tysiąca mieszkańców
tej części Gdańska.
– Punkty konsultacyjne
były zlokalizowane w samym środku parku, blisko
najbardziej zainteresowanych jego powstaniem
mieszkańców. Jesteśmy
zadowoleni i zaskoczeni
wysoką frekwencją wśród
dzieci w trakcie trzeciego
dnia konsultacji, które
odbyły się przy Szkole
Podstawowej nr 86 przy
ul. Wielkopolskiej – mówi
Paulina Borysewicz z Biu-

ra Architekta Miasta, które
prowadzi konsultacje społeczne w sprawie Parku
Południowego.

Co proponują
mieszkańcy?

Oprócz wymienionych
wcześniej pomysłów na
zagospodarowanie Parku,
mieszkańcy proponowali
także postawienie ławek
i meble miejskich, podniesienie bezpieczeństwa
na terenie parku, toalety,
duży wybieg dla psów,
kawiarnię lub inne małe
miejsce gdzie można wypić kawę, np. bikecafe.
Dawid Pesta z gdańskiej
pracowni architektoniczno-projektowej A2P2,
która prowadzi proces
konsultacyjny zaznacza,

że pomysły mieszkańców
są zazwyczaj podobne
i racjonalne. Park ma być
jak najbardziej naturalny,
a drzew ma być tak dużo,
jak tylko się da.

z mola na małym zbiorniku retencyjnym między
ulicami Świętokrzyską
i Porębskiego.

Kolejne spotkania

Drugim etapem konsultacji będzie wypracowanie
koncepcji urbanistycznej
i jej uszczegółowienie
dla wybranych obszarów.
Następnie – w trzecim
etapie – sprawdzenie raz
jeszcze z mieszkańcami
i ze wszystkimi interesariuszami, którzy są zainteresowani przyszłością tego
obszaru, czy to, co zostało
opracowane, faktycznie
jest zgodne z ich oczekiwaniami. Czuwa nad tym
Architekt Miasta Gdańska,
profesor Piotr Lorens.

Koniec pracy punktów
konsultacyjnych nie
oznacza końca możliwości zabrania głosu – w listopadzie na terenie przyszłego parku odbędą się
trzy spacery krajoznawcze,
podczas których także
będzie można przekazać
swoje parkowe propozycje. W sobotę 6 listopada
o godz. 11.00 i 13.00 rozpoczną się spacery przy
Bibliotece Lawendowej,
a dzień później o godz.
11.00 spacer wyruszy

Konsultacje
w trzech etapach

SPIS TREŚCI
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Zadbaj o bezpieczeństwo
– odbierz i zamontuj
bezpłatny czujnik czadu
Wsparcie psychologiczne
rodziców, dzieci
i młodzieży
Skarby zieleni
dla nas wszystkich
Okiem gdańskich radnych
Miasta przyjazne
seniorom

Bezpłatny dowóz na
szczepienia przeciw
COVID-19 przedłużony
do końca roku
Jesienne propozycje
Ergo Areny

Pieski i kotki czekają na
kochających właścicieli

		 Co nowego w zoo
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Top Inwestycje Komunalne 2021
Nagroda została wręczona podczas
uroczystej Gali zorganizowanej
w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.
Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja odważnych oraz

Laury dla wystawy
stałej ECS

		 Biblioteka pełna…
planszówek

14

Inwestycja w nową linię miała na
celu usprawnienie komunikacji
rozwijającej się dzielnicy Jasień
z resztą miasta, przy jednoczesnym
zapewnieniu bardziej zrównoważonych możliwości komunikacji.
Wraz z liczącą niemal 3 km trasą
dla tramwajów, wzdłuż Alei Pawła
Adamowicza wybudowana została
ścieżka rowerowa oraz chodnik.

Wspominamy tych,		
którzy odeszli
To jest droga do Bałtyku,
nie wrzucaj plastiku!
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Statuetka Top Inwestycje
Komunalne 2021

prorozwojowych komunalnych
inwestycji prowadzonych przez
samorządy. Oceny i wyboru dokonała Rada Konsultacyjna, w skład
której weszli samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci
i urzędnicy oraz przedstawiciele
organizatora. Rada Konsultacyjna
wskazała 10 najlepszych jej zdaniem inwestycji, które zostały
wybrane spośród wcześniej nominowanych projektów.

Aleja Pawła Adamowicza
Budowa linii tramwajowej w alei
Pawła Adamowicza to jedna z największych inwestycji zakończonych przez Gdańsk w 2020 roku.
Inwestycja obejmowała nie tylko
budowę linii tramwajowej, ale
również sieć dróg i skrzyżowań
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstała
dwukierunkowa jezdnia z jednostronnym chodnikiem oraz drogą
rowerową na całej jej długości.
Jednym z bardziej spektakularnych elementów realizacji jest
estakada wenecka, która liczy
220 metrów długości, a na którą składają się 154 prefabrykaty o wadze blisko 40 ton każdy.
Projekt estakady wzorowany był
na wiaduktach łukowych, które
budowano przed wiekami.

/gdansk

		 Program wsparcia
dla startupów

Dariusz Wołodźko

|

Otwórz biznes w Gdańsku.
Skorzystaj z usługi „One
Step Service”

/gdansk_official
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Od 30 lat z mieszkańcami
i dla mieszkańców

|
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/gdansk

		 Oferta historyczna
Hevelianum turystycznym
produktem roku

Projekt „Budowa linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Aleja Pawła Adamowicza
(Nowa Bulońska)” został nagrodzony w konkursie Top Inwestycje
Komunalne 2021.

|

Nowe oblicze Zespołu
Bożego Ciała

Gdańska linia tramwajowa
Topową Inwestycją Komunalną

www.gdansk.pl
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Gdańska linia
tramwajowa Topową
Inwestycją Komunalną

Fot. mat. pras.
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WARTO WIEDZIEĆ

Trzy budynki zespołu
poszpitalnego przy ul.
3 Maja zostaną wyremontowane i otrzymają nowe przeznaczenie. Hevelianum
podpisało umowę na
ich rewaloryzację
i zagospodarowanie
terenu. Realizatorem inwestycji jest
gdańska firma Poleko Budownictwo.
Koszt prac wyniesie
32 mln zł.
Izabela Kozicka-Prus
Zakres obejmuje nie tylko przebudowę trzech
obiektów i dostosowanie
ich do nowych funkcji. To
również prace związane
z nowym zagospodarowaniem zieleni wokół,

Wizualizacja. Hevelianum

Nowe oblicze Zespołu Bożego Ciała

Budynek C będzie przestrzenią do organizacji spotkań
i wystaw, budynek D zaoferuje miejsca noclegowe,
a w budynku E powstanie pracownia pszczelarza

budową i przebudową
ścieżek spacerowych,
dojazdów i parkingów.
Wykonane zostanie nowe
odwodnienie, oświetlenie
i monitoring tej części
parku. Budynki będą zasilane z dolnego źródła
ciepła, a na jednym z nich
zostanie zainstalowana

fotowoltaika. Finał prac
planowany jest w pierwszej połowie 2024 roku.

Nowe funkcje
obiektów
Zespół poszpitalny Bożego Ciała to jedyny zachowany kompleks budynków w Gdańsku, który

w tym samym miejscu
funkcjonował już od późnego średniowiecza. Najstarszy istniejący obiekt
pochodzi z 1786 roku.
Budynek nr 21C, czyli
dawny Dom Inspektora,
po rewaloryzacji będzie
przestrzenią do organizacji spotkań i wystaw czasowych. Znajdą się w nim
także m.in. księgarnia, kawiarnia i punkt informacji o ofercie Hevelianum.
Budynek 21D zaoferuje
miejsca noclegowe, a w
budynku 21E powstanie
pracownia pszczelarza,
gdzie m.in. będzie można zajrzeć do wnętrza
prawdziwego ula oraz
wziąć udział w zajęciach
poświęconych ochronie
zarówno pszczół dziko
żyjących, jak i miodnych.

Oferta historyczna Hevelianum
turystycznym produktem roku
rozbudowano i skierowano do wszystkich grup
wiekowych odbiorców,
także w bezpłatnej formie. Udało się to zrobić
pomimo trudnego, pandemicznego czasu, w którym dotarcie do turystów
stanowi wyzwanie.

– Jestem dumny z kolejnego wyróżnienia dla Hevelianum. Na początku roku
otrzymaliśmy tytuł Popularyzator Nauki 2020, a teraz możemy certyfikować
naszą ofertę historyczną
tytułem Produkt Turystyczny Roku 2021 – mówi
Fot. Dominik Paszliński

Spotkania z duchami
Góry Gradowej, poznawanie Dziejów Fortu
czy zwiedzania z przewodnikami. To niektóre z propozycji czekających na zwiedzających
Hevelianum, które
zostało laureatem VII
edycji Ogólnopolskiego
Programu Turystyczna Usługa Roku 2021
i uzyskało certyfikat
Produkt Turystyczny
Roku 2021 za ofertę
historyczną.
Katarzyna Mejna
Turystycznym Produktem
Roku 2021 została oferta historyczna Hevelianum, którą w tym roku

Na zdjęciu nadanie imienia replice XVII-wiecznej
armaty, które odbyło się w ubiegłym roku

Paweł Golak, dyrektor Hevelianum.
Obok cieszących się niesłabnącą popularnością
spacerów Fort Nocą. Spotkanie z duchami Góry
Gradowej czy Dzieje Fortu,
zaproponowano zwiedzającym możliwość zapoznania
się w nieszablonowy sposób z historią wielokulturowego Gdańska, prowadząc
trasę zwiedzania śladami
istniejących i nieistniejących cmentarzy, grobów
i pomników. Ponadto wydano Dzieje Fortu. Spacerownik, z którego pomocą
można samodzielnie zwiedzić teren Góry Gradowej
i poznać fascynującą historię dawnego fortu i jego
najbliższej okolicy.
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OD 30 LAT Z MIESZKAŃCAMI
I DLA MIESZKAŃCÓW

Formacja rośnie
w siłę

W 1992 roku służbę pełniło w niej już 98 osób.
Przez pierwszy rok działalności gdańska straż
miejska działała jako Policja Miejska w Gdańsku.
Nazwa ta funkcjonowała
do września 1992 roku.
Na początku 1994 roku
w gdańskiej straży powstała pierwsza w Polsce
Sekcja Wodna. W 1995
roku formacja została
gruntownie zreorganizowana, utworzono Wydział
do Spraw Dzielnic. Zmienił się też wzór mundurów, a funkcjonariusze

otrzymali nowe pojazdy
służbowe.

Duże zmiany

W 1997 roku Sejm RP
uchwalił Ustawę o strażach
gminnych. Rozporządzenie
Ministra MSWiA wydane do
tej ustawy pozwoliło na
ujednolicenie umundurowania i dystynkcji strażników całej Polsce.
Na początku 1997 roku do
gdańskiej straży miejskiej
zostało przyjętych pięciu
czworonożnych „funkcjonariuszy” – cztery owczarki niemieckie: Kazan, Max,
Drago, Nero oraz terier rosyjski Ama. Były to pierwsze psy pracujące w straży
miejskiej w Polsce.

Straż obecnie

Dziś gdańska straż miejska liczy 359 etatów.

Z mieszkańcami
i dla mieszkańców

Gdańska Straż Miejska na
przestrzeni lat dojrzewała i zmieniała się. Każda
ze zmian była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Braliśmy udział
w zabezpieczaniu najważniejszych wydarzeń w naszym mieście, natychmiast
ruszaliśmy na pomoc, gdy
dochodziło do wydarzeń
tragicznych.
Od 30 lat niezmiennie
staramy się, by mieszkańcy Gdańska i turyści
czuli się w nim dobrze
i bezpiecznie. Z mieszkańcami i dla mieszkańców (bo tak brzmi nasze
motto) chcemy pracować
jak najdłużej.

/gdansk

Elżbietańskiej 10/11oraz
w roku 1998 do budynku
byłego internatu Szkoły
Samochodowej przy ul.
Elbląskiej 54/60.

|

Zmotoryzowany patrol
w 1997 roku.

• Henryk Wiesiołłowski
(1991–1994)
• Jerzy Lelental
(1994–1999)
• Zbigniew Sodol
(2000–2004)
• Leszek Walczak
(od 2005)

/gdansk_official

Do pracy w gdańskiej straży miejskiej zgłosiło się
86 kandydatów, spośród
których wybrano 35 osób.
Siedzibą nowo powstałej
jednostki były dwa pokoje
w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Strażnicy dysponowali dwoma
samochodami marki Polonez i oraz dwoma Fiatami
125p. Mundury pierwszych
funkcjonariuszy były wzorowane na uniformach Policji Miejskiej z Chicago. Do
dziś z pierwotnego składu
pracuje jeden strażnik: st.
insp. Mariusz Kaźmierczyk.
W grudniu 1991 roku mundurowi wyprowadzili się
z Urzędu Miejskiego do
budynku przy ul. Chlebnickiej 3/8. Strażnicy
przeprowadzali się jeszcze dwukrotnie: w roku
1993 do budynku przy ul.

Komendanci Straży
Miejskiej w Gdańsku:

|

Początki

Przekazanie sztandaru Straży Miejskiej, 1992 rok.

/gdansk

24 września 1991 roku
zarządzenie Prezydenta Gdańska zostało potwierdzone Uchwałą nr
XXXII/179/91 Rady Miasta
Gdańska. W ten sposób
powstał zakład budżetowy
„Straż Miejska w Gdańsku”.
Radni wyznaczyli też datę
rozpoczęcia działalności nowej formacji na 30
września.

|

Marta Drzewiecka

Dysponujemy 33 radiowozami i 25 jednośladami. W kwietniu 2020 roku
powstał nasz najmłodszy
referat – Referat Ekologiczny. Strażnikom, którzy
w nim pracują, pomaga
specjalistyczny sprzęt:
pojazd laboratorium, fotopułapki i dron. Od stycznia
2022 roku częścią referatu
będzie sekcja, która zajmie
się potrzebującymi zwierzętami pomocy.
Miejski monitoring obsługiwany przez funkcjonariuszy prowadzi całodobową
obserwację rejonów objętych zasięgiem 415 kamer.
Lokalne studia monitoringu zlokalizowane są dziś
na sześciu komisariatach
policji w Gdańsku.
Strażnicy nadal pracują
także z dziećmi i młodzieżą, z którymi prowadzą
zajęcia w ramach 11 programów profilaktycznych.

www.gdansk.pl

Historia Straży Miejskiej w Gdańsku rozpoczęła się 9 sierpnia
1991 roku. Tego dnia
ówczesny prezydent
miasta Franciszek
Jamroż wydał zarządzenie o utworzeniu
formacji.
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Otwórz biznes w Gdańsku.
Skorzystaj z usługi „One Step Service”
Fot. Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter

Wiele osób myśli o założeniu własnej firmy
i szuka najlepszego
pomysłu na biznes.
Gdańsk, jako miasto
otwarte na przyjezdnych stworzyło
usługę, która ułatwi
przejście przez proces
formalny od zakładania, prowadzenia aż
do rozwoju biznesu.
Agnieszka Pyrzanowska
Usługa „One Step Service”
to kompleksowe, bezpłatne wsparcie dla przedsiębiorców. Kierowany jest
do osób, które prowadzą
działalność gospodarczą
w Gdańsku, albo zamierzają ją otworzyć. Głównym celem programu
jest wsparcie w zakresie
łączenia biznesów, budowania kontaktów między przedsiębiorstwami,

Młodzi przedsiębiorcy chętnie korzystają z usługi
„One Step Service”

ułatwianie komunikacji
oraz szerzenie wiedzy
technologicznej przez
doradztwo techniczne
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań projektowych.
Osoba chcąca założyć
działalność w Gdańsku

będzie miała łatwiejszy
dostęp do informacji
o warunkach zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej, poszerzoną ofertę doradczą
i szkoleniową.
– Chcemy, aby Gdańsk
jako miasto otwarte

na różnych ludzi, stanowił naturalną bazę
dla przedsiębiorców,
pozwalając im właśnie
tutaj rozwinąć żagle.
Doskonała lokalizacja
i odpowiednio zbudowany system finansowania
innowacji umożliwiają skuteczną realizację
pomysłów na biznes –
tłumaczy Piotr Borawski, zastępca prezydent
Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony
klimatu. – W Gdańsku,
każdego roku wpływa
prawie 4 tys. wniosków
o założenie działalności
gospodarczej. Dlatego
przygotowaliśmy bogate
wsparcie w procedurach
administracyjnych, aby
ułatwić ten proces.
Szczegóły dotyczące
usługi „One Step Service”
dostępne są na stronie
www.inkubatorstarter.pl

Program wsparcia dla startupów
Pod koniec września
rozpoczęła się 2. edycja
programu #Techseed.
Spośród kilkudziesięciu
zgłoszeń, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER wybrał
osiem zespołów startupowych z Gdańska.
Agnieszka Pyrzanowska
Celem programu jest
wsparcie najbardziej innowacyjnych startupów
technologicznych, które
chcą rozwijać swój pomysł w Gdańsku. Przez
dwa miesiące przejdą one

kompleksowy proces akceleracji.

Zakwalifikowane
zespoły i projekty to:
⦁ Zvrot – technologia
mająca na celu utylizację i zmniejszenie strat
w branży stoczniowej.
⦁ Mycheck – aplikacja
posiadająca dopasowaną do biznesu checklistę,
dzięki której firma będzie
bardziej efektywna.
⦁ Conscious Road 2Freedom – tworzenie i promocja mini kursów w języku
angielskim z zakresu zdrowia mentalnego.

⦁ CPSdrone – bezzałogowy dron podwodny
open-source wydrukowany w 3D.
⦁ Quantum Boost – platforma oparta na sztucznej
inteligencji usprawniająca
zarządzanie danymi.
⦁ Szkoła Staronia – platforma edukacyjna z materiałami dla nastolatków,
które pomogą im rozwinąć
umiejętności społeczne.
⦁ MMNT – platforma do
szybkiej, łatwej i bezpiecznej rezerwacji fotosesji.
⦁ Fundacja Mocarzy –
Osobisty Podnośnik Mobilny, urządzenie w posta-

ci dźwigu montowanego
do ramy wózka napędzanego elektrycznie i służącego temu, by jego użytkownik mógł przesiadać
się między siedziskiem
wózka a przestrzenią dookoła bez pomocy osób
trzecich.

Wsparcie ekspertów
Zespoły zakwalifikowane
do programu zyskały nie
tylko szansę przejścia
przez proces akceleracji,
ale również możliwość
networkingu oraz indywidualne konsultacje
eksperckie.
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SAMORZĄD POMAGA

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
– ODBIERZ I ZAMONTUJ
BEZPŁATNY CZUJNIK CZADU
Niepokojące jest to,
że nadal wielu z nas
mysili, iż czad można
rozpoznać po zapachu
lub zadymieniu.
Tymczasem jest on
bezwonnym gazem,
którego nie sposób
wyczuć lub zobaczyć.
Zatrucie powoduje
gwałtowną reakcję
organizmu, a symptomy zatrucia bardzo
łatwo pomylić ze
zwykłą migreną, dlatego czad nazywany
jest cichym zabójcą.

niebezpiecznej substancji
czujnik alarmuje o zagrożeniu głośnym sygnałem
dźwiękowym. Dźwięk jest
dobrze słyszalny zarówno
dla mieszkańców, jak i sąsiadów, którzy w razie konieczności również mogą
interweniować wzywając
odpowiednie służby.

Tlenek czadu –
zamontuj prosty
czujnik

– Do montażu czujnika
tlenku czadu we własnym

|
/gdansk_official
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zakresie zachęcamy
wszystkich gdańszczan,
którzy mieszkają w lokalach wyposażonych w piece gazowe lub piece na
paliwo stałe. Pamiętajmy,
że wszystkie urządzenia, które w trakcie swojej pracy spalają paliwo,
mogą być źródłem tlenku
węgla. Naszych najemców,
mieszkańców lokali komunalnych, zapraszamy
do kontaktu z właściwym
Obszarem Administracyjnym i odbioru bezpłatnego czujnika – mówi Aleksandra Strug rzeczniczka
Gdańskich Nieruchomości.
W przypadku wykrycia

/gdansk

Wyposażenie mieszkania
w czujnik jest najprostszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa
sobie i swoim najbliższym,
a także wszystkim mieszkańcom budynku.

ciepłowniczej. Tam, gdzie
ze względów technicznych
takiej możliwości nie ma,
lokale wyposażane są
w ogrzewanie gazowe. Co
roku, kiedy rozpoczyna się
sezon grzewczy, Gdańskie
Nieruchomości zapraszają
mieszkańców po bezpłatny czujnik tlenku czadu.
To niewielkie urządzenie
w porę ostrzeże nas o niebezpieczeństwie i pozwoli
uniknąć zatrucia.

|

Każdego roku jednym
z priorytetów realizowanym w ramach modernizacji miejskich
lokali i budynków jest
likwidacja pieców węglowych i zmiana sposobu
ogrzewania na bezpieczne i ekologiczne. Wszędzie tam, gdzie istnieje
taka możliwość budynki
i mieszkania podłączane są do miejskiej sieci

www.gdansk.pl

Aleksandra Strug

– Nasza kampania trwa
nieprzerwanie już kilka
lat, a mieszkańcy otrzymali dotychczas ponad
8 tys. czujników. Co roku
przypominamy także jak
dbać o urządzenie oraz
sprawdzić poprawność jego
działania – mówi Aleksandra Strug. – Mieszkańców
miejskich lokali komunalnych, którzy zamieszkują
w mieszkaniach wyposażonych w piece gazowe lub
na paliwo stałe, a które nie
zostały jeszcze wyposażone w czujnik tlenku, zapraszamy do kontaktu poprzez
elektroniczny formularz
kontaktowy, który dostępny
jest na stronie Gdańskich
Nieruchomości lub osobiście we właściwym Obszarze Administracyjnym.
W tym roku miejska jednostka podpowiada także, jak przygotować się
do sezonu grzewczego
w mieszkaniach ogrzewanych przez miejską sieć
ciepłowniczą. Przypomina,
jak korzystać z ogrzewania, aby osiągnąć komfort
termiczny i uniknąć strat
ciepła zarówno w mieszkaniu, jak i w budynku.

/gdansk

Skontaktuj się
i odbierz osobiście
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SAMORZĄD POMAGA

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
RODZICÓW, DZIECI I MŁODZIEŻY
Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci i młodzieży – to główny cel Gdańskiej Akademii
Rodzica. Jednocześnie dzieci, młodzież oraz
rodzice mogą skorzystać z konsultacji psychologicznej oraz ze wsparcia psychologicznego
niedaleko swojego miejsca zamieszkania.
Patryk Rosiński
Spotkania ze specjalistami
i rozmowy na temat relacji, zdrowia psychicznego,
edukacji, zdrowego stylu
życia, rozwijania talentów
czy bezpieczeństwa ekonomicznegoodbywają się
w formie wywiadów lub
pogadanek psychoedukacyjnych. Publikowane są
one na portalu gdansk.pl.
W zakładce Gdańska Akademia Rodzica dostępny
jest także harmonogram
spotkań oraz poprzednie
materiały.

Odpowiedź
na potrzeby
mieszkańców

Badanie online, przeprowadzone w 2021 roku przez
miasto na grupie 1670 rodziców dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym wykazało, że wsparcie kompetencji wychowawczych jest
potrzebne. Połowa badanych przyznała, że w ciągu
ostatniego roku doświadczyła różnego rodzaju
trudności wychowawczych,
które najczęściej pojawiały
się w najmłodszej grupie
szkolnej (klasy 0–3 szkoły podstawowej). Rodzice
i opiekunowie wyrazili
też zainteresowanie oraz
nierzadko podejmowali
uczestnictwo w różnych
formach wsparcia umiejętności wychowawczych.

Wsparcie rodziców

Projekt „Jestem – wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego” realizowany jest przez Gdański
Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, we współpracy
z gdańskimi Poradniami
Psychologiczno-Pedagogicznymi. Umożliwia
on konsultacje indywidualne, sesje wsparcia
psychologicznego oraz
konsultacje wychowawcze dla rodziców.
Wsparcie ma na celu rozwijanie konstruktywnych
sposobów radzenia sobie
ze stresującymi sytuacjami
życiowymi, powodującymi
przeciążenie emocjonalne. Taka forma pomocy
znajduje zastosowanie
w przypadku trudności
w przystosowaniu się do
zmiany np. w wyniku choroby, pandemii i różnych
sytuacji rodzinnych.
W ramach oferty prowadzone są konsultacje
dla dzieci, młodzieży
i rodziców, pozwalające
na zakwalifikowanie do
wsparcia psychologicznego. Rodzice mają także
możliwość skorzystania
równolegle z konsultacji
wychowawczych, które
mają pomóc im w zrozumieniu trudności przeżywanych przez dziecko
oraz wypracować warunki

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży realizuje projekt wsparcia
środowiska szkolnego

sprzyjające zmianie. Spotkania trwają 50 min.,
a odbywają się jeden,
dwa razy w tygodniu.

Propozycja dla
nauczycieli

W ramach projektu „Jestem – wsparcie psychologiczne środowiska
szkolnego” nauczyciele gdańskich placówek
edukacyjnych mogą skorzystać z następujących
form wsparcia:
konsultacji indywidualnych – pozwalających
rozpoznać psychologiczne trudności dziecka i nauczyciela w relacji edukacyjnej w celu lepszego
zrozumienia i poprawy
funkcjonowania dziecka.
warsztatów tematycznych – zajęć grupowych,
poświęconych wybranym
zagadnieniom np. specyficznym trudnościom
psychicznym i rodzinnym,

funkcjonowaniu w szkole,
relacji uczeń-nauczyciel.
superwizji – specjalistycznej pomocy dla
nauczycieli, polegającej
na szczegółowym przeanalizowaniu konkretnej
relacji z uczniem, mającej
na celu rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów
psychicznych wpływających na trudności w budowaniu relacji i warunkujących niefunkcjonalne
zachowanie ucznia w procesie edukacji.

Tu znajdziesz pomoc

Aby uzyskać szczegółowe
informacje i umówić się
na wizytę, należy skontaktować się telefonicznie
z Gdańskim Ośrodkiem
Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, tel. 58 347 89 30 lub
jedną z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gdańsku.
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NASZ FELIETON

SKARBY ZIELENI
DLA NAS WSZYSTKICH
Fot. Dominik Paszliński

W Gdańsku rozumiemy już chyba wszyscy,
że nie ma dobrego
miasta bez dużej ilości
zieleni. Ulice pozbawione drzew, krzewów, klombów, trawników stanowią nie
tylko błąd estetyczny,
ale nade wszystko
nie dają odpowiedniej
jakości życia.
Roman Daszczyński

Na początku września
postanowiłem sprawdzić, co jest dalej – za
amfiteatrem. Szedłem
kolejne kilkaset metrów
uroczą dolinką, po dobrze zrobionej drodze dla
pieszych i rowerzystów.
Po lewej były ogródki

|
/gdansk_official

Takich miejsc jest w Gdańsku wiele. Osiedlowe parczki, skwery, park Oliwski,
park Reagana. W zasięgu
kilku, kilkunastu kilometrów lasy Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego.
Służą nam o każdej porze
roku, ale z czasem ich rola
będzie rosnąć w sezonie
letnim, właśnie ze względu
na potworne upały, jakie
zapowiadają na przyszłość
klimatolodzy.
Wkrótce po moim spacerze usłyszałem, że miasto
postanowiło zagospodarować 77 hektarów na nowy
wielki Park Południowy.
I pomyślałem, że to kapitalna idea, jedna z najlepszych w ciągu dekady. Do
nas mieszkańców należy,
by ją wspierać i jeśli tylko
będzie taka potrzeba – pomagać własnymi rękami.

/gdansk

Kapitalna idea

|

Dolina za
amfiteatrem

działkowe, usytuowane
na zboczu wzgórza morenowego. Po prawej – też
zbocze podobnego wzgórza, porośnięte zdziczałą
zielenią. W obie strony
spacerowało i jechało
na rowerach sporo osób.
Dalej dolinka zaczęła się
rozszerzać, przechodząc
w rozległą dolinę. Pośród
zieleni były miejsca do
zabawy dla dzieci, ławki
dla opiekunów. Miejsca
te skrzyły się głosami rozbawionych, szczęśliwych
młodziutkich mieszkańców. Na ławeczkach siedziały matki, ale też ojcowie. Jedni rozmawiali ze
sobą, ktoś czytał książkę, ktoś inny po prostu
siedział z zamkniętymi
oczami, z twarzą skierowaną do słońca. Sobotnie
przedpołudnie, miejska
sielanka.

/gdansk

Wstyd powiedzieć, ale dopiero niedawno znalazłem
czas i potrzebę, by sprawdzić, co zobaczę, idąc
w górę mojego ulubionego parku Oruńskiego. Sam
park jest prawdziwym
skarbem, wychuchanym
i wypielęgnowanym przez
miasto. Służy nie tylko

spacerom i wypoczynkowi
mieszkańców, ale ma też
– oczywiście w sezonie –
ofertę kulturalną w postaci koncertów piosenki
aktorskiej w Amfiteatrze
Orana, na które tłumnie
przychodzi publiczność,
nawet w deszczową pogodę. Kto zna park Oruński, ten wie, że amfiteatr
znajduje się w końcowej
części, za „jeziorkiem”.
Idzie się alejkami, pod
górkę.

|

W parku Oruńskim

Park Oruński jest prawdziwym skarbem. Służy nie tylko spacerom i wypoczynkowi,
ale ma też w sezonie ofertę kulturalną w postaci m.in. koncertów i festynów.

www.gdansk.pl

Przekonać nas
o tym choćby
ostatni lipiec, gdy
wyjątkowe upały
zamieniały chodniki, asfalt ulic, ściany i dachy
domów w rozgrzaną patelnię. Takie zlane żarem
z nieba letnie miesiące
będą do nas wracały co
roku, a temperatury rzędu 40 stopni Celsjusza nie
będą niczym nadzwyczajnym, ponieważ taki jest
skutek zmian klimatycznych, które dzieją się na
naszych oczach. Przed tym
przestrzegają nas eksperci i naprawdę nie mamy
powodów im nie wierzyć.
Dlatego tak ważna jest
świadomość, że miejska
zieleń chroni przed upałem – przechowuje wilgoć,
daje chwilę wytchnienia.
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RADA MIASTA GDAŃSKA

OKIEM GDAŃSKICH
RADNYCH

Kamila Błaszczyk
Wiceprzewodnicząca Klubu
Radnych Koalicji Obywatelskiej

Właśnie rozpoczęły się
konsultacje społeczne
z mieszkańcami w sprawie największej zielonej

Kazimierz Koralewski
Przewodniczący Klubu Radnych
Prawa i Sprawiedliwości

Ponad osiem lat temu
media doniosły o gdańskiej palmie, która osiągnęła 17 m wysokości

Beata Dunajewska
Przewodnicząca Klubu Radnych
Wszystko dla Gdańska

Święto edukacji narodowej skłaniało do refleksji
nad poziomem nauczania
w dobie deformy edukacji

rewolucji w południowych dzielnicach – Parku
Południowego. Wspólnie
zdecydujemy o kształcie
przestrzeni o porównywalnej wielkości do Parku Reagana. Wszystko
to dzięki powiększeniu
pierwotnych planów przestrzennych parku aż o 26
hektarów zieleni.
To okres pandemii przeorientował nasze wspólne, społeczne myślenie
i uwidocznił, jak wielkim

bogactwem jest bliskość
terenów zielonych. Teraz
czas podjąć kroki, by te
potrzeby zostały zaspokojone. Ważne, by przestrzeń zielona była przyjazna dla wszystkich grup
społecznych. Poczynając
od najmłodszych gdańszczan, przez młodych
rozpoczynających swoje
samodzielne życie i kończąc na tych, którzy chcą
w pełni czerpać z jesieni
swojego życia. Dlatego

warto skorzystać z okazji,
wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych,
które będą odbywać się
w wielu punktach obszarów sąsiadujących z przyszłym parkiem.
Wspólnie stwórzmy naszą zieloną przestrzeń na
pokolenia. Tak by każdy
odnalazł się w niej i mógł
w pełni skorzystać z jej
walorów.
W Gdańsku stawiamy na
zieleń.

i przebiła szklany sufit.
Siła i witalność 180-letniej rośliny była zadziwiająca. Była symbolem
oranżerii, która wymagała
natychmiastowej naprawy. Prezydent Paweł Adamowicz w każdej kadencji
naprawę obiecywał, szukając prywatnego inwestora zainteresowanego
jej komercyjnym wykorzystaniem. Nie chciano
się przyznać do pogarszającego się stanu palmy,

a czas płynął i rosły koszty inwestycji: od 6 mln zł
na początku do 17 mln
w 2020 roku.
Oranżeria widziała losy
wielu gdańskich inwestycji – hali sopocko-gdańskiej, stadionu w Letnicy
– które kosztowały 100%
więcej niż planowano. Aż
w końcu dotknął ją podobny proces: wykonanie
rozciągnięte na dekadę
i rachunek trzy razy wyższy od planowanego.

Można powiedzieć, że
oliwska palma przerosła
koncepcyjno-intelektualne możliwości decyzyjne
włodarzy Urzędu Miejskiego. Zdana na łaskę
mroźnego klimatu powoli
słabła, aż obumarła i zostanie wycięta. Co, jak wielu twierdzi, ostatnio łatwo
magistratowi przychodzi.
A może w końcu gdańszczanie również przebiją
przysłowiowy „szklany
sufit” i nastąpi zmiana?

i planowanych zmian zwanych potocznie Lex Czarnek. Jaka ma być polska
szkoła? Trzy lata więzienia
za zaniedbania w opiece
nad dzieckiem oraz możliwość odwołania dyrektora bez podania powodu
– to kaganiec, który może
skutecznie zastraszyć menadżerów szkół i spowodować efekt mrożący. Czy
dyrektor, któremu grozi
zwolnienie dyscyplinarne,
będzie chciał wprowadzać

miejski program edukacji
seksualnej, czy zrobi pogadankę o tolerancji, gdy
w szkole zauważy dyskryminację kolegi noszącego tęczową siatkę, czy
zaprosi organizację, która nie wyznaje poglądów
zbliżonych do tych ministra Czarnka? Obawiam
się, że nie. Tym bardziej,
że zanim zaprosi kogoś
do szkoły, musi zgłosić
ten fakt do kuratorium.
To wszystko rodzi obawy,

że nasze szkoły i edukacja
na mocy dekretów politycznych i średniowiecznych poglądów ministra
staną w miejscu. I nie chodzi tu o matematykę czy
angielski, tylko edukację
na miarę miasta Wolności
i Solidarności.
O tym wszystkim rozmawialiśmy na sesji specjalnej Rady Miasta Gdańska,
podejmując apel w sprawie nieupolityczniania
polskich szkół.

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

MIASTA PRZYJAZNE
SENIOROM
Fot. Gdański Ośrodek Zdrowia

Seniorzy stanowią
więc coraz większy
odsetek mieszkańców
miast, dlatego koniecznym jest podejmowanie przez władze lokalne kroków
prowadzących do ich
aktywizacji w różnych dziedzinach
życia i prowadzenie
skutecznej polityki senioralnej. Miasta Unii
Metropolii Polskich
w swych programach
zapewniają szereg
usług skierowanych
właśnie do tej grupy
mieszkańców.

|
/gdansk_official

W wielu miastach prowadzona jest akcja – kampania promująca wśród
seniorów posiadanie
w domu Koperty Życia.
W Gdańsku prowadzona
jest ona od ponad czterech lat, a jej podstawę
stanowi edukacja obejmująca zarówno osoby,
do których jest kierowana
Koperta Życia jak i osoby
opiekujące się osobami
starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi.
Adresatami Kopert Życia
są ratownicy medyczni i lekarze pogotowia

|

Koperty Życia

/gdansk

kulturalnej i społecznej
ofercie Gdańska.

|

Niektórzy seniorzy pomimo przejścia na emeryturę
nie chcą kończyć aktywności zawodowej. W Gdańsku
z myślą właśnie o takich
osobach powstał pierwszy

w Polsce, nowoczesny
punkt zajmujący się pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym.
W takim miejscu seniorzy
mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu pracy, zarówno
w pełnym jak i częściowym
wymiarze czasu. Doradcy
starają się wybrać nie tylko
atrakcyjnie finansowo propozycje, ale również takie,
aby wykonywana praca nie
stanowiła zbyt dużego
obciążenia. W Centrum
Pracy Seniorek i Seniorów można także uzyskać
pomoc w zakresie przygotowywania dokumentów
aplikacyjnych czy bieżące
informacje o edukacyjnej,

www.gdansk.pl

Centrum Pracy
Seniorek i Seniorów

Gdańskie Koperty Życia kolportuje Gdański Ośrodek Zdrowia przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
i Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zdarza się, iż seniorzy którzy mieszkają sami potrzebują pomocy w drobnych
usterkach domowych, ponieważ samodzielnie nie
są w stanie ich naprawić.
Z pomocą przychodzi program Złota Rączka, który
działa m.in. w Gdańsku,
Warszawie, Bydgoszczy,
Katowicach czy Poznaniu.
Program ten, w zależności
od miasta, posiada różną
specyfikę,niemniejjego
celem jest poprawa oraz
podniesienie jakości życia poprzez zapewnienie
seniorom dostępu do
bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw
domowych, które nie są
świadczone w ramach
innych umów np. przez
wspólnotę mieszkaniową
czy administrację budynku. Usługi wykonywane
w ramach projektu to m.in
naprawa kranów, wymiana żarówki, uszczelnianie
drzwi i okien czy wymiana
gniazdka elektrycznego.

/gdansk

Złota rączka
dla seniora

Rafał Szczepkowski,
Dariusz Wołodźko
Starzenie się społeczeństwa od lat stanowi wyzwanie z jakim zmaga się
Europa, a także Polska.
Władze samorządowe
muszą w swych politykach
brać coraz bardziej pod
uwagę potrzeby seniorów.
Coraz częściej pojawiają
się w miastach i gminach
katalogi usług dedykowane specjalnie dla tej grupy
mieszkańców. W planowaniu działań samorządy są
wspierane przez Rady Seniorów, dzięki którym perspektywa osób starszych
wybrzmiewa w każdym
obszarze życia miasta.

i SOR-ów. W sytuacji gdy,
osoba do której wezwano
pomoc medyczną nie będzie w stanie samodzielnie przekazać informacji
na temat swojego stanu
zdrowia „Koperta Życia”
pozwoli służbom medycznym w szybki sposób
zapoznać się z niezbędnymi informacjami o stanie zdrowia, chorobach
i przyjmowanych lekach
pacjenta i podjąć szybkie
działania ratujące życie.
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Wystawa stała Europejskiego Centrum Solidarności została laureatem Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021.
Nagroda przyznana została w maju, a 23
września odebrał ją Basil Kerski, dyrektor
instytucji podczas uroczystej gali.
Grażyna Pilarczyk
Gala odbyła się w dawnym klasztorze San Giorgio w Wenecji, w siedzibie
aktywnej w dziedzinie kultury Fundacji Giorgio Cini.
Najważniejszym wyróżnieniem Unii Europejskiej
w obszarze dziedzictwa
kulturowego uhonorowano w tym roku 24 wzorcowe osiągnięcia z 18 krajów
europejskich.

Za istotność
i podnoszenie
świadomości

Wystawę stałą doceniono
ją w kategorii: Edukacja,
szkolenia i podnoszenie
świadomości. Zdaniem
międzynarodowego jury
ekspozycja akcentuje znaczenie pracy, promuje aktywizm w dziedzinie praw
człowieka, praw pracowniczych i politycznych oraz
obywatelskie zaangażowanie. Stanowi przykład,
„jak zachować historie
i uczynić je istotnymi dla
współczesnego świata”.
– Dla nas to ogromne
przeżycie, doświadczenie bycia częścią wielkiej
rodziny. Ktoś pięknie powiedział, że dziedzictwo,
szczególnie materialne,
jest własnością danej

wioski, miasta, kraju, ale
jego piękno, jego dusza, jest własnością nas
wszystkich. Kultura nie
zna granic, tożsamości etnicznych, nie sieje
nienawiści, sławi ludzką
kreatywność i jest źródłem obrony tych wartości, które leżą u podstaw
Europy – po zakończeniu
gali mówił Basil Kerski,
dyrektor ECS.
Radości nie kryła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent
Gdańska, również obecna
na uroczystości.
– Cieszę się niezmiernie
z tej nagrody, bo to wielki honor nie tylko dla ECS,
ale i dla Gdańska – mówiła prezydent Gdańska.
– Ta nagroda potwierdza
to, co wie każdy, kto choć
raz obserwował Europejczyków i Europejki
zwiedzających wystawę
stałą w ECS: to aktualna,
atrakcyjna i uniwersalna
opowieść o tym, jak siłą
solidarności można zmienić bieg historii.

O Nagrodzie

Nagroda Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra to projekt powołany
w 2002 roku przez Komisję Europejską. Realizuje

Uroczysta Gala Nagrody Dziedzictwa Europejskiego
EUROPA NOSTRA 2021 w Wenecji. Od lewej: Aleksandra
Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Basil Kerski, dyrektor
ECS, Magdalena Mistat, wicedyrektor ECS, Magdalena
Charkin-Jaszcza, pełnomocnik dyrektora ECS ds. międzynarodowych.

ECS także z nagrodą Marszałka
738 tysięcy osób – tylu odbiorców w sieci miały w ubiegłym roku dwa cykle wideo #ecsonline
i #ecsworld, które przygotowało na czas lockdownu
Europejskie Centrum Solidarności. Za ten projekt
otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki, ufundowaną
w nowej kategorii: Kreatywna Zmiana.
Oba cykle są kontynuowane, #ecsonline to dziś już
51 filmów, podzielonych na 10 cykli tematycznych,
a #ecsworld to 21 filmów, z których ostatni dotyczy
obchodzonej miesiąc temu 40 rocznicy I Krajowego
Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w hali Olivia.
Filmy z tego cyklu powstają w pięciu językach: angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim. Największym rezonansem mogą się pochwalić
filmy w języku rosyjskim – rekord popularności
pobiła opowieść o pomniku Poległych Stoczniowców 1970, zyskując 36,9 tys. wyświetleń.
Fot. Katarzyna Granacka / ECS

LAURY DLA
WYSTAWY
STAŁEJ ECS

Fot. archiwum ECS

EKSPRESEM PRZEZ GDAŃSK

go Europa Nostra – federacja organizacji pozarządowych ds. dziedzictwa działająca od 58 lat
i obejmująca 40 krajów,
przy wsparciu sieci instytucji publicznych, firm oraz
osób prywatnych. Nagrody

Od lewej stoją: Mieczysław Struk, marszałek
województwa pomorskiego; Basil Kerski,
dyrektor ECS; Magdalena Mistat, wicedyrektor
ECS; Katarzyna Skrzypiec z działu promocji
i PR ECS i Wiesław
Byczkowski, wicemarszałek województwa
pomorskiego.

podkreślają i propagują
rolę dziedzictwa oraz promują najlepsze praktyki
w tej materii, zachęcają do
międzynarodowej wymiany wiedzy oraz łączą w sieciach wszystkich zainteresowanych dziedzictwem.
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BEZPŁATNY DOWÓZ NA
SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA ROKU
Fot. Grzegorz Mehring

Już ponad 1600 osób,
które potrzebowały transportu na
szczepionkę przeciw
COVID-19, skorzystało
z bezpłatnego dowozu. To pomoc dla osób
z niepełnosprawnościami i powyżej 70
roku życia.
Alicja Katarzyńska

Takim busem uprawnione
osoby zostaną zawiezione
do punktu szczepień
i z niego przywiezione
do domu.

Osoby potrzebujące transportu na szczepionkę przeciw COVID-19 powinny zadzwonić na specjalną infolinię
pod numer 500 218 337 lub zarejestrować się przez formularz na stronie www.gdanskpomaga.pl

/gdansk

|
/gdansk_official

Państwo Lewandowscy
z Oliwy – oboje są po 90tce, ale nadal w dobrej
formie – nie potrzebowali pomocy strażaka,
za to chętnie skorzystali

|

Duże ułatwienie

z dowozu busem, który
rano przyjechał pod ich
miejsce zamieszkania
w Gdańsku Oliwie.
– Jesteśmy oczywiście zaszczepieni pierwszą i drugą dawką – mówi Bogdan
Lewandowski. – Nie mieliśmy wątpliwości, że to
nas uchroni przed zakażeniem, nie mieliśmy też
złego samopoczucia po
szczepionce. Kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie
trzecia dawka, od razu
się zapisaliśmy. Dowóz
spod domu na szczepienia
i z powrotem pod dom to
duże ułatwienie.

/gdansk

większe zainteresowanie
bezpłatnym transportem
na szczepienia.

|

Miasto zapewnia nie tylko
dowóz, ale też usługę asystencką (razem z kierowcą
busa jeździ też strażak),
czyli pomoc osobie niepełnosprawnej czy seniorowi z wyjściem z domu,
dotarciem do samochodu,
przejazdem i odwiezieniem z powrotem.
W Gdańsku mieszka 23
tysiące 649 osób w wieku
80 i ponad 80 lat, grupa
wiekowa 70–79 lat to 40
tysięcy 240 seniorów.
– Zapowiadaliśmy, że
transport potrwa do
czerwca, potem września,
dziś mogę powiedzieć, że

osoby chętne będziemy
dowozić do końca 2021
roku – mówi Milena Mieczkowska z Fundacji Gdańskiej, która organizuje
transport na szczepienia.
– Po prostu odpowiadamy
na potrzeby mieszkańców.
Od 27 września ruszyły zapisy na szczepienia
trzecią dawką i znów jest

www.gdansk.pl

Dowóz i asysta

Pani Maria i Bogdan Lewandowscy z Gdańska skorzystali w październiku z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez miasto i dojechali nim na trzecią dawkę szczepionki. Z tej możliwości uprawnione osoby mogą skorzystać do końca roku.

Fot. Dominik Paszliński

Dowóz pacjentów, którzy
z racji wieku lub niepełnosprawności nie mogą
sami dotrzeć do punktu
szczepień, to obowiązek
gminy. Dla mieszkańców
Gdańska potrzebujących
takiej pomocy od stycznia
2021 roku działa specjalna infolinia, można też
zapisać się przez stronę
internetową.
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Operator ERGO
ARENY nie zwalnia tempa i ogłasza
kolejne imprezy. Po
sezonie letnim, kiedy
w gdańsko-sopockiej
hali zrealizowano
kilkanaście wydarzeń
rozrywkowych, wrzesień zainaugurowały
mecze koszykarzy
i siatkarzy, a wciąż
działający punkt
szczepień masowych
służyć ma budowaniu
zbiorowej odporności
wśród mieszkańców
Pomorza.
Aleksandra Golec
Lato na Placu Dwóch Miast
przebiegało intensywnie:
koncerty, gale MMA, bezpłatne rolkowiska i liczne
półkolonie, to tylko niektóre z propozycji, które
znaleźć można było w wa-

Fot. Fotobank.pl / Ergo Arena

Jesienne propozycje Ergo Areny

Na końcówkę października zaplanowano kolejne starcia
siatkarzy Trefla Gdańsk

kacyjnym kalendarzu Ergo
Areny. Złagodzone restrykcje zezwalały najemcom
na organizowanie imprez
masowych w reżimie sanitarnym, a wysoka frekwencja każdorazowo
potwierdzała ogromną
potrzebę przeżywania
wspólnych emocji wśród
gdańszczan, sopocian i turystów przebywających
nad Zatoką.

– Chcąc podtrzymać dobrą passę i móc ogłaszać
kolejne wydarzenia, nieustannie nawołujemy do
szczepień. W październiku w naszym obiekcie
wciąż działa, prowadzony przez Szpitale Pomorskie, punkt – dostępne są
4 rodzaje szczepionek,
a chętni mogą zaszczepić się bez wcześniejszej
rejestracji.

W najbliższych
tygodniach
Po ostatnich meczach, targach i galach kabaretowych,
na końcówkę października
zaplanowano kolejne starcia koszykarzy Trefla Sopot,
siatkarzy Trefla Gdańsk,
koncert kultowego duetu
Kayah&Bregović (28.10)
i prawdziwą gratkę dla miłośników escaperoomów:
gry w rozszerzonej rzeczywistości AR w Arenie.
Listopad to jeszcze więcej
emocji spod znaku Trefla,
światowy finał zawodów
breakingowych Red Bull
BC One World Final (6.11)
i występ objawienia polskiej sceny muzycznej –
wokalistki sanah (21.11).
Opisy tych i kolejnych wydarzeń oraz informacje
o biletach znaleźć można
na stronie hali: www.ergoarena.pl. Do zobaczenia
w Ergo Arenie!

Biblioteka pełna… planszówek
„Dixit”, „Cortex”, „Wsiąść
do pociągu” i wiele
innych – łącznie kilkanaście popularnych tytułów gier planszowych
w 130 egzemplarzach
można wypożyczyć
w pięciu filiach Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Gdańsku.
Dariusz Wołodźko
To nie lada atrakcja dla
miłośników gier planszowych. Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku przystąpiła do
programu „Zgrana Biblioteka” gdańskiego wydawcy

planszówek – firmy Rebel.
pl. Pięć pakietów po 26 tytułów znajduje się w pięciu
filiach WiMBP:
⦁ Biblioteka Oliwska – ul.
Opata Rybińskiego 9;
⦁ Biblioteka Chełm – ul.
Dragana 26;
⦁ Biblioteka pod Kotem
i Myszą – ul. Lelewela 21/22;

⦁ Biblioteka Kokoszki –
ul. Azaliowa 18;
⦁ Filia nr 33 – ul. Diamentowa 10.
Gry można wypożyczać
do domu na maksymalnie
dwa tygodnie. Planszówki,
podobnie jak książki, można również rezerwować.

Lista dostępnych
planszówek
Do dyspozycji graczy są:
7 cudów świata; Abalone; BrainBox – ABC; BrainBox – Matematyka dla
najmłodszych; BrainBox
– Matematyka plus; BrainBox – Obrazki; BrainBox
– Polska; BrainBox – Świat;
Cortex; Cortex dla dzieci;
Dixit; Dobble; Dobble Kicia Kocia; Dobble Kids;
Domek; Łąka; Splendor;
Story Cubes – Akcje; Story
Cubes – Bohaterowie; Story Cubes – Fantazje; Story
Cubes – Original; Story
Cubes – Podróże; Story
Cubes – Sekrety; Tajniacy;
Wsiąść do pociągu: Europa; Wsiąść do pociągu –
Pierwsza podróż.
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WOKÓŁ NAS

PIESKI I KOTKI Co nowego w zoo

OK. 8 LAT / SZCZEPIENIA: TAK

Dzień dobry Państwu, jestem Widelec. Podobno trafiłem
tutaj już z takim imieniem. I choć sam nigdy nie uważałem za zasadne kontemplacji jego etymologii, to tutaj
znaleźli się tacy, co to czelność mają przypuszczać, iż
imię to wiąże się ściśle z dość charakterystyczną formą
wokalizacji, której oddaję się namiętnie pozostawiony sam sobie. Moje znajomości z Ludzkimi Personami
charakteryzuje wybredna selektywność, wolę wąskie,
sprawdzone, stałe grono kompanów.

KOTKA ADENA

OK. 10 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / STERYLIZACJA: TAK

Witam, nazywam się Adena. Do schroniska trafiłam
w sierpniu. Dlatego czas już najwyższy, żebym się pokazała, bo słyszałam, że taka profesjonalna sesja to
zwiększa szanse na adopcje i szybsza podróż do nowego domu, co bardzo mnie cieszy! Bo widzisz, muszę
się przyznać, że średnio radzę sobie w schroniskowych
warunkach. Najczęściej można mnie zobaczyć wciśniętą
w tylną ścianę boxu, mocno zwiniętą w kłębek. Szybko
jednak potrafię wyczuć, czy mogę komuś zaufać.

KOTKA ROXI

OK. 3 LATA / STERYLIZACJA: TAK / SZCZEPIENIA: TAK

Witam, jestem Roxi, trafiłam do Promyka już kilka lat
temu. Pobyt tutaj bardzo mnie zestresował, dlatego dopiero teraz jestem w stanie się Wam przedstawić. Jestem
kotką niewielkich gabarytów, chociaż buźkę mam okrągła. Ale nie bój się, nadwagi jeszcze nie mam. Chociaż
należę do łakomczuchów to linia moja jest nienaganna.
W wolnym czasie lubię usiąść w mojej ulubionej budce
i obserwować co się dzieje. Nie jestem z tych aktywnych.
Wolę z daleka patrzeć na latające piórka.

Wielu nowych
mieszkańców
W tym sezonie w gdańskim zoo na świecie pojawiło się wiele młodych
osobników z zagrożonych
gatunków. Wspomnieć
trzeba przede wszystkim
stanowiącego chlubę
i dumę ogrodu oryksa
szablorogiego, gatunek,
który uznawany jest za
wymarły na wolności. Samica tej rzadkiej antylopy
po raz kolejny doczekała
się dorodnego, zdrowego
kremowo-białego cielaka.
Kolejnym sukcesem jest
uzyskanie po raz pierwszy
w historii zoo potomstwa
od krytycznie zagrożonego wyginięciem szpaka
balijskiego. Para cennych mieszkańców ogrodu odchowała dwójkę
śnieżnobiałych piskląt.
W naturze, na wyspie
Bali, jedynym miejscu,

Koty pustynne
Prawdopodobnie jednak
największe zainteresowanie dzieci kieruje się
w stronę urodzonych na
początku wakacji czterech kotów pustynnych.
Gatunek ten jest niezwykle urodziwy. Puszyste,
gęste, kremowo-płowe
futro w naturze zapewnia tym drapieżnikom
ochronę przed niskimi
saharyjskimi nocnymi
temperaturami. Maluchy
bardzo szybko po urodzeniu nabierają pewności
siebie i często rozrabiają
na wybiegu prowadząc
gonitwy i kocie harce na
oczach oczarowanych obserwatorów.

/gdansk

PIESEK WIDELEC

|

OK. 6 LAT / SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK

Dzień dobry, nazywam się Szerman, choć w przeszłości nosiłem też imię Szelman – z uwagi na wyjątkowo
szelmowskie usposobienie, jak interpretowano moje
poczynania w poprzednim życiu. Jestem jednym z dwudziestu przywiezionych do Promyka psów z Radys, gdzie
jako jeden z niewielu mieszkałem sam w boksie. I krążyły tam o mnie legendy… Przede wszystkim wymagam
zrozumienia. Bywa bowiem, że swoje niezadowolenie
prezentuję np. łasząc się i przepychając.

Te co skaczą i fruwają
Wśród opierzonej części mieszkańców zoo
nastąpił prawdziwy babyboom. W gniazdach
kariamy, flamingów różowych, a także żurawi
mandżurskich pojawiły
się długonogie pisklęta pokryte typowym dla
ptasich maleństw puszkiem chroniącym przed
zimnem oraz nadającym
im słodkiego pluszowego
wyglądu. Ptaki szybko rosną, pozostając stale pod
czujnym okiem rodziców.
Warto wspomnieć, że nowonarodzone flamingi są
pierwszymi pisklętami
tego gatunku w historii
gdańskiego zoo.

/gdansk_official

PIES SZERMAN

gdzie ten ptak występuje, pozostało zaledwie
100 osobników!

|

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

To, co zwykle najmocniej
przyciąga uwagę zarówno
dzieci, jak i dorosłych to
maluszki, czyli przychówki podopiecznych ogrodu.
Przychówki zwierząt to
również ogromna satysfakcja dla ich opiekunów oraz całego sztabu
osób pracujących nad
ocaleniem gatunków. To
wielka radość dla wszystkich mających na uwadze
ochronę środowiska oraz
zachowanie bioróżnorodności na Ziemi. Narodziny
w zoo są nierzadko jedyną nadzieją na ocalenie
ginących gatunków.

/gdansk

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

Sabina Buczyńska

|

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.

Gdański Ogród Zoologiczny niezmiennie przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców trójmiejskiej aglomeracji. Nic dziwnego,
bowiem z roku na rok ogród się rozbudowuje
i powiększa kolekcję egzotycznych zwierząt.

www.gdansk.pl

czekają na kochających
właścicieli

29 września odeszła Teresa Mickiewicz-Kozakiewicz, uczestniczka
Powstania Warszawskiego, pseudonim "Tetka",
była łączniczką II Obwód
"Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii
Krajowej oraz sanitariuszką w punkcie opatrunkowy nr 103 pl. Inwalidów 2/4/6. Po upadku
powstania wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Uhonorowana została
wieloma odznaczeniami,
wśród nich są: Krzyż Armii Krajowej, Warszawski
Krzyż Powstańczy, Złoty
Krzyż Zasługi i Krzyż Partyzancki. 30 października
2000 r. awansowana do
stopnia podporucznika
WP. Swoje życie powojenne związała z Gdańskiem.

Henryk Lewandowski,
znany gdański restaurator i wykładowca akademicki zmarł 1 października. Miłośnik Gdańska,
kultury i tradycji regionu,
pasjonat podróżowania,
ale przede wszystkim
pedagog. Pracował jako
wykładowca, adiunkt
i prodziekan w Wyższej
Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, na
Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, pełnił też rolę
kanclerza Stowarzyszenia Absolwentów UG. Był
autorem książek i skryptów. Jako restaurator
prowadził wiele lokali
gastronomicznych, wśród
których była też znana
Restauracja Gdańska,
stworzona przez niego
od podstaw.

9 października zmarł Mirosław Sreberski, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół
Samochodowych w Gdańsku, odznaczony Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Mentor, wychowawca,
pedagog dla wielu pokoleń uczniów i nauczycieli. Zaangażowany całym
sercem w rozwój swojej
szkoły, której dyrektorem
był od września 2006
roku. Dyrektor podejmował szereg działań, aby
uczniowie mogli szkolić
się w renomowanych serwisach samochodowych
znanych marek. Nawiązał
współpracę z Ośrodkiem
Ruchu Drogowego, aby
uczniowie mieli możliwość szkolenia się w praktycznej jeździe samochodem ciężarowym.

Fot. mat. Teatru Wybrzeże

Fot. Dominik Paszliński

Fot. Grzegorz Mehring

Fot. arch. UG

WSPOMINAMY TYCH,
KTÓRZY ODESZLI

Cezary Niedziółka odszedł 10 października,
był zastępcą dyrektora
i kierownikiem literackim
Teatru Wybrzeże. Absolwent Wiedzy o teatrze
Warszawskiej Akademii
Teatralnej. Przez 25 lat
pracował w Teatrze Powszechnym w Warszawie.
Od 2006 roku związany był
z Teatrem Wybrzeże, gdzie
jako zastępca dyrektora
i kierownik literacki stał
za jednym z największych
sukcesów gdańskiej sceny.
Cezary Niedziółka był też
znawcą i kolekcjonerem
plakatów teatralnych oraz
kuratorem kilkudziesięciu
wystaw plakatów. Laureat
wielu odznaczeń i nagród
artystycznych, m.in. Brązowego Medalu Zasłużony
Kulturze Gloria Artis.
Oprac. Izabela Kozicka-Prus

TO JEST DROGA DO BAŁTYKU,
NIE WRZUCAJ PLASTIKU!
Plastikowe odpady są
jednymi z najczęściej
występujących w wodach zanieczyszczeń.
Na ich ilość ma wpływ
każdy z nas! We
wrześniu i październiku mieszkańcom
Gdańska przypominają o tym grafiki przy
wpustach ulicznych.
Jarosław Sobolewski

Grafiki można spotkać w Parku Oliwskim, Jelitkowie
(ul. Kapliczna), na Przymorzu (ul. Opolska), w Brzeźnie
(al. Jana Pawła II), Letnicy (przystanek autobusowy Stadion w kierunku Nowego Portu), we Wrzeszczu (okolice
CH Manhattan), na Chełmie (Witosa, przejście pod torami
tramwajowymi), przy ul. Nowe Ogrody, pętli Łostowice-Świętokrzyska, a także przy zbiornikach retencyjnych
Srebrniki i Jasień.
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Wpust kanalizacji deszczowej nie jest śmietnikiem, a czystość ulic i chodników ma realny
wpływ na jakość odprowadzanej wody. Ograniczając użycie plastiku i wyrzucając odpady z tworzyw sztucznych prawidłowo (do żółtego pojemnika), dbasz o środowisko i o własne zdrowie.

całkowity rozkład może
trwać nawet kilka dekad.
Tymczasem wg. szacunków WHO aż 65% niedopałków nie ląduje w koszu,
a w środowisku – na plażach, łąkach, chodnikach,
ulicach, ścieżkach, w parkach czy lasach. Niedopałki zatruwają glebę, wodę
i żyjące w niej organizmy.
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99% dostępnych na rynku
papierosów ma wykonany
z octanu celulozy filtr. Jego

MIKROPLASTIK –
WIELKI PROBLEM

Źródła mikroplastiku mogą
mieć charakter pierwotny
(pranieubrań syntetycznych, pył miejski, ścieranie
opon samochodowych)
lub wtórny (rozkład niewłaściwie wyrzuconych
odpadów – np. siatek,
opakowań, jednorazowych

PALISZ? POMYŚL,
ZANIM WYRZUCISZ

www.gdansk.pl

Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy z tego, że wpust
uliczny jest początkiem
drogi wody opadowej
z ulicy do Morza Bałtyckiego. Deszcz, zmywając
z ulic różnego typu zanieczyszczenia, jest nośnikiem mikroplastiku, który
w ten sposób trafia do
środowiska.
Temat poruszają grafiki, które pojawiły się na
gdańskich chodnikach
przy kilkunastu wpustach
ulicznych i zbiornikach
retencyjnych. Malunki wykonano z użyciem
ekologicznej farby, która
po zakończeniu akcji zostanie zmyta.
Za kampanię odpowiada
spółka miejska Gdańskie
Wody. Akcja ma charakter
edukacyjny i jest realizowana w ramach międzynarodowego projektu
FanpLESStic-sea, dofinansowanego ze środków UE.

maseczek, rękawiczek, butelek czy niedopałków).
– Gdy drobiny tworzyw
sztucznych z wodami
opadowymi przenoszone
są do środowiska, trafiają
do organizmów zwierząt
wodnych, a w konsekwencji także na nasze talerze
– mówi Ryszard Gajewski,
prezes Gdańskich Wód.
Wpływ mikroplastiku na
ludzkie zdrowie pozostaje przedmiotem badań,
już dziś wiadomo jednak, że drobiny tworzyw
sztucznych zawierają m.in.
substancje chemiczne
negatywnie wpływające na układ hormonalny
(tzw. związki endokrynnie
czynne).

