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SIERPIEŃ EXPRESSEM PRZEZ GDAŃSK INWESTYCJE SENIORZY
Jak zrozumieć sierpień?
Na terenie gdańskich dzielnic rocznice wy-
darzeń z Sierpnia’80 zostaną upamiętnione 
poprzez gry, warsztaty, inicjatywy obywa-
telskie i projekcje filmowe, w których każdy 
może wziąć udział.                                  s. 3

Spotkajmy się na Westerplatte
1 września o godz. 4.35 na Westerplatte roz-
poczną się uroczystości związane z uczcze-
niem rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej. Zapraszamy pod pomnik Obrońców 
Wybrzeża i do Miasteczka Historii.        s. 7

Remont peronów SKM 
Perony Szybkiej Kolei Miejskiej we Wrzesz-
czu oraz na Żabiance przejdą gruntowny re-
mont. Ruszy po wakacjach i potrwa rok.

s. 8

Uroczyste Złote Gody
Pary świętujące jubileusz 50 lat małżeństwa 
mogą otrzymać medal Prezydenta RP. Ra-
dzimy, jak złożyć wniosek i przejść przez 
procedury w urzędzie.

s. 10

dwutygodnik bezpłatny

Żegnajcie wakacje – witaj szkoło!
Przed nami nowy rok szkolny, w którym do gdańskich szkół będzie uczęszczać ponad pięćdziesiąt 
sześć tysięcy dzieci. Wyremontowane szkoły czekają i na uczniów, i na nauczycieli, których w tym roku 
czekają zmiany związane przede wszystkim z Gdańską Platformą Edukacyjną.

Gdańska Platforma Edukacyjna to projekt 
polegający na zakupie oraz instalacji sprzętu 
i oprogramowań, niezbędnych do budowy 
spójnego systemu edukacyjnego dla wszyst-
kich 191 placówek oświatowych. Platforma 
umożliwi komunikację pomiędzy urzędami, 
szkołami, nauczycielami, uczniami i ich ro-
dzicami. 

– Od września 2012 tzw. e-dziennik 
wdrażać będzie 20 szkół. Od stycznia 2013 
wszystkie gdańskie szkoły będą miały do-
stęp i możliwość prowadzenia dziennika 
elektronicznego – zaznacza Regina Bia-
łousów, dyrektor Wydziału Edukacji UM 
w Gdańsku. 

Kiedy dzieci i młodzież odpoczywały, 
w szkołach trwały remonty. Przeprowadzo-
no je w 60 placówkach, co kosztowało gmi-
nę ponad 8,5 mln zł.

– Zdążyliśmy na czas. Wszystkie zapla-
nowane prace zakończą się zgodnie z har-
monogramem – zapewnia Włodzimierz Bar-
tosiewicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska, odpowiedzialnej za modernizacje 
placówek oświatowych.

Natomiast podczas wakacji Miasto i pod-
ległe mu jednostki przygotowały wiele 
atrakcji dla najmłodszych. Zajęcia odbywały 
się m.in. w dwudziestu czterech szkołach, 
które były organizatorami zajęć zarówno 
w mieście jak i jednodniowych wycieczek 
na terenie Trójmiasta. Na realizację „Akcji 
Lato” w gdańskich szkołach przeznaczono 
137 tysięcy złotych, dzięki czemu zostały 
sfinansowane wynagrodzenia 161 nauczy-
cieli, którzy opiekowali się dziećmi przez 
4800 godzin! Tylko w szkołach w zajęciach 
udział wzięło blisko 2000 dzieci.

Dariusz Wołodźko
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w najnowszym heroldzie:

Sierpień jest naszym miesiącem. Sierpień 
to czas strajku, czas ogromnej mobilizacji, 
czas solidarności. Chcemy, aby świadomość 
tego była powszechna. Niech od nas, z Gdań-
ska, wychodzi impuls i promieniuje na świat, 
tak jak wtedy, w sierpniu, kiedy strajki ogar-
nęły cały kraj.

Pielęgnowanie pamięci o Sierpniu to am-
bitne zadanie. Solidarność jest wyzwaniem 
i zobowiązaniem równocześnie. Zobowią-
zaniem wobec bohaterów Sierpnia, czyli 
tych, którzy w totalitarnym systemie mieli 
odwagę powiedzieć komunistycznej władzy 
„nie” i utworzyli dziesięciomilionowy ruch 
społeczny, i dla których Solidarność jest po-
koleniowym przeżyciem. Wyzwaniem wobec 
przyszłości jest pobudzenie wyobraźni mło-
dych ludzi, aby dla siebie odkryli fascynującą 
historię Solidarności i dostrzegli w niej waż-
ny element swojej tożsamości. 

Solidarność jest wspólnym dobrem, na-
szym sukcesem, każdy ma do niej prawo, ale 
z tego prawa należy korzystać odpowiedzial-
nie. Solidarność nie może dzielić. To zaprze-
czenie jej idei. Dlatego stawiamy na edukację 
obywatelską – ponad podziałami. Chcemy 
uwrażliwiać młodych ludzi na problemy spo-
łeczne – na dyskryminacje, wykluczenia, na 
wszystkie formy niesprawiedliwości i chcemy pobudzać ich aktywność obywatelską. Jeśli uda nam się wychować ak-
tywnego obywatela, który czuje potrzebę angażowania się na rzecz dobra wspólnego, to będzie nasz sukces. Dla dzieci, 
uczniów, studentów, ludzi dojrzałych, turystów – dla każdej z tych grup ECS przygotowuje bogatą ofertę.  

Jak upamiętniać Sierpień? Możliwie różnorodnie. Podtrzymujemy nasze zaangażowanie w festiwal sztuki w prze-
strzeni miejskiej Solidarity of Arts. O propozycji społecznych obchodów „Zrozumieć Sierpień” mogą Państwo przeczy-
tać w tym numerze „Herolda”, zachęcam też do odwiedzin w portalu SierpienSolidarnosci.pl.

Chcemy też uzupełnić tę gamę o wykład wybitnej osobistości życia publicznego odbywający się w przeddzień uro-
czystości w dniu 31 sierpnia. Szanujemy wieloletnią tradycję tych uroczystości, mających już swój ustalony rytm 
i w organizację których ECS od początku swojej działalności jest zaangażowane. 

Uznaliśmy, że w publicznym dyskursie przy takiej okazji musi się znaleźć istotne miejsce na rozważania o etyce 
solidarności i nadziejach, jakie niesie ona dla współczesności. W tym roku wykład taki wygłosi ks. Adam Boniecki, 
nawiązując do nauki ks. Józefa Tischnera, który w 1981 roku pytał: „Co mówi solidarność? Człowiek jest zawsze so-
lidarny z kimś i dla kogoś. A więc z kim ma być nasza solidarność i dla kogo? Idąc po linii tych pytań, można również 
pytać, jakimi uczynkami i dziełami może się ona wyrażać”.

 Taką formułę uroczystości ECS rozwijać będzie we współpracy z Miastem Gdańsk w kolejnych latach, szczególnie 
w nowej siedzibie Centrum od roku 2014. Do czasu otwarcia budynku ECS wykłady będą się odbywały w Dworze 
Artusa.

Basil Kerski
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

sierpień solidarności
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Jak zrozumieć sierpień?
Na terenie gdańskich dzielnic rocznice wy-

darzeń z Sierpnia’80 zostaną upamiętnione 

poprzez gry, warsztaty, inicjatywy obywa-

telskie i projekcje fi lmowe, w których każdy 

może wziąć udział.                                  s. 3

Spotkajmy się na Westerplatte
1 września o godz. 4.35 na Westerplatte roz-

poczną się uroczystości związane z uczcze-

niem rocznicy wybuchu II Wojny Świato-

wej. Zapraszamy pod pomnik Obrońców 

Wybrzeża i do Miasteczka Historii.        s. 7

Remont peronów SKM 
Perony Szybkiej Kolei Miejskiej we Wrzesz-

czu oraz na Żabiance przejdą gruntowny re-

mont. Ruszy po wakacjach i potrwa rok.
s. 8

Uroczyste Złote Gody
Pary świętujące jubileusz 50 lat małżeństwa 

mogą otrzymać medal Prezydenta RP. Ra-

dzimy, jak złożyć wniosek i przejść przez 

procedury w urzędzie.
s. 10

DWUTYGODNIK BEZPŁATNY

Żegnajcie wakacje – witaj szkoło!
Przed nami nowy rok szkolny, w którym do gdańskich szkół będzie uczęszczać ponad pięćdziesiąt 

sześć tysięcy dzieci. Wyremontowane szkoły czekają i na uczniów, i na nauczycieli, których w tym roku 

czekają zmiany związane przede wszystkim z Gdańską Platformą Edukacyjną.

Gdańska Platforma Edukacyjna to pro-

jekt polegający na zakupie oraz instalacji 

sprzętu i oprogramowań, niezbędnych do 

budowy spójnego systemu edukacyjnego dla 

wszystkich 191 placówek oświatowych, re-

alizującego e–usługi edukacyjne na różnych 

poziomach informacji. Platforma umożliwi 

komunikację pomiędzy urzędami, szkołami, 

nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. 

– Od września 2012 tzw. e-dziennik 

wdrażać będzie 20 szkół. Od stycznia 2013 

wszystkie gdańskie szkoły będą miały do-

stęp i możliwość prowadzenia dziennika 

elektronicznego – zaznacza Regina Bia-

łousów, dyrektor Wydziału Edukacji UM 

w Gdańsku. 
Kiedy dzieci i młodzież odpoczywały, 

w szkołach trwały remonty. Przeprowadzo-

no je w 60 placówkach, co kosztowało gmi-

nę ponad 8,5 mln zł.
– Zdążyliśmy na czas. Wszystkie zapla-

nowane prace zakończą się zgodnie z har-

monogramem – zapewnia Włodzimierz Bar-

tosiewicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta 

Gdańska, odpowiedzialnej za modernizacje 

placówek oświatowych.
Natomiast podczas wakacji Miasto i pod-

ległe mu jednostki przygotowały wiele 

atrakcji dla najmłodszych. Zajęcia odbywały 

się m.in. w dwudziestu czterech szkołach, 

które były organizatorami zajęć zarówno 

w mieście jak i jednodniowych wycieczek 

na terenie Trójmiasta. Na realizację „Akcji 

Lato” w gdańskich szkołach przeznaczono 

137 tysięcy złotych, dzięki czemu zostały 

sfi nansowane wynagrodzenia 161 nauczy-

cieli, którzy opiekowali się dziećmi przez 

4800 godzin! Tylko w szkołach w zajęciach 

udział wzięło blisko 2000 dzieci.
Dariusz Wołodźko
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soLidarnośĆ

Jak zrozumieć sierpień?
Od fenomenu polskiej solidarności społecznej, która wybuchła w Sierpniu ’80 minęły 32 lata. Tego-
roczne obchody wydarzeń przybrały nazwę „Zrozumieć Sierpień”. Akcja realizowana jest przez gry, 
warsztaty, inicjatywy obywatelskie i projekcje filmowe, które odbywają się głównie na terenie gdań-
skich dzielnic. Każdy może wziąć w nich udział.

Celem Europejskiego Centrum Solidar-
ności i społecznych współorganizatorów 
akcji, jest upowszechnianie wiedzy o So-
lidarności, poszukiwanie nowych zna-
czeń dla pojęcia solidarności, pobudzanie 
aktywności obywatelskiej, wzmacnianie 
kompetencji społecznych, podkreślanie 
wartości współdziałania.

Aby zrealizować te cele, ECS postano-
wił wesprzeć projekty innowacyjne, aktyw-
nie włączające do działania uczestników, 
wykorzystujące różnorodność i potencjał 
lokalnych społeczności. Dlatego głównymi 
pomysłodawcami oraz uczestnikami po-
szczególnych działań są sami mieszkańcy.

– Każda dzielnica jest specyficzna, każ-
da ma swój koloryt, lokalnych bohaterów 
i potrzeby. Dlatego, oferując inspiracje, 
wsparcie logistyczne i organizacyjne, 

a także pomoc promocyjną, zaprosiliśmy 
do współpracy środowiska lokalne – mówi 
Iwona Katarzyńska-Czaplewska, specja-
listka ds. edukacji obywatelskiej ECS, 
producentka projektu. – W ten sposób 
wracamy do idei małej solidarności, która 
poprzez współdziałanie i wyjście dla do-
bra wspólnego poza własne małe potrzeby, 
była tak ważna w Sierpniu ’80. Powodzenie 
tego projektu uzależnione jest nie tylko od 
efektów końcowych warsztatów czy liczby 
dzieci, które wezmą udział w konkursie. 
Ważny jest sam proces. Ludzie działają-
cy w różnych organizacjach poznają się, 
spotykają się i współdziałają. Są to często 
mieszkańcy okolicznych ulic, którzy przez 
lata jedynie mijali się w drodze do sklepu. 
Powstaje nowa jakość. Idea Solidarności zaszczepiana jest już u najmłodszych
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STOGI 
Kiermasz książek, Biblioteka Społeczna
23–26 sierpnia, godz. 10.00-18.00
Nordic Walking, Turniej siatkowy, Gimnazjum nr 11,  
Zawody kajakowe na Pustym Stawie 
25 sierpnia, sobota, godz. 10.00-18.00
zgłoszenia na turniej i nordic walking: art.j@wp.pl, zgłoszenia 
na zawody kajakowe: ryszard_krawczynski@wp.pl i przed 
zawodami
Festyn rodzinny POŻEGNANIE WAKACJI
teren kościoła przy ul. Rozłogi 4/6
26 sierpnia, niedziela, godz. 14.00 - 18.00
w programie: konkursy, spektakle, zawody, o godz.17.00 
koncert VERA KORTHALS 
Organizatorzy: Dom Pomocy Społecznej „OSTOJA”, Biblioteka 
Społeczna Stowarzyszenia „Przyjazne Przymorze” , Stowarzy-
szenie Gdański Klub Morski, Rada Osiedla Stogi, Gimnazjum 
nr 11, Galion Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, 
Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa 
Wodnego, www.stogi.info.pl, Pasanil sp.z.o.o., Parafia pw. 
Św. Rodziny, Stowarzyszenie Jaś i Małgosia, Stowarzyszenie 
Pomóż Sobie i Innym, Akademicki Związek Sportowy Gryf 

NOWY PORT 
Warsztaty „21 postulatów w oczach młodych mieszkańców 
Nowego Portu” 
Dom Sąsiedzki Nowy Port Sztuki 
27 sierpnia – 15 września 
14 września 2012 – wernisaż prac warsztatowych 
Organizator: Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki 

BRZEŹNO 
Warsztaty edukacyjne dla Brzeźna 
Rada Dzielnicy Brzeźno
10 września, warsztat „Nie mam teraz czasu dla Ciebie…”. 
Historia kilku zdjęć i pewnej piosenki”. 
Sala BHP 

13 września,  
warsztat „Budowniczowie statków. Warsztaty stoczniowe”
Organizator: Rada Dzielnicy Brzeźno 

ORUNIA 
Solidarne Mamy – Solidarni od małego
Gościnna Przystań, ul. Gościnna 14
15 lipca – 31 sierpnia, każdy piątek, godz. 10–12
Warsztaty skierowane do opiekunów, mam, babć, ojców 
i dzieci w wieku 1,5–4 lata, które nie chodzą do przedszkoli 
i żłobków. Własnymi rękami stworzymy na Oruni kolorowy 
kącik i piaskownicową łąkę.
Oruńskie Murale na Wolności
1–22 września
Swego czasu w centrum Oruńskiej starówki zobaczyć można 
było niewprawne graffiti z wprawnym tekstem „Urodziłem 
się po to, by kochać Orunię”. Lokalny patriotyzm będziemy 
przekuwać na sztukę.
Przemiany społeczne Sierpień ’80 – Sierpień 2012 – warszta-
ty fotograficzne i wystawa
15 lipca – 30 sierpnia 
Cotygodniowe spotkania miłośników fotografii. Warsztaty 
realizowane są przez nieformalną grupę lokalnych fotografów 
z Oruńskich Warsztatów Fotograficznych.
Mali ludzie – duże historie
W lipcowe piątki społeczność oruńska przechodzi 
transformację. Grupa 30 młodych Oruniaków zagłębi się 
w meandry przeszłości poszukując historii swoich, swojej 
rodziny i społeczności lokalnej w ramach zajęć rozwojowych 
i edukacyjnych. 
Happening międzypokoleniowy – Kolejka u Rzeźnika
Gdzie na Oruni był najlepszy rzeźnik i jak długie były do niego 
kolejki, wie każdy starszy mieszkaniec i mieszkanka dzielnicy.  
Jak długa kolejka do rzeźnika stanie we wrześniu… dowiemy 
się już niedługo.
Solidarni na Oruni, sierpień–wrzesień 
Cykl artykułów zamieszczanych na portalu mojaorunia.pl 

opisujący Orunię z czasów wydarzeń sierpniowych. Jak to 
w dzielnicy bywało, jak Orunia ma się do Solidarności – a So-
lidarność do Oruni, gdzie się kryto po godzinie policyjnej i co 
można było kupić za kartki. Odpowiedzi na te pytania szukają 
redaktorzy portalu www.mojaorunia.pl 
Oruńska Solidarność w głosach i obrazach
Diaporama  spektakl audiowizualny opowiadający za pomocą 
obrazów i dźwięków historię przemian w dzielnicy przygoto-
wany przez artystów związanych z Orunią. Premiera odbędzie 
się 22.09.2012 podczas finału Zrozumieć sierpień na Oruni.
Oruńskie Kino Plenerowe
22 września, godz. 16.00 
Finał Zrozumieć Sierpień na Oruni. Pokazy efektów prac 
warsztatowych, pokaz filmu o tematyce solidarnościowej, 
możliwość otrzymania gazetki oruńskiej. 
Organizatorzy: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia, Rada Osiedla 
Orunia, Oruńskie Warsztaty Fotograficzne, Koło Inżynierów 
i Pasjonatów Oruni, Portal MojaOrunia.pl, Dom Sąsiedzki 
Gościnna Przystań

SIEDLCE 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rady Osiedla Siedlce
20–23 września
Finał Zrozumieć Sierpień 
23 września, godz. 14.00 
W programie m.in. spektakl teatru kukiełkowego stworzony 
przez dzieci podczas warsztatów, międzyszkolny konkurs 
wiedzy o Solidarności, występ zespołu muzycznego gimna-
zjum Lingwista, wręczenie nagrody Jestem Solidarny, pokaz 
filmu Sierpień w oczach mieszkańców gdańskich Siedlec 
wg koncepcji i scenariusza Rady Dzielnicy Siedlce. Wieczór 
zakończony zostanie pokazem efektów warsztatów tańca oraz 
wspólną potańcówką. 
Organizatorzy: Rada Dzielnicy Siedlce, Towarzystwo Przyjaciół 
Sportu, Gimnazjum numer 2 w Gdańsku

Harmonogram wydarzeń www.sierpiensolidarnosci.pl
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Sprawdź, czy możesz dostać pieniądze na książki

wyprawka szkolna 2012
Zakup podręczników to wydatek kilkuset złotych. Nie każdą rodzinę stać na nowe książki. Dlatego 
radzimy, jak skorzystać z rządowego programu Wyprawka Szkolna, którego celem jest wyrównanie 
szans edukacyjnych, przez dofinansowanie zakupu podręczników uczniom, którzy pochodzą z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

wnioski składamy u dyrektora placówki. termin składania wniosków 
o przyznanie wyprawki szkolnej upływa 5 września 2012 r.

Kto może się ubiegać?
O pomoc w zakupie podręczników mogą się ubiegać uczniowie:
• klas I-IV szkoły podstawowej, 
• klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum 

ogólnokształcącego i technikum,
• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Kto składa wniosek?
Rodzice lub opiekunowie prawni, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik 
socjalny lub inna osoba - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodzi-
ców zastępczych. 

Świadczenie zostanie wypłacone po przedłożeniu dowodu zakupu.
Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyznaniu wyprawki szkolnej na pod-
stawie kompletnego wniosku z załącznikami:
1. zaświadczenie o dochodach lub
2. kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
3. pisemna decyzja dyrektora o przyznaniu świadczenia z uwagi na zdarze-

nie losowe. 

Jakie dofinansowanie?
Kwota dofinansowania wyprawki szkolnej dla poszczególnych grup 
uczniów wynosi:
Do kwoty 180 zł  
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych
Do kwoty 210 zł
- dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej
- dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych 
Do kwoty 325 zł 
- dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów 
Do kwoty 352 zł
- dla uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 
zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- dla uczniów niepełnosprawnych realizujących kształcenie w zasad-
niczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach 
II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełnia-
jącego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzu-
pełniającego.

Kryteria do spełnienia
Warunkiem przyznawania wyprawki szkolnej jest spełnienie przez ucznia 
jednego z trzech kryteriów:
1) kryterium dochodowe:
• które wynosi 504 zł na osobę w rodzinie. Na podstawie tego kryterium 

pomoc udzielana jest tylko uczniom klas I szkoły podstawowej.
• które wynosi 351 zł na osobę w rodzinie – dla pozostałych uczniów.

2) poza kryterium dochodowym - dyrektorzy szkół, w szczególnych przy-
padkach, mogą też przyznać pomoc osobom nie spełniającym kryterium 
dochodowego. Pomoc taka może objąć 5% liczby uczniów uczęszczających, 
odpowiednio, do klas II-IV szkoły podstawowej i I klasy szkoły ponadgim-
nazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i tech-
nikum, w danej szkole. Z tego kryterium wyłączeni zostali uczniowie klas I 
szkoły podstawowej.
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów 
słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lek-
kim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy 
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, re-
alizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

400 tys. zł 
tyle pieniędzy otrzymały gdańskie dzieci  

na wyprawki szkolne w 2011 roku
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rozpoczynamy nowy rok szkolny
3 września rozpocznie się rok szkolny. Do szkół będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta 
Gdańska pójdzie 56 442 uczniów. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym uczniów będzie mniej 
o 1414. Ta tendencja utrzymuje się zresztą od kilku lat – liczba uczniów (i dzieci) spada. Niż demogra-
ficzny dotyka całego kraju.

Miasto realizuje jednak ciągle nowe in-
westycje oświatowe, które podnoszą jakość 
edukacji. Tylko w tym roku przekazano do 
użytku cztery nowe sale do nauki w Szkole 
Podstawowej Nr 12 przy ul. Człuchowskiej 
12. Sale przeznaczone są dla pięcio- i sze-
ściolatków, a wybudowane zostały w syste-
mie modułowym.

Do użytku oddano także sześć nowych 
placów zabaw, w tym po jednym przy Ze-
społach Kształcenia Podstawowego i Gim-
nazjalnego – Nr 4, Nr 7 i Nr 20. Nowe place 
zabaw zyskały także szkoły podstawowe: 
Nr 11, Nr 44 i Nr 85.

Gdańskie placówki edukacyjne otrzy-
mały także kolejne boiska wielofunkcyj-
ne. O te obiekty wzbogaciły się: I Liceum 
Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa  
nr 50 oraz II i XIX Liceum Ogólnokształ-
cące (jedno wspólne boisko). W trak-
cie realizacji są boiska wielofunkcyjne 
przy Zespole Kształcenia Podstawowego 
i Przedszkolnego nr 1 i Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25. Już 
wkrótce otwarcie!
gdańska platforma 
edukacyjna

Największym projektem edukacyjnym 
Miasta w tym roku będzie wprowadzenie 
wszystkich elementów Gdańskiej Plat-
formy Edukacyjnej. To pierwszy projekt 
informatyczno-edukacyjny na taką skalę 
w naszym kraju, a jego koszt to prawie 16 
milionów złotych!

Projekt polega na zakupie i instalacji 
sprzętu i oprogramowań spójnego systemu 
edukacyjnego dla 191 placówek oświato-
wych, realizującego e-usługi edukacyjne na 
różnych poziomach informacji. Platforma 
umożliwi komunikację pomiędzy urzę-
dami, szkołami, nauczycielami, uczniami 
i ich rodzicami. Poszczególne elementy 
Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wprowa-
dzane są od marca 2012 roku. Wszystkie 
zostaną wprowadzone do końca stycznia 
2013 roku.
programy edukacyjne

Nie bez znaczenia dla poprawy jako-
ści nauczania jest realizacja przez Miasto 
kilku ważnych z tego punktu widzenia lo-
kalnych i regionalnych programów eduka-
cyjnych. Są nimi m. in.: „Nauka dobrą za-
bawą” – adresowany do uczniów klas I-III 
szkół podstawowych, „Zdolni z Pomorza” 
– przeznaczony dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych, „Dobry kurs 
na edukację” – dla uczniów szkół zawodo-

wych, „Program Edukacji Morskiej” – dla 
uczniów I klas gimnazjów, „Golden Five” 
– program wychowawczy dla klas I gim-
nazjum.

Kontynuowany jest program rządowy 
„Radosna Szkoła”, w ramach którego będą 
zbudowane następne place zabaw przy 
szkołach podstawowych. Od kilku lat Mia-
sto ubiega się o dofinansowanie budowy 
placów zabaw przy szkołach w ramach tego 
programu, w którym maksymalnie można 
uzyskać 50% dofinansowania (w tym roku jest 
to 357 989 zł). W 2010 roku zbudowaliśmy 
cztery place współfinansowane z tego pro-
gramu. Podobnie było w 2011 i tak samo 
jest w roku obecnym. W tym roku powsta-
ły place przy ZKPiG nr 20, SP 85, SP 44 
i przy SP11 na Stogach.

Miasto prowadzi też kontynuacje dzia-
łań w ramach programu „Od szkoły otwar-
tej do szkoły - lidera wspólnoty lokalnej”, 
którego zadaniem jest uratowanie szkół 
zagrożonych likwidacją.

drugi rok „6-10-14 dla 
zdrowia”

W styczniu 2013 roku zakończy się 
drugi rok funkcjonowania nowatorskiego 
w skali Polski programu profilaktycznego, 
którego nazwa skrócona brzmi „6-10-14 
dla Zdrowia” (od wieku badanych dzieci). 
Pełna nazwa to „Program zdrowotny w za-
kresie prewencji i wczesnego wykrywania 
chorób cywilizacyjnych u dzieci i mło-
dzieży”, a jego głównym celem jest prze-
ciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym 
u dzieci. Program zainicjowali specjaliści 

z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
oraz Ośrodka Promocji Zdrowia i Spraw-
ności Dziecka w Gdańsku. Realizacja roz-
poczęła się w 2011 roku, a umowa na jego 
realizację została podpisana na okres 3 lat. 
Program ten jest w całości finansowany ze 
środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Kwalifikacja do programu trwa przez 
cały rok w gdańskich szkołach podstawo-
wych, gimnazjalnych i w Ośrodku Promo-
cji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdań-
sku (który od lat 90. prowadzi badania 
sześciolatków wybierających się w Gdań-
sku do szkoły). 

- Podczas badań przesiewowych dziec-
ko ma mierzony wzrost, masę ciała, trzy-
krotnie ciśnienie tętnicze – tłumaczy lek. 
Michał Brzeziński, koordynator Programu. 
–  Dodatkowo lekarze i pielęgniarki spraw-
dzają postawę oraz zbierają pogłębiony wy-
wiad w kierunku chorób cywilizacyjnych.

Dariusz Wołodźko
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Jeszcze przed wakacjami z nowego boiska cieszyły się dzieci z SP nr 4. Kolejne dwa obiekty sportowe są w trakcie 
realizacji

646 mln zł
to kwota, jaką w 2012 

Gdańsk planuje przeznaczyć 
na oświatę i wychowanie
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Przygarnij psa lub kota
Szukasz czworonożnego przyjaciela? Adopcje w schronisku Promyk od-

bywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. 11-15.30. Zwierzęta wyda-
wane są wyłącznie osobom pełnoletnim. Osoby niepełnoletnie decydując się 
na adopcję czworonoga muszą przyjechać z osobą dorosłą. 

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT „PROMYK”
GDAŃSK-KOKOSZKI

UL. PRZYRODNIKÓW 14, TEL. 58 522 37 27
www.schroniskopromyk.pl

Aina
Wiek: ok. 4 m-ce | Szczepienia: tak | Weterynaria 
Dzień Dobry! Natychmiast jak tylko trafiłam do Promyka zo-
stałam poddana zabiegowi usunięcia gałki ocznej, której na 
skutek długotrwałego stanu zapalnego nie udało się urato-
wać. Zabieg przebiegł pomyślnie i wracam szybko do zdrowia. 
Jedyne czego w tej chwili mi brakuje, to domu, w którym re-
konwalescencja przebiegałaby jeszcze szybciej. Pomimo tego 
upośledzenia daję sobie znakomicie radę. Wierzę, że znaj-
dzie się wśród Was ktoś, kto zaoferuje mi swoją miłość i kąt 
w swoim domu. Czekam na Was z utęsknieniem. 

Flipper 

Wiek: ok. 6 lat | Wielkość: mały | Szczepienia: tak | Kastracja: tak | Boks 26
Witam! Za chwilę miną dwa lata jak prosto z Dworca Głów-
nego w Gdańsku trafiłem do Promyka. I co? I nic, cisza! Nikt 
mnie nie chce pokochać?! Tylko dlaczego? Przecież ja jestem 
fajnym facetem w sile wieku. Lubię pobrykać w trawie, po-
gonić za patykiem i przytulić się do człowieka. Przy tym 
wszystkim jestem bardzo grzeczny. Inne psy? To moi kumple 
do zabawy! Tyle czasu w schronisku, więc może teraz czas do 
domu. Jestem bardzo przyjacielski w stosunku do ludzi. Ma-
rzę o własnym domu… 

Kajtek 
Wiek: ok. 4,5 roku | Wielkość: średni | Szczepienia: tak | Kastracja: tak | Boks 
„Aldaz górny”
Dzień Dobry! Jedni z nas łatwiej znajdują się w schroniskowej 
rzeczywistości, a inni - jak ja, zamykają się w swoim świecie 
lęku i poczuciu odrzucenia. W kojcu stworzyłem sobie ilu-
zoryczny świat, w którym czuję się bezpiecznie. Znalazły się 
jednak osoby, którym zależało na tym, żebym nie pozostał 
w tym świecie na zawsze i zaczęły ze mną pracować. Powo-
li otwieram się na świat i ludzi, ale wciąż towarzyszy mi lęk 
przed nieznanym. Mam świadomość, że jeszcze daleka droga 
przede mną, ale dlatego dobrze byłoby jednak iść do domu, 
gdzie osoby o ogromnych pokładach cierpliwości, łagodno-
ści i miłości pomogłyby mi w pełnym otwarciu na otaczający 
świat i co najważniejsze ludzi.   

Maks 
Wiek: ok. 10 lat | Wielkość: duży | Szczepienia: tak | Boks 24
Witam! Miałem swoją panią. Tą jedyną, ukochaną, za którą 
wskoczyłbym w ogień. Niestety umarła i zostawiła mnie sa-
mego. Nie było już dla mnie miejsca w jej domu i skończyłem 
na ulicy, a w konsekwencji w Promyku. Boli mnie strata mojej 
właścicielki i przeraża, że jako już dziesięcioletni pies spędzę 
tu resztę swojego życia, bo mało jest ludzi, którzy decydują się 
na adopcje takich psiaków. Póki co jestem w dobrej kondycji 
i nic oprócz smutku  mi nie dolega. Może jednak znajdzie się 
wśród Was ktoś, kto jednak da mi na te stare lata dom i odro-
binę uczucia. Byłbym naprawdę wdzięczny. Póki co czekam na 
Was codziennie w kojcu 24 i oczywiście zapraszam na wspólny 
spacer. 

eXpresseM przez gdaŃsk

„Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”
wypełnij ankietę  

przed spotkaniem obywatelskim 
z prezydentem gdańska

12 września 2012 r o godz. 17. odbędzie się kolejne 36. spotkanie oby-
watelskie z Prezydentem Miasta Gdańska z cyklu „Mój dom, moja dzielni-
ca, moje miasto”. Tym razem Paweł Adamowicz spotka się z mieszkańcami 
dzielnicy Piecki-Migowo.

Zapraszamy gdańszczan do udziału w ankiecie i wskazanie konkretnych 
przykładów miejsc/punktów wymagających podjęcia działań. Celem ankie-
ty jest poznanie oczekiwań mieszkańców dzielnicy. Wyniki ankiety przed-
stawione zostaną podczas spotkania. Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 
trzech spośród wymienionych tematów, które pozwolą na wskazanie kwe-
stii priorytetowych. Ankieta dostępna jest na stronie miasta do poniedziałku,  
3 września 2012 roku.
ANKIETA www.gdansk.pl/nasze-miasto?ankieta=spotkanie_piecki_migowo

blask oruńskiej kuźni 
na nowo

„Kuźnia jest tym dla Oru-
nian czym Żuraw dla Gdań-
ska” - te chętnie cytowane 
przez mieszkańców Oruni, 
słowa prof. Sampa potwier-
dzają, że kuźnia powinna 
pełnić ważną rolę w życiu 
dzielnicy. I stanie się tak już 
niebawem. Zabytkowy bu-
dynek przeszedł gruntow-
ny remont, a jego uroczyste 
otwarcie nastąpi już w paź-
dzierniku.

Budynek Kuźni datowany 
na ok. 1880 rok przy ul. Go-
ścinnej 10, jako zespół domu 
podmiejskiego z kuźnią, do rejestru zabytków wpisany został w 1983 ro-
ku. Do roku 2009 użytkowany był jako budynek mieszkalny. Już niebawem 
obiekt będzie miejscem scalającym mieszkańców dzielnicy oraz „nową” 
atrakcyjną wizytówką Oruni.

W zabytkowym zespole funkcjonować ma niewielkie muzeum, w któ-
rym wyeksponowane będą elementy konstrukcji i wyposażenia o wartości 
historycznej, w tym m.in. pomieszczenie piwniczne, piec i palenisko kowal-
skie oraz konstrukcja ryglowa z wypełnieniem ceglanym. W budynku zo-
stanie wygospodarowana dodatkowo przestrzeń, gdzie będzie można usiąść 
z książką lub gazetą i napić się kawy lub herbaty. Będzie to także miejsce 
organizacji ciekawych spotkań dyskusyjnych, wystaw i warsztatów eduka-
cyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Gospodarzem obiektu, jak i głównym realizatorem działalności progra-
mowej będzie Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, która wspólnie 
m.in. z Referatem Rewitalizacji gdańskiego magistratu oraz Gdańskim Za-
rządem Nieruchomości Komunalnych wypracowała koncepcję programu 
funkcjonalno-użytkowego centrum.

Wartość przeprowadzonych prac wyniosła ponad 600 tys. zł.
(AD)

Oficjalnie kuźnia zostanie otwarta w paź-
dzierniku. Jedną z atrakcji uroczystości ma 
być wspólne zdjęcie mieszkańców Oruni
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1 września 2012
4:35 - 7:00 Westerplatte, pomnik Obrońców Wybrzeża
• Rekonstrukcja historyczna „Zaczęło się w Gdańsku - 
Honor Żołnierza”
• Uroczystości z udziałem władz państwowych
• Apel Pamięci i Salwa Honorowa
• Złożenie wieńców pod pomnikiem
• Poczęstunek - kuchnia polowa
Organizator: Kancelaria Prezydenta Miasta Gdańska - 
Urząd Miejski w Gdańsku

1 - 2 września 2012
10:00 - 20:00 Plac Zebrań Ludowych - Miasteczko Hi-
storii
Przyjdź do Miasteczka Historii na Placu Zebrań Ludo-
wych w dniach 1–2 września 2012 roku. Powąchaj pro-
chu, postrzelaj z broni używanej na frontach II wojny 
światowej, sprawdź się na wojskowym torze przeszkód 

dla komandosów, powalcz na szable, wsiądź do Hamera 
i Rosomaka. Zobacz na własne oczy umundurowanie 
żołnierzy Wojska Polskiego biorących udział w misjach 
w Iraku i w Afganistanie.
Zapraszamy na dwudniowe widowisko historyczne  
prezentujące sylwetki żołnierza polskiego na frontach 
XX i XXI wieku:
• Wrzesień 1939
• Działania partyzanckie w czasie II wojny światowej na 
Pomorzu
• Bitwa pancerna
• Spotkanie wojsk alianckich nad rzeką Łabą
• Żołnierze polscy na misjach w Iraku i Afganistanie
Ponadto:
• Stoiska Wojska Polskiego oraz Narodowych Sił Rezer-
wowych
• Targi podręczników szkolnych
• Gry plenerowe

Organizator: Kancelaria Prezydenta Miasta Gdańska - 
Urząd Miejski w Gdańsku
 
1 września 2012
10:00 Viktoriaschule budynek Międzyuczelnianego Wy-
działu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akade-
mii Medycznej w Gdańsku, ul. Kładki 24
• Modlitwa i złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Gdańska

1 września 2012
12:00 - 14:00 Pomnik Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku
• Msza Święta
• Oddanie Hołdu Poległym Pocztowcom
• Złożenie wieńców pod pomnikiem
Organizator: Kancelaria Prezydenta - Urząd Miejski 
w Gdańsku, Poczta Polska SA

73 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

spotkajmy się na westerplatte
W godzinę pierwszej salwy oddanej przed 73 laty z pancernika Schlezwig-Holstein, czyli o 4.35 na 
Westerplatte rozpoczną się uroczystości związane z uczczeniem rocznicy wybuchu II wojny Światowej. 
Miasto Gdańsk zaprasza wszystkich, którzy wspólnie z przedstawicielami najwyższych władz pań-
stwowych pragną oddać hołd Obrońcom Westerplatte.

Uroczystość uświetni widowisko „Za-
częło się w Gdańsku – Honor Żołnierza”. 
Reżyserem spektaklu o bohaterstwie i mę-
stwie oręża polskiego będzie Bogusław 
Wołoszański. 

Prezydent Miasta Gdańska zaprasza tak-

że do muzeum, w którym nie ma tabliczek 
„Nie Dotykaj Eksponatów”. Muzeum jest 
nietypowe, bo na świeżym powietrzu. By je 
zobaczyć, wystarczy w dniach 1 – 2 wrze-
śnia 2012 przyjść do Miasteczka Historii na 
Placu Zebrań Ludowych.

komunikacja miejska na westerplatte
Zachęcamy do korzystania ze specjalnie przygotowanego transportu zor-

ganizowanego. Dowóz na Westerplatte i powrót po uroczystościach odby-
wac sie bedzie autobusami Zarzadu Transportu Miejskiego z napisem kie-
runkowym „Westerplatte”

Autobus 1 - godz. 3:15 - pętla trwamwajowa Oliwa
Autobus 1 - godz. 3:25 - Wrzeszcz PKP
Autobus 1 - godz. 3:30 - Gdansk Główny, Dworzec PKP
Autobus 2 - godz. 3:40 - Gdansk Główny, Dworzec PKP

1 WRZEŚNIA 

1939
2012

1 WRZEŚNIA

193919
20120122012

Organizacja obchodów pod pomnikiem

Zachęcamy do korzystania ze specjalnie przygotowanego transportu zorganizowanego. Dowóz na Westerplatte i powrót po uroczystościach
odbywać się będzie autobusami Zarządu Transportu Miejskiego z napisem kierunkowym „Westerplatte". 

Rozkład jazdy: 

Autobus 1 – godz. 3:15 – pętla trwamwajowa Oliwa 
Autobus 1 – godz. 3:25 – Wrzeszcz PKP
 

Autobus 1 – godz. 3:30 – Gdańsk Główny, Dworzec PKP
 
Autobus 2 – godz. 3:40 – Gdańsk Główny, Dworzec PKP

Przejazd zorganizowany na Westerplatte w dniu 1 września 2012 r.

Wszystkie informacje na temat obchodów na stronie: www.gdansk.pl/westerplatte

Kancelaria Prezydenta Miasta Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk
www.gdansk.pl
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inwestycJe

pół miliona złotych 
na 10 placów zabaw

Pół miliona złotych otrzymają orga-
nizacje pozarządowe na utworzenie ma-
łych placów zabaw w Gdańsku. To efekt 
rozstrzygniętej trzeciej edycji konkursu 
na „Utworzenie małego placu zabaw na 
terenie Miasta Gdańska”. W poprzednich 
latach organizacje pozarządowe otrzyma-
ły na ten cel milion złotych. Dzięki tym 
pieniądzom na terenie Gdańska powstało 
20 ogródków do zabaw dla najmłodszych. 
Ponieważ dotacja na budowę placu wynosi 
50 tysięcy złotych, w tym roku ubiegało się 
o nią 31 organizacji. Tylko dziesięć, wyło-
nionych przez komisję konkursową, będzie 
miało szanse zrealizować inwestycje. Place 

zabaw powstaną we Wrzeszczu, Rudni-
kach, Olszynce, osiedlu Świętokrzyskim 
i w Brzeźnie.

– Zainteresowanie konkursem pokazu-
je, że ta inicjatywa jest bardzo potrzebna. 
Dlatego także w przyszłym roku planujemy 
rozpisać konkurs na budowę małych pla-
ców zabaw – podkreśla Marcin Dawidow-
ski, dyrektor Wydziału Programów Rozwo-
jowych UM w Gdańsku.

Warunkiem otrzymania środków jest 
podpisanie umowy z miastem. Place zabaw 
mają powstać do 15 grudnia br.      

   (MK)

remont peronów skM  
we wrzeszczu i na Żabiance

– Modernizacje peronowe Wrzeszcza  
to ważny projekt w kontekście roli, jaką 
już pełni Gdańsk Wrzeszcz w Aglome-
racji Trójmiasta. To obecnie najszybciej 
rozwijająca się dzielnica Gdańska. Potoki 
podróżnych z takich ośrodków Wrzeszcza 
jak z kompleksu apartamentowego Quat-
tro Towers czy właśnie wyłaniającego się 
z ziemi 83 metrowego „Neptuna”, biurow-
ca na terenie dawnego Domu Towarowego 
muszą mieć zapewnione dogodne warunki 
podróży. Wrzeszcz nie musi krzyczeć o za-
interesowanie inwestorów, staje się War-
szawą Centrum w mniejszej skali – mówi 
Marcin Głuszek, dyrektor ds. marketingu 
i sprzedaży w SKM Trójmiasto.

Jak zapowiada SKM przebudowa bę-
dzie się wiązała z możliwie najmniejszymi 
utrudnieniami dla podróżnych.  

– Jeśli chodzi o Wrzeszcz, to w szczycie 
może być nieznacznie mniejsza częstotli-
wość kursowania kolejek, oczywiście okre-
sowo. Podobnie na Żabiance. Tyle, że tam 
częstotliwość zostanie zmniejszona tylko 
w weekendy – wylicza Marcin Głuszek. – 
We Wrzeszczu będziemy wyłączać z ruchu 
pieszego raz jedne schody, raz drugie.

Remont peronu na Żabiance będzie 

wykonywany w oparciu o projekt archi-
tektoniczny Biura Projektów Architekto-
nicznych i Budowlanych AiB z Warszawy, 
wyłoniony w  grudniu 2010 roku. Z kolei 
projekt przebudowy peronu we Wrzeszczu 
przygotowało Biuro Projektów Budownic-
twa Komunalnego.

– Projekt peronu we Wrzeszczu został 
przygotowany w taki sposób, że w razie po-
trzeby, będzie możliwość dostosowania go 
do ewentualnej przebudowy całego dworca 
– dodaje Głuszek.

We Wrzeszczu nowa wiata będzie miała 
145 metrów długości (dotychczasowa ma 
ok. 136 m) i obejmie oba wejścia na pero-
ny. Przy wejściach na perony pojawią się 
szyby windowe oraz specjalne prowadnice 
– „rynienki” dla rowerów. Zaplanowano 
też montaż czterech monitorów informacji 
pasażerskiej.

Na Żabiance wiata mieć będzie 97 me-
trów, będzie częściowo przeszkolona. Poja-
wią się trzy windy – dwie przy wejściach 
do tunelu dworca i jedna na peron. Podob-
nie jak we Wrzeszczu pojawią się „rynien-
ki” dla rowerów. Dominującymi kolorami 
odnowionego tunelu i peronu będą srebrny 
i szary.                                                (MK)

Perony Szybkiej Kolei Miejskiej we Wrzeszczu oraz 
na Żabiance przejdą gruntowny remont. Ruszy po 
wakacjach i potrwa rok. W efekcie perony będą 
ładniejsze i bardziej przyjazne dla podróżnych.

Fo
t. M

ate
ria

ły 
pro

mo
cy

jne
Fo

t. M
ate

ria
ły 

pro
mo

cy
jne

Wiata na Żabiance będzie mieć 97 metrów długości

Wyjścia na perony zostaną odnowione i zyskają windy

Dzięki dwóm edycjom konkursu powstało dwadzieścia małych placów  
zabaw. Dziesięć kolejnych powstanie do 15 grudnia tego roku
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przyjazny i nowoczesny punkt obsługi klienta ztM
W budynku przy Wyspiańskiego 9A 

znajduje się od niedawna Punkt Obsługi 
Klienta ZTM nr 2. Punkt jest dostępny dla 
niepełnosprawnych, dobrze skomuniko-
wany z różnymi dzielnicami i osiedlami 
miasta, posiada własny parking. Punkt 
w przeciwieństwie do poprzedniego (znaj-
dującego się przy al. Grunwaldzkiej) wypo-
sażony jest we wszystkie udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych.

W Punkcie Obsługi Klienta
– złożysz wniosek o wydanie karty miej-

skiej
– złożysz wniosek o wydanie lub prze-

dłużenie karty dużej rodziny

– doładujesz kartę miejską biletami okre-
sowymi

– kupisz bilety jednorazowe
– złożysz reklamację dotyczącą kart miej-

skich
W dni targowe - czyli wtorki i piątki -  

POK czynny jest od godz. 7.30. W punkcie 
można płacić kartami płatniczymi i gotówką.

Punkt czynny w dni powszednie:
pon., śr.,  10:30 – 17:30

wt., czw., pt. 07:30 – 14:30
soboty i niedziele – nieczynne

Fo
t. Z

TM

nadzieja w tristarze
inwestycJe

Tristar, to pojęcie, z którym większość kierowców wiąże duże nadzieje. Zintegrowany system zarządza-
nia ruchem obiecuje bowiem „zieloną falę”, zmniejszenie korków oraz zwiększenie bezpieczeństwa na 
ulicach Trójmiasta. Wdrażanie systemu trwa. Modernizacja sygnalizacji świetlnych prowadzona jest 
obecnie na głównym ciągu od alei Hallera do ulicy Abrahama. Pierwsze efekty pracy systemu kierowcy 
odczują już w październiku.

W systemie działa już np. skrzyżowanie 
ul. Miszewskiego i al. Grunwaldzkiej. 

- Wprowadzono wydzielone fazy ruchu 
dla lewoskrętów z al. Grunwaldzkiej. Fazy 
te włączane są w przypadku pojawienia 
się pojazdu na pasie lewoskrętu. Także 
czas trwania fazy zależny jest od liczby 
pojazdów. Rozwiązanie to poprawia bez-
pieczeństwo ruchu - tłumaczy Magdalena 
Skorupka-Kaczmarek, rzecznik prasowy 
Gdańskich Inwestycji Komunalnych.

Cały system obejmie główne ciągi ko-
munikacyjne: od Traktu św. Wojciecha 
w Gdańsku do ulicy Owsianej w Gdy-
ni. Na obszarze Gdańska obejmie m.in. 
Trakt św. Wojciecha, al. Zwycięstwa, ul. 
Grunwaldzką, ul. Armii Krajowej, Pod-
wale Przedmiejskie, ul. Elbląską, ul. Jana 
z Kolna, ul. Marynarki Polskiej, ul. Hal-
lera, ul. Słowackiego, Trasę Sucharskiego,  
ul. Nową Kościuszki. 

Częścią Tristara jest także oddany 
w kwietniu budynek Centrum Zarządzania 
Ruchem, który znajduje się przy ul. Wy-
spiańskiego. Funkcjonują w nim już działy 
ZDIZ związane z systemem Tristar oraz 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego. W budynku trwa instalowa-
nie urządzeń informatycznych – serwerów 
systemowych i oprogramowania, stano-
wisk operatorskich oraz urządzeń pomocni-
czych. Wielkoformatowa ściana graficzna 
w sali operatorskiej służąca do monitorin-

gu ruchu na drogach została uruchomiona 
jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw 
EURO 2012 i była wykorzystywana na 
potrzeby Miejskiego Sztabu Operacyjnego 
w trakcie mistrzostw.  

Wdrażanie zintegrowanego systemu za-
rządzania ruchem Tristar realizowane jest 
wspólnie przez trzy miasta: Gdynię, Sopot 
i Gdańsk, na podstawie trójstronnego poro-
zumienia gmin.  Projekt pochłonie ponad 
185 mln zł, z czego UE dokłada ponad 156 
mln zł.

W ramach budowy systemu zostaną zainstalowane
OGÓŁEM W GDAŃSKU

Rejestratory wykroczeń 59 31
Kamery nadzoru wizyjnego 61 36
Drogowe stacje meteorologiczne 14 8
Tablice informacji parkingowej 33 18
Znaki zmiennej treści 26 13
Tablice informacji pasażerskiej 71 37
Połączenia światłowodowe (km) 115 65 
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seniorzy

Do obowiązków DIM należy przyjmowanie zgło-
szeń o wszelkiego rodzaju awariach i nieprawi-
dłowościach (np. brak pokrywy studzienki, awaria 
oświetlenia drogowego itp.), uruchamianie działań 
zabezpieczających i/lub naprawczych oraz ich mo-
nitorowanie, a także przekazywanie właściwym in-
stytucjom zgłoszeń nie dotyczących Zarządu Dróg 
i Zieleni.

Dyżurny Inżynier Miasta
Całodobowy tel.: 58 524 45 00

80-254 Gdańsk
ul. Partyzantów 36  

(Zarząd Dróg i Zieleni, budynek A, pok. Nr 1)
e-mail: info@zdiz.gda.pl

Poniedziałek 24h

Wtorek 24h

Środa 24h

Czwartek 24h

Piątek 24h

Sobota 24h

Niedziela i święta 24h

przydatne kontakty

bezpłatne przejazdy 
Informujemy, że do bezpłatnych przejazdów komunikacją tramwajową 

i autobusową w Gdańsku upoważnione są tylko i wyłącz-
nie osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie 
dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek osoby.  

Z kolei przejazdy ulgowe przysługują emerytom - po 
ukończeniu odpowiednio: 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku 
mężczyzn i rencistom nie pozostającym w stosunku pracy powodującym za-
wieszenie świadczeń emerytalnych względnie rentowych - przed ukończeniem  
70 lat życia. Dokumenty potwierdzające ulgę to: legitymacja ZUS lub in-
nego krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych (np. KRUS) i dokument 
ze zdjęciem lub legitymacja wydana przez Zespół ds. Orzekania o Niepeł-
nosprawności oraz aktualny dokument potwierdzający pobieranie renty lub 
emerytury.

Za wprowadzenie w błąd Czytelników najmocniej przepraszamy!

„aktywny senior”
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Gdańsku zaprasza seniorów z dziel-
nicy Aniołki do udziału w projekcie pt. 
„Aktywny senior”. Projekt skierowa-
ny jest do osób w wieku powyżej 55 
lat z dzielnicy Aniołki. Celem projek-
tu jest pobudzanie aktywności fizycz-
nej i społecznej wśród seniorów po-
przez udział w różnorodnych zajęciach 
ruchowo – usprawniających prowadzonych przez instruktora. Zaję-
cia będą odbywać się od września do grudnia 2012 roku  2 razy w tygo-
dniu w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej Nr 15 na  
ul. Smoluchowskiego. Dokładne informacje można uzyskać u koordynato-
rów projektu: Krzysztof Paprocki, tel. 58 326 50 84 lub Grażyna Chojnacka 
tel. 58 520 70 09.

uroczyste
złote gody

Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskie-
go „Złote Gody” to uroczyste spotkanie par 
małżeńskich, które przeżyły 50 lat w jed-
nym związku małżeńskim. Ceremonie 
wręczenia medali odbywają się średnio raz 
w miesiącu, podczas uroczystości w Ra-
tuszu Głównomiejskim. Prezydent Miasta 
Gdańska gratuluje jubilatom w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
i wręcza medale Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, upominki oraz kwiaty. Każde 
spotkanie trwa około godziny, wieńczy je 
uroczysty koncert i symboliczna lampka 
szampana.

By stać się uczestnikiem tych pięknych 
chwil, należy dopełnić kilku formalności:  

– zgłoszenia można dokonać w przypad-
ku Jubilatów obchodzących 50-tą rocznicę 
pożycia małżeńskiego,

– zgłoszenia dokonuje się w tym samym 
roku, w którym obchodzony będzie jubile-

usz, a w przypadku gdy rocznica przypada 
w styczniu lub lutym, wniosek można skła-
dać od listopada w poprzedzającym roku, 

– udział w uroczystości jest bezpłatny,
– zgłoszenia jubileuszu przyjmuje Wy-

dział Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu 
Cywilnego ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 
151, 1 piętro.

Wymagane dokumenty to: 
– odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile 

akt nie został sporządzony w Gdańsku, oraz 
dokumenty tożsamości jubilatów do wglą-
du. 

Prezydent Miasta Gdańska honoruje 
również jubilatów obchodzących 60–tą, 
65–tą i 70–tą rocznicę pożycia małżeńskie-
go przyznając Medal Prezydenta Miasta 
Gdańska, oczywiście po zgłoszeniu jubila-
tów według powyższej procedury.

Grażyna Kotecka 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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bilety na J.Lo
Dużym zainteresowa-

niem cieszą się bilety na 
koncert Jennifer Lopez, 
która na swoim jedynym 
koncercie w Polsce wystą-
pi na PGE Arena Gdańsk  
27 września. Tylko 
w pierwszym tygodniu 
sprzedaży rozeszło się 5 
tysięcy wejściówek. Bile-
ty na płytę boiska kosztują 
99, 180 i 270 zł. Trwa także sprzedaż biletów na trybunę górną stadionu, 
które kosztują 140 zł. Wejsciówki można kupować poprzez stronę www.
imprezyprestige.com oraz w sieci sprzedaży Ticketpro (między innymi:  
EMPIK oraz MEDIA MARKT). 

o co wzbogacić sportowe  
wydarzenia na pge arenie 
- wypowiedz się ankiecie internetowej!

Jakie okołomeczowe atrakcje będą dodatkowym bodźcem do odwiedze-
nia PGE Areny podczas meczów Lechii? Jak wzbogacić te sportowe wy-
darzenia? Miasto Gdańsk za pośrednictwem ankiety pyta o oczekiwania 
i nawyki odwiedzających oraz chcących odwiedzać PGE Arenę. Do udziału 
w ankiecie, która znajduje się na stronie www.preferencjelechia.badanie.net 
zapraszamy do 15 września. Miasto chce, by mecze biało-zielonych przy-
ciągnęły na piękny i nowoczesny obiekt jak największą rzeszę kibiców. Bo 
oprócz czysto piłkarskich zmagań, mecz to wspólne przeżywanie pozytyw-
nych emocji, doping i świetna forma spędzania wolnego czasu z rodziną, 
czy przyjaciółmi. Odpowiedzi-sugestie, uzyskane za pośrednictwem ankie-
ty, pozwolą na podjęcie konkretnych działań, których efekty wpisywać się 
będą w oczekiwania odwiedzających PGE Arenę.                                   (AD)

wieści z pge areny

szum rolek wokół stadionu
Ostatni weekend sierpnia zdecydowanie warto spędzić na PGE Arenie! Sobota i niedziela dedyko-
wane będą entuzjastom ośmiu kółek. Przed profesjonalnymi zmaganiami zawodników podczas IV 
już Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy, będzie można zabawić się całymi rodzinami. Atrakcji 
nie zabraknie.

Już w zeszłym roku gdańszczanie mo-
gli przekonać się, jak sportowe spędzanie 
weekendu poprawia humor. W tym roku 
organizatorzy IV Maratonu Sierpniowego 
przygotowali jeszcze więcej imprez towa-
rzyszących samym zawodom. Znalazły się 
wśród nich m.in.: zawody dla dzieci, turniej 
hokeja na rolkach, maraton Zumby, rajd 
Nordic Walking, szkółka wrotkarska dla 
każdego, maraton cyclingu, a także targi 
sprzętu wrotkarskiego oraz odzieży fitness.

Maraton Zumby rozpocznie się w sobotę 
o godz. 15:00 i potrwa aż 3,5 godziny. Kto 
da radę tańczyć i ćwiczyć tak długo? To 
wyzwanie warte podjęcia! Pomagać będą w 
tym profesjonalni instruktorzy m.in.: Asia 
Szank, jedna z pierwszych instruktorek 
Zumby w Trójmieście, a także instruktorzy 
Zumby i szkół tańca z Akademosa i Avenue.

Jeśli znajdą się osoby o wytrzymałości 
wręcz niezniszczalnej, po Zumbie mogą 
wziąć udział w maratonie cyclingu (jazda 
na rowerach stacjonarnych), który rozpocz-
nie się o 19:00, a potrwa do godz. 22:00.

Niedziela jest dla zawodników biorą-
cych udział w maratonie wrotkarskim, ale 
myliłby się ten, kto uważa, że oznacza to 
start tylko profesjonalistów. 

–  W roku 2011  wystartowało 640 za-
wodników z Szwajcarii, Austrii, Włoch, 
Litwy, Niemiec, Estonii, Nowej Zelandii, 
Portugalii, Belgii – mówi Wojciech Har-
tung, Prezes Stowarzyszenia Kultury Fi-
zycznej „Twister  Trójmiasto”, organizatora 
zawodów. – Ale bardzo dużo było w tej 

grupie także uczestników hobbystycznie 
zajmujących się wrotkarstwem. 

Warto przypomnieć, że najmłodsza 
uczestniczka zawodów na rolkach dla dzie-
ci w roku ubiegłym miała 3 lata, a najstar-

szy zawodnik biorący udział w maratonie 
skończył 72 lat. 

IV Maraton Sierpniowy im. Lecha Wa-
łęsy to zawody międzynarodowe, w kla-
syfikacji OPEN może wystartować każdy. 

Dodatkowo prowadzona jest klasyfikacja 
Mistrzostw Polski na dystansie maratonu 
oraz klasyfikacja Mistrzostw Polski Kade-
tów i Kadetek na dystansie półmaratonu.  

Agnieszka Weissgerber - BIEG2012
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rada Miasta gdaŃska

spotkanie młodzieży 
z prezydentem Lechem wałęsą

13 sierpnia 2012 r. w sali obrad Rady 
Miasta Gdańska odbyło się spotkanie Lecha 
Wałęsy, byłego prezydenta RP z uczestni-
kami międzynarodowego młodzieżowego 
obozu LIONS Club International. W spo-
tkaniu wzięła Agnieszka Owczarczak, wice-
przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Prezydent Lech Wałęsa w prawie go-
dzinnym wystąpieniu do młodych ludzi 
mówił m.in. o demokracji - zdradzając 

swoją autorską metodę jej pomiaru. Kieru-
jąc swoje słowa do młodzieży podkreślał, 
że nowy świat musi zacząć budować na 
wartościach. Stwierdził, że żadne z pokoleń 
nie miało takiej szansy na pokój w świecie, 
na rozwój i dobrobyt. Prezydent wskazywał 
także na zagrożenia obecnego świata, za 
które uznał m.in. brak przywództwa moral-
no-politycznego. 

Młodzież z kolei pytała Lecha Wałęsę 

o nowe technologie, transparentność dzia-
łań polityków i dotrzymywanie zobowią-
zań wyborczych. Prezydent odpowiadał 
czasami w dość zaskakujący sposób. 

– Być może w nadchodzących czasach 
najlepiej by było, aby każdy polityk, spra-
wując swoje stanowisko, musiał mieć chip, 
który 24 godziny na dobę pokazywałby wy-
borcom, co w danej chwili robi – żartował 
prezydent.

Na zakończenie spotkania każdy uczest-
nik obozu otrzymał od Lecha Wałęsy książ-
kę z autografem. Natomiast były prezydent 
dostał na pamiątkę książkę ze zdjęciami 
uczestników i przepisami ich potraw na-
rodowych, które obozowicze serwowali 
podczas jednego z wieczorów spędzonych 
w Polsce.

Mariusz Feliński 
Biuro Rady Miasta Gdańska

Młodzież, która wzięła udział w spotkaniu z Lechem Wałęsą pochodziła  
z 14 krajów

Prezydent Lecha Wałęsa został zaskoczony oryginalnym upominkiem – 
książką kucharską z przepisami uczestników obozu
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wizyta samorządowców z połocka 
Delegacja z Połocka na Białorusi odwiedziła Gdańsk. Spotkała się m.in. z przewodniczącym Rady Mia-
sta Gdańska Bogdanem Oleszkiem. Samorządowcy wymieniali doświadczenia z zakresu współpracy 
społeczno-kulturalnej oraz gospodarczej.

W spotkaniu udział wzięli: Natalia Gu-
iwik, przewodnicząca Rady Miejskiej Po-
łocka, Warwara Płatonowa, wiceprezydent 
miasta Połocka oraz przedstawiciele spółek 
miejskich. Zagranicznych gości intereso-
wały praktyczne rozwiązania w dziedzinie 
funkcjonowania samorządu oraz zarządza-
nia miastem. Rozmowy dotyczyły m.in. 
pomocy w rozszerzaniu współpracy go-
spodarczej pomiędzy podmiotami gospo-
darczymi, pomocy w tworzeniu organizacji 
z kapitałem zagranicznym oraz rozwoju 
współpracy w dziedzinie kształcenia, na-
uki i techniki. Zagraniczni goście liczyli 
również na wzmocnienie dwustronnych 
stosunków w dziedzinach kultury, sztuki, 

turystyki i sportu.
– Wizyta rozpoczęła cykl spotkań za-

planowanych w Gdańsku dla wschodnich 
sąsiadów. Tego typu branżowe projekty 
międzynarodowe są uznawane za najlep-
szy sposób współpracy – mówi Bogdan 
Oleszek, przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska.

Samorządowcy z Połocka gościli 
w Gdańsku od 7 do 12 sierpnia 2012. Zwie-
dzali m.in.  gdańskie zabytki. Szczególną 
uwagę zwrócili na organizację i wydarze-
nia kulturalne odbywające się w trakcie 
Jarmarku Św. Dominika. 

Mariusz Feliński 
Biuro Rady Miasta Gdańska

Połock leży na północy Białorusi (u ujścia Połoty do Dźwiny). To miasto 
o bogatej historii, które zamieszkuje 85-tysięcy osób. Połock jest ważnym 
węzłem komunikacyjnym z portem lotniczym, przemysłem elektromaszyno-
wym, chemicznym i odzieżowym i spożywczym. Rada Miejska Połocka liczy 
26 deputowanych.

Połock – miasto współpracujące z Gdańskiem 
List Intencyjny pomiędzy Administracją Miasta Gdańska i Komitetami Wyko-
nawczymi miast Nowopołock i Połock obwodu Witebskiego Republiki Biało-
rusi podpisano 6 lipca 2009 roku
Strony umowy zobowiązały się między innymi do:
• pomocy w rozszerzaniu współpracy gospodarczej pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi
• pomocy w tworzeniu organizacji z kapitałem zagranicznym, grup finanso-

wo-przemysłowych 
• rozwoju współpracy w dziedzinie kształcenia, nauki i techniki
• wzmocnienie stosunków w dziedzinach kultury, sztuki , turystyki i sportu
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Gości z Białorusi podjął Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska
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kuLtura

ostatnie dźwięki festiwalu Mozartiana
To już ostatni moment, by wziąć udział 

w wydarzeniu, jakim jest jedyny w swoim 
rodzaju Festiwal Mozartiana. Muzyczna 
uczta z Mozartem trwać będzie jeszcze tyl-
ko w piątek i sobotę 24 i 25 sierpnia. 

Perłą festiwalu będzie Koncert Finało-
wy, który tradycyjnie odbędzie się w Ka-
tedrze Oliwskiej. W tym roku usłyszymy 
Litaniae de venerabili altaris Sacramento 
KV 243 W. A. Mozarta oraz II Mszę G-dur 
op. 34 Józefa Elsnera. Zadanie zwieńcze-

nia festiwalu powierzono znakomitym 
wykonawcom. Wystąpią: María Cristina 
Kiehr (znakomita interpretatorka muzyki 
dawnej, wychowanka René Jacobsa), Ewa 
Marciniec, James Edwards, Stephen Gadd, 
słynna orkiestra muzyki dawnej Academy 
of Ancient Music oraz Polski Chór Kame-
ralny. Wstęp wolny na wszystkie koncerty, 
oprócz finałowego. 

Więcej informacji: www.mozartiana.pl

24 sierpnia (piątek) 
godz. 16.30 – polana za wozownią w Parku Oliwskim
MOZART DLA DZIECI, scenariusz i realizacja: Tomasz Czarnecki 
godz. 18.30 – estrada przed Pałacem Opatów
Wykonawcy: Arkadiusz Krupa – obój 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach 
Michał Klauza – dyrygent 
godz. 20.00 – Katedra Oliwska  
Koncert organizowany we współpracy z Polską Filharmonią Bałtycką w ramach 
55. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
Wykonawcy: Andrzej Chorosiński – organy,
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Grzegorz Mielimąka – dyrygent 

godz. 21.15 – fasada południowa Pałacu Opatów
pokaz FONTANNY TAŃCZĄCEJ DO MUZYKI MOZARTA 
godz. 22.00 – estrada przed Pałacem Opatów 
MozARTjazz 
Wykonawcy: Leszek Kułakowski Trio: kwartet smyczkowy Q4Q. 
25 sierpnia 2012 (sobota), 
godz. 21.00 – Katedra Oliwska 
Koncert finałowy
Wykonawcy:  Maria Cristina Kiehr – sopran , Ewa Marciniec – alt, 
James Edwards – tenor, 
Stephen Gadd – baryton, Polski Chór Kameralny, Academy of Ancient Music, 
Jan Łukaszewski – dyrygent 

CORNERS – międzykulturowy projekt badawczo-artystyczny

artyści-podróżnicy odwiedzą gdańsk i kaszuby
30 artystów-podróżników z 10 krajów: Polski, Chorwacji, Ukrainy, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Bułgarii, Hiszpanii, Słowenii i Serbii w dniach 18-31 sierpnia podróżuje po wschodniej części Europy, 
by zebrać doświadczenia i inspiracje do artystycznej pracy. Wyprawę i relacje jej uczestników można 
śledzić na bieżąco w Internecie. Ekspedycja Wschód organizowana przez Instytut Kultury Miejskiej 
kończy I etap projektu Corners.

CORNERS to międzykulturowy projekt 
badawczo - artystyczny stworzony i rozwi-
jany przez sześć europejskich organizacji/
instytucji kultury: Intercult (Szwecja), 
Instytut Kultury Miejskiej  (Polska), Exo-
dos (Słowenia), Pogon (Chorwacja), Umeå 
2014 (Szwecja) i Drugo More (Chorwa-
cja). Pierwsza faza projektu - 4 CORNERS 
Research & Development - to cztery eks-
pedycje do odległych regionów Europy. 
Artyści i badacze podróżują po każdym z 
nich przez około dwa tygodnie, by pozna-
wać i badać tamtejszą kulturalną, społeczną 
i polityczną aktywność obywatelską. Do-
świadczenia uczestników i uczestniczek 
wyprawy stanowią źródło pomysłów do ich 
artystycznej pracy.

Do tej pory odbyły się 3 ekspedycje 
(„Xpeditions”, gdzie X symbolizuje nie-
znane):
1. North Xpedition - Ekspedycja Północ, 

8 - 21 sierpnia 2011, organizowana 
przez Umeå 2014

2. Caucasus Xpedition - Ekspedycja 
Kaukaz, 27 września - 13 października 
2011, organizowana przez Intercult

3. Balkan Xpedition - Ekspedycja Bałka-
ny, 15 - 29 kwietnia 2012, organizowa-
na przez Exodos, Drugo More i Pogon

Trasa Ekspedycji Wschód organizowa-
na przez Instytut Kultury Miejskiej (East 
Xpedition - 8 sierpnia - 31 sierpnia 2012) 
obejmuje Ukrainę, Polskę, Litwę oraz Ro-
sję. Ekspedycja rozpocznie się we Lwowie, 
skąd uczestnicy wyruszą w dalszą podróż 
eksplorując m.in. Lublin, Sejny, Kłajpedę, 
Palangę, Mierzeję Kurońską, Kaliningrad, 
Kaszuby i Gdańsk.

Ekspedycja Wschód kończy I etap pro-
jektu. Podczas drugiego etapu CORNERS 
w latach 2013 - 2017, powstałe prace zo-
staną zaprezentowane w niekonwencjo-
nalnych przestrzeniach publicznych, poza 
galeriami sztuki, w zakątkach (corners) 
całej Europy. Historie zasłyszane w jednym 
zakątku, zostaną opowiedziane w innym.

Podróż można śledzić w Internecie: 
www.facebook.com/cornersofeurope, 
www.flickr.com/photos/cornersofeurope/, 
cornersofeurope.org/blog.

(MP) Zdjęcie pochodzi z Ekspedycji Północ, która odbyła się w sierpniu 2011 roku
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zobacz koniecznie

triathlon dla każdego
„Triathlon dla każdego” - tak brzmi ha-

sło przewodnie pierwszej edycji imprezy 
Triathlon Gdańsk. W samo południe w so-
botę, 25 sierpnia 176 śmiałków wystartuje 
w zmaganiach ludzi z żelaza na dystansie 
1/10 trasy IronMan. Zapisy zawodników 
zostały już zakończone, nie mniej jednak 
śmiałkowie czekają na gorący doping ki-
biców.

Niezorientowanym przypominamy, 
że na triathlon składają się trzy dyscypli-
ny sportowe: pływanie, jazda na rowerze 
i bieg. Trasa pływacka zostanie poprowa-
dzona w malowniczej scenerii wokół mola 
w Gdańsku Brzeźnie. Osoby, które znają 
tamtejszą plażę domyślają się, że pływa-
nie nie będzie trudne zwłaszcza, że jego 
długość wynosi tylko 380 metrów. Trasa 
rowerowa będzie przebiegać po ścieżkach 

nadmorskich oraz Parku Regana. Profil tra-
sy jest płaski i bardzo prosty, a dystans do 
pokonania to 18 kilometrów. Dla wprawio-
nych rowerzystów jest to świetna szansa 
na odrobienie strat i budowanie przewagi 
przed ostatnią konkurencją. Bieg będzie 
odbywać się oficjalnie na promenadzie 
nadmorskiej na dystansie 4,2 kilometra. 
Obecność wielu kibiców będzie dodawać 
sił w drodze do mety, mieszczącej się na 
końcu mola. Dla wszystkich uczestników, 
którzy ukończą zawody przewidziano pa-
kiety finiszera. Ponadto odbędzie się loso-
wanie nagród. 

Organizatorami zmagań w Gdańsku są: 
Grupa Profesjonalnych Trenerów Sport-
-evo, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gdańsku oraz Akademia Wychowania 
Fizycznego i Sportu w Gdańsku.       (MK)Fo
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baltic games extreme 
sports Festival

Baltic Games Extreme Sports Festival to jedyna w Polsce, największa, cyklicznie odbywająca się im-
preza sportów ekstremalnych. Jej kolejna, piąta edycja obędzie się w weekend 30 sierpnia-1 września. 
Zobaczymy w niej zawodników z Europy i USA, którzy wystartują w 3 dyscyplinach sportowych: skate, 
bmx, in line.

Dzięki 4 ostatnim edycjom Baltic Games 
zyskał miano jednego z największych festi-
wali extreme w Europie. Impreza z roku 
na rok skupia coraz większe rzesze fanów, 
takich dyscyplin jak: deskorolka, rolki i ro-
wery BMX. W 2012 roku Baltic Games po 
raz pierwszy zorganizowany zostanie w za-
daszonym obiekcie. Festiwal odbędzie się 
w hali ERGO Arena na granicy Gdańska 
i Sopotu. Zawodnicy będą mieli do dyspo-
zycji skatepark, który stanie na powierzchni 
1350 m². Rywalizacja będzie się odbywać 
na największych przeszkodach, jakie do tej 
pory zostały wybudowane w Polsce. Nowy 
jumpbox o wysokości ponad 2,5m i wiele 
innych przeszkód będzie miejscem rywa-
lizacji takich sław światowego BMX’a jak 
Drew Bezanson, Pat Casey, Mark Webb, 
Daniel Dhers czy Harry Main. Nie zabrak-
nie też takich zawodników deskorolki jak: 
Jordan Hoffart, Chad Bartie, Maxim Haba-
nec, Alex Mizurov czy Helder Lima i wie-
lu, wielu innych.

Nieodłącznym elementem Baltic Games 
będzie również wieczorna część festiwa-
lowa – Baltic Music Stage. To specjalnie 
zaaranżowana strefa muzyczna, położona 
na terenie Hipodromu. Kilkunastu arty-
stów oraz porządna dawka dobrej muzyki 
na dwóch scenach muzycznych: Reggae/
HipHop i House/dnb/dubstep. Wystąpią 
czołowi polscy artyści, m.in. Baku Baku 
Skład czyli Abradab, Joka, Wsz & Cne, 
Marika, Jamal Soundsystem, Numer Raz 
jako headlinerzy składu Reggae/HipHop 
oraz Novika, Viadrina, Mian, PZG, NWR, 
Juice prezentujący szeroko pojęte odmiany 
muzyki elektronicznej.

Poza wspomnianymi już dwiema sce-
nami, w strefie muzycznej będzie można 
znaleźć również ogródki gastronomiczne, 
chillout zone oraz deSkiDance silent disco.

Strefa Baltic Music Stage będzie otwarta 
każdego dnia festiwalu od godz. 21.00, tuż 
po zakończeniu zawodów na Ergo Arenie.

(MK)

Więcej informacji na www.balticgames.pl 
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top 5 centrum Hewelianum
„Matematyczny plac zabaw”, Redita Napoleońska, wt.-pt. 11.00-14.00; 
„Podwórkowa matematyka” o godzinie 12.00. Wstęp wolny! 

Na „Matematycznym placu zabaw” lubiący niekon-
wencjonalne sposoby liczenia, będą mogli zobaczyć, jak 
rzucając patykami sprostać trudnym obliczeniom. Wśród 
innych atrakcji znaleźć można układanki, geometryczne 
łamigłówki, czy matematyczne rebusy. „Klockomaniacy” 
będą mogli stworzyć gigantyczne konstrukcje, wykorzy-
stując jedynie proste klocki. Miłośników gier planszo-
wych Centrum Hewelianum zaprasza do wielkoforma-
towego TrykTraka, a najmłodszych do zabawy MEGA - bryłami geometrycznymi. 
W samo południe odbywają się warsztaty „Podwórkowa matematyka”, gdzie uczest-
nicy własnoręcznie przekonają się, że matematyka może być zaskakująca i ciekawa!

„Świat zmysłów” - interaktywna wystawa czasowa, Galeria Strzelecka, 
wt.-nd. 10.00-17.00.

Oryginalną propozycją na tegoroczne wakacje jest 
niesamowita podróż do „Świata zmysłów”, który mo-
żemy odkrywać na ponad trzydzieści interaktywnych 
sposobów, na nowej wystawie czasowej. „Receptory”, 
„Mono czy Stereo” oraz „Iluzje” to trzy główne grupy te-
matyczne, a na samej ekspozycji zwiedzający przekonają 
się, czym jest kamuflaż, jakie są granice słuchu, co moż-
na zobaczyć przez magiczne okulary oraz jakie dźwięki 
wydaje pianino Sheparda. Wystawa przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego prezentowana jest w niesamowitej scenerii budynku Galerii Strzeleckiej. 

Wycieczki historyczne po forcie Góry Gradowej, czwartek i sobota 11.00.
Wyjątkowość Fortu Góry Gradowej to nie tylko jego 

położenie na jednym ze wzgórz morenowych w pobliżu 
Starego Miasta, lecz również jego bogata i wciąż nie do 
końca odkryta historia oraz cenne zabytki architektury 
zlokalizowane na jego terenie. Dwugodzinną podróż 
śladami najważniejszych wydarzeń w historii Gdańska, 
uatrakcyjni wspaniała panorama Głównego Miasta, którą 
można podziwiać z kilku punktów widokowych. Wy-
cieczki dla osób indywidualnych będą odbywały się w każdy czwartek oraz sobotę, 
o godzinie 11:00. 

„Energia, Niebo i Słońce” - wystawa interaktywna, Kaponiera Południowa, 
wt-nd 10.00-17.00

Na dwóch piętrach interaktywnej wystawy w Kapo-
nierze Południowej czeka pracownia energii oraz pra-
cownia nieba, gdzie można do woli eksperymentować na 
65 różnych sposobów. Dźwięk, który widać, fala tsunami 
czy Słońce sterowane gestami - to eksponaty znane już 
gościom Centrum Hewelianum. Jednak w tym roku na 
wystawie czekają także nowe atrakcje: można sprawdzić 
swoją wagę na Słońcu lub dowiedzieć się jak oszukać 
kamerę termowizyjną! 

„Wehikuł Czasu - Człowiek i Pocisk”, wt.-nd. 09.00-18.00, wstęp wolny.
Multimedialna wystawa przenosząca w podróż po hi-

storii fortu, na którą składa się 14 różnorodnych ekspo-
zycji ukazujących przeszłość Góry Gradowej z historią 
miasta Gdańska w tle. W zabytkowych schronach oraz 
remizach artyleryjskich przedstawiono wybrane epizody 
z dziejów fortu. Przewodnikami podczas fascynującej 
podróży wehikułem czasu są znani polscy aktorzy wcie-
lający się w rolę historycznych postaci opowiadających 
o tajemniczej historii fortu Góry Gradowej.

Informacje o biletach znajdują się na stronie 
www.hewelianum.pl

Fot. PKFM „Twierdza Gdańsk”

zobacz koniecznie

weź udział  
w jubileuszowym 

biegu westerplatte
8 września roku Miasto Gdańsk już po raz 50. będzie gościć prestiżową imprezę 

biegową najwyższej rangi. Bieg Westerplatte - do 2007 roku noszący nazwę Międzyna-
rodowego Biegu Ulicznego Szlakiem Obrońców Wybrzeża’39 - jest najstarszą imprezą 
biegową w Polsce, na stałe wpisaną kalendarz ważnych wydarzeń sportowych. Jej ini-
cjatorem jest wieloletni, znakomity dziennikarz Radia Gdańsk, Jerzy Gebert. 

Historia powstania biegu została zapisana w jego książce zatytułowanej „Mikrofo-
nem zapisane”. Jego idea od początku związana jest z czczeniem pamięci wrześnio-
wych dni sprzed 73 lat. Gdańska rozgłośnia od samego początku jest wspólnie z Miej-
skim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gdańsku współorganizatorem oraz patronem 
medialnym imprezy.

Chętni, którzy chcieliby wziąć udział 
w tym wyjątkowym wydarzeniu mogą się za-
pisywać. Rejestra- cja przebiega dwutorowo. 
Jedną z opcji były zapisy przez Internet, ale 
limit 1100 zgłoszeń został już wyczerpany. 
Pozostały więc tylko i wyłącznie zapisy 
osobiste, które będą możliwe dzień przed bie-
giem – 7 września w siedzibie MOSiR w Gdańsku, przy ul. Traugutta 29 w godz. 14.00 
– 20.00. Tutaj również obowiązuje limit zgłoszeń - 100 osób. Przy czym jedna istotna 
wiadomość, start jest bezpłatny!

Pula nagród finansowych dla najlepszych uczestników wynosi ponad 20.000 zło-
tych. Panie i panowie mogą liczyć na czeki w takiej samej wysokości. Każdy uczestnik 
otrzyma specjalnie odlany medal. Będzie miał również szansę na zdobycie atrakcyj-
nych nagród rzeczowych. Ich łączna pula wyniesie również 20.000 zł. Tym samym 
wszyscy mogą okazać się zwycięzcami.

(GP)

Ciekawostka…
Trasa biegu prowadzi spod grobu mjr. Henryka Sucharskiego na Westerplatte 

(gdzie zawodnicy składają kwiaty), a jego meta znajduje się w najbardziej ekspo-
nowanym miejscu, czyli w pobliżu fontanny Neptuna. Trasa biegu atestowana jest 
przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. W ubiegłym roku bieg ukończyło 1200 biega-
czy – z Polski, Białorusi czy Kenii. Zwycięzcą ubiegłorocznej edycji biegu był Kenij-
czyk John Kibichy, który pokonał trasę w czasie 30 min 25 sek.

10 km 
to trasa, którą pokonają  

uczestnicy biegu

Chętni mogą się jeszcze zapisywać. 7 września w siedzibie MOSiR przyj-
mowane będą zgłoszenia osobiste
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kaLendariuM wydarzeŃ
• Międzynarodowy Festiwal Mozar-

towski MOZARTIANA, godz. 18.30, 
estrada przed Pałacem Opatów 

• Gdańskie Noce Jazsowe, Projekt 
Grzegorza Rogali (Polska – Izrael) 
z gościnnym udziałem Sagit Zilberman 
(Izrael) – saksofon; Wierba & Schmidt 

Quintet feat. Piotr Baron; DUO DRAM: 
Jaskułke & Wyleżoł, godz. 19.00, Teatr 
Leśny, ul. Jaśkowa Dolina 45

• XI Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 
godz. 19.00, Tczew, Klub „Tromba” –  
ul. Kołłątaja 9

• Zajęcia plastyczne dla Seniorów. Szyjemy zabawki z filcu, godz. 10.00, Dom Sztuki - 
Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25 

• KOMIKS VS. MANGA - rysowanie historii, pisanie scenariuszy, dobra zabawa i ry-
walizacja, w godz. 10.00-12.00, Biblioteka Manhattan, al. Grunwaldzka 82

• Baltic Games Extreme Sports Festival, ERGO Arena

• Baltic Games Extreme Sports Festival, ERGO Arena
• Koncert na wstążki – instalacja przestrzenna Jerzego Janiszewskiego, skwer przy 

Wielkim Młynie 

• Genesis, godz. 19.00, Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
• Koncert na wstążki – instalacja przestrzenna Jerzego Janiszewskiego, skwer przy 

Wielkim Młynie 

• Koncert na wstążki – instalacja przestrzenna Jerzego Janiszewskiego, skwer przy 
Wielkim Młynie 

• Promocja książki Danuty Waniek „Orzeł i krucyfiks. Eseje o podziałach politycz-
nych w Polsce”, godz. 18.00, Filia nr 2 WiMBP, ul. Opata J. Rybińskiego 9

• Koncert na wstążki – instalacja przestrzenna Jerzego Janiszewskiego, skwer przy 
Wielkim Młynie 

• Subiektywna Linia Autobusowa, wycieczki po Stoczni

• Koncert na wstążki – instalacja przestrzenna Jerzego Janiszewskiego, skwer przy 
Wielkim Młynie 

• Subiektywna Linia Autobusowa, wycieczki po Stoczni

• Koncert na wstążki – instalacja przestrzenna Jerzego Janiszewskiego, skwer przy 
Wielkim Młynie 

• Wieczór z poezją Piotra Szczepańskiego, godz. 18.00, Filia nr 2 WiMBP,  
ul. Opata J. Rybińskiego 9 

• Spotkanie z Krzysztofem Rudowskim, godz. 18.00, Filia Gdańskiej WiMBP,  
ul. Mariacka 42, Gdańsk 

• Międzynarodowy Festiwal Mozartow-
ski MOZARTIANA, godz. 21.00,  
Archikatedra Oliwska

• Gdańskie Noce Jazsowe - Benefis: 
Eryka Kulma, godz. 19.00, Teatr Leśny,  
ul. Jaśkowa Dolina 45

• Muzyka Aniołów Mariackich, Wieczór 
czwarty: flety Traverso, godz. 20.15, 
Bazylika Mariacka, ul. Podkramarska 5

• Triathlon, godz. 12.00, molo 
w Brzeźnie

• XI Festiwal Grzegorza Ciechowskiego, 
godz. 19.00 Tczew, Amfiteatr im. 
Grzegorza Ciechowskiego

• Joga na zdrowie, godz. 10.00, molo 
w Brzeźnie

• Maraton Sierpniowy, PGE Arena 
Gdańsk 

• Gdańskie Noce Jazsowe, ODLOT: Projekt Idiom – Północ Tomasza Welanyka; Mał-
gorzata Walentynowicz z zespołem Lux:NN; Jazzpirin - Irek Wojtczak z zespołem, 
godz. 19.00, Teatr Leśny, ul. Jaśkowa Dolina 45

• Joga na zdrowie, godz. 18, molo w Brzeźnie
• Czarna maska, Krzysztof Penderecki premiera), godz. 19.00, Państwowa Opera 

Bałtycka, al. Zwycięstwa 15
• Maraton Sierpniowy, PGE Arena Gdańsk

• Stocznia Gdańska szlakami kobiet – trasa Działaczki Solidarności, godz. 18.00, 
ZAPISY: Punkt Informacji Kulturalnej, ul. Długi Targ 39/40, e-mail: punkt@ikm.
gda.pl, tel. 58 301 2016

• Zajęcia plastyczne dla Seniorów, Kartki papierowe op-art (trójwymiarowe), 
godz. 10, Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25 

• KOMIKS VS. MANGA - rysowanie historii, pisanie scenariuszy, dobra zabawa 
i rywalizacja, w godz. 10.00- 12.00, Biblioteka Manhattan, al. Grunwaldzka 82

• Zajęcia plastyczne dla Seniorów, Biżuteria w odcieniach folk, godz. 10,  
Dom Sztuki  - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25 

• Koncert Eliza Banasik - poezja śpiewana z akompaniamentem gitary, godz. 
16.00, Filia Gdańskiej WiMBP ul. Mariacka 42 

• KOMIKS VS. MANGA - rysowanie historii, pisanie scenariuszy, dobra zabawa 
i rywalizacja, w godz. 10.00- 12.00, Biblioteka Manhattan, al. Grunwaldzka 82

• Stocznia Gdańska szlakami kobiet – trasa Działaczki Solidarności, godz. 18, ZAPISY: 
Punkt Informacji Kulturalnej, ul. Długi Targ 39/40, e-mail: punkt@ikm.gda.pl,  
tel. 58 301 2016

• Zajęcia plastyczne dla Seniorów, Stroiki ozdobne z bibuły, godz. 10.00, Dom Sztuki 
- Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25 

• KOMIKS VS. MANGA - rysowanie historii, pisanie scenariuszy, dobra zabawa 
i rywalizacja, w godz. 10.00- 12.00, Biblioteka Manhattan, al. Grunwaldzka 82

• Zajęcia plastyczne dla Seniorów, Dekorujemy dom, godz. 10, Dom Sztuki - Gdań-
ski Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25 

• Baltic Games Extreme Sports Festival, ERGO Arena
• KOMIKS VS. MANGA - rysowanie historii, pisanie scenariuszy, dobra zabawa 

i rywalizacja, w godz. 10.00- 12.00, Biblioteka Manhattan, al. Grunwaldzka 82

niezbędnik

więcej na www.gdansk.pl

Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Gdańsku
Biuro Prezydenta 
ds. Kultury
ul. Nowe Ogrody 8/12
 + 48 58 323 61 30

Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
 +48 58 323 61 29

Kancelaria Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 63 10

Wydział Finansowy
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 62 67

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 61 21

Wydział Kadr i Organizacji
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 62 06

Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 60 20

Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 63 22

Wydział Skarbu
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 63 79

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 63 72

Wydział Urbanistyki, Architektury 
i Ochrony Zabytków
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 64 51

Zespół Obsługi 
Mieszkańców Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
 +48 58 323 60 30 oraz 68

Biuro Prezydenta 
ds. Promocji Miasta
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
 +48 58 323 71 04

Biuro Rady Miasta Gdańska
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Nowy Ratusz)
 +48 58 323 70 05

Miejski Rzecznik Konsumentów
ul. Wały Jagiellońskie 1
(Nowy Ratusz)
 +48 58 323 70 11

Wydział Edukacji
ul. 3 Maja 9
 +48 58 323 67 27

Wydział Geodezji
ul. 3 Maja 9
 +48 58 323 67 70

Wydział Polityki Społecznej
ul. 3 Maja 9
 +48 58 323 67 00

Wydział Programów Rozwojowych
ul. Kartuska 5
 +48 58 526 80 00

Wydział Środowiska
ul. 3 Maja 9
 +48 58 323 68 10

Biuro Prezydenta ds. Sportu 
i Euro 2012
ul. Długi Targ 39/40
 +48 58 526 81 00

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
ul. Wyspiańskiego 9A
 +48 58 778 60 31

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1
ul. Partyzantów 74
 +48 58 323 69 00

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2
ul. Milskiego 1
 +48 58 323 71 70


