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Drogi czytelniku,
Przymorza!

mieszkańcu

W Twoje ręce oddajemy trzeci
numer biuletynu, który w całości
przygotowują mieszkańcy dzielnicy
skupieni wokół idei powołania Rad
Dzielnic na Przymorzu w roku
2015. Pracy przed nami ogrom. W
pierwszej kolejności należy zebrać
10% podpisów mieszkańców pod
wnioskiem o powołanie Rad
Dzielnic (należy osobno zebrać
podpisy na Przymorzu Małym
i osobno na Przymorzu Wielkim).
Następny krok to weryfikacja
zebranych
podpisów
przez
urzędników
Urzędu
Miasta
Gdańska.
Po
pozytywnej
weryfikacji Prezydent Miasta
wyznacza termin, w którym
odbywają się wybory do Rady
Dzielnicy. I tu potrzebny jest liczny
udział mieszkańców, gdyż od
frekwencji
w
wyborach
uzależniony jest budżet Rady
Dzielnicy, wykorzystywany później
do realizacji różnych przedsięwzięć
na dzielnicy.
Dlatego zapraszamy serdecznie do
włączania się w podejmowane
przez nas inicjatywy, aby jak
największa liczba mieszkańców
Przymorza wiedziała o naszym
działaniu.
Zapraszamy do współpracy!!!
(ksk)

UWAGA UWAGA UWAGA
Przed oszustami i złodziejami na
tzw. „wnuczka”!!!
W takim i każdym innym
przypadku dzwoń:
997 lub 112.

DLACZEGO WARTO MIEĆ RADĘ DZIELNICY?
PRZYKŁADÓW DOBRYCH PRAKTYK CIĄG DALSZY
Te rejony Gdańska, które już dysponują własnymi radami dzielnic, stale dostarczają
nam licznych przykładów na to, w jaki sposób mieszkańcy mogą sami zmieniać
otaczającą rzeczywistość do pożądanego przez nich kształtu. W pierwszym numerze
naszego biuletynu przykładami robiących wrażenie osiągnięć Rady Dzielnicy
Wrzeszcz Górny podzieliła się z nami przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Lidia
Makowska. Tym razem przyjrzymy się pracy Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz.
Piotr Dwojacki, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Dolny Wrzeszcz, spytany
o efekty pracy na rzecz mieszkańców najbliższej mu części miasta, nie miał
problemów ze wskazaniem równie imponującego dorobku.
Listę otwiera pierwszy w Gdańsku budżet obywatelski przyjęty w 2012 roku.
Ponadto radni dzielnicy wraz z zarządem jako zasadę przyjęli, że przedsięwzięcia
przyjęte przez Radę Dzielnicy muszą być co najmniej konsultowane z mieszkańcami,
a najlepiej bezpośrednio przez nich przygotowywane. W efekcie powstały projekty
placów zabaw i terenów rekreacyjnych w lokalizacjach najbardziej dogodnych dla
mieszkańców.
Istotnym osiągnięciem jest stworzenie księgi – wzornika kolorystyki kamienic.
Dokument, dostępny w Referacie Estetyzacji Urzędu Miasta Gdańska, jest istotny
z punktu widzenia estetyki i spójności urbanistycznej tej części Gdańska. Dodatkowo
udało się przekonać część Radnych Miasta Gdańska do zmiany jednego z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.
W sytuacjach najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców Rada Dzielnicy
skutecznie podejmuje interwencje tak, jak w przypadku usterek w nowo
wybudowanej i oddanej do użytku ulicy „Nowa Kościuszki/Trasa Słowackiego”
(obecnie Aleja Żołnierzy Wyklętych przechodząca w ul. Hynka, oddzielająca Wrzeszcz
od Zaspy). Udało się także odłożyć w czasie decyzję o zabudowie leśnych i parkowych
terenów Pasa Nadmorskiego, które nie tylko dla mieszkańców Przymorza, ale także
Wrzeszcza i innych dzielnic stanowią „zielone płuca” miasta. Podejmowane
interwencje dotyczą także problemów mniejszych społeczności (kwartały ulic,
pojedyncze ulice). Oprócz tego radni dzielnicy na bieżąco opiniują dokumenty
miejskie.
Rada dzielnicy podejmuje się także takich akcji, jak organizowanie pomocy
przedświątecznej dla potrzebujących dzieci z gorzej sytuowanych rodzin czy
organizacja konkursów wiedzy i imprez sportowych - jak dolnowrzeszczańskiej części
Biegowego Grand Prix Dzielnic Gdańska (wspólna impreza wielu rad dzielnic). Ważne
dla tożsamości mieszkańców były też obchody 750–lecia sporządzenia przez księcia
Świętopełka historycznej notatki, w której pierwszy raz pojawiła się nazwa
"Wrzeszcz".
Tylko od nas samych, mieszkańców Przymorza, zależy, czy będziemy mogli
zrobić równie wiele dla naszej dzielnicy.
Adam Szczepański
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AKTIV PARK PRZYMORZE,
NOWA PRZESTRZEŃ DLA CAŁYCH RODZINY
Na mapie Przymorza pojawiła się w listopadzie nowa
przestrzeń przyjazna każdemu mieszkańcowi bez względu
na wiek. To Aktiv Park Przymorze – plac rekreacyjny
zrealizowany w ramach pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego w Gdańsku znajdujący się przy ul.
Jagiellońskiej pomiędzy Przychodnią „Jagiellońska”
a kościołem pw. Św. Józefa.

Aktiv Park Przymorze stanowi centrum rekreacyjne dla
mieszkańców
Przymorza.
Charakteryzuje
go
wielofunkcyjność, otwartość oraz szerokie spektrum
odbiorców. W jego skład weszły:
-ścieżka do balansowania – wychodzi naprzeciw dziecięcej
potrzebie ruchu. Balansowanie do przodu, w tył, na boki
będzie dla nich fascynującą rozrywką. Przy tym sprawdzą
one swoje możliwości, spróbują przezwyciężyć strach,
a z każdym sukcesem nabiorą pewności siebie;
-tworzenie i doświadczanie – strefa różnych modułów dla
rozwoju świata zmysłów; prowokuje ruch, oferuje nowe
wrażenia zmysłowe, zachęca do zabawy; pozwala
doświadczać świat wszystkimi zmysłami;
-dwustronna ścianka do wspinaczki – pomocna w rozwoju
równowagi, motywuje do działania;
-siłownia zewnętrzna – 6 urządzeń; atrakcyjna
w użytkowaniu zachęci do podjęcia ćwiczeń , zmotywuje do
przejścia na zdrowy tryb życia;
-stoły do gier planszowych – 3 stoły do gry w gry
planszowe.
Projekt objął także małą architekturę: ławki, kosze na
śmieci, stojak na rowery oraz gablotę informacyjną.
Celem projektu była poprawa infrastruktury rekreacyjno –
sportowej w tej części dzielnicy szczególnie w zakresie
dostępności wysokiej klasy urządzeń dla wszystkich
mieszkańców. Chodziło o stworzenie miejsca, które zachęci

wszystkich – dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów do
wypoczynku na świeżym powietrzu, które sprawi,
że rekreacja ruchowa stanie się realnym konkurentem dla
telewizora i komputera. Aktiv Park Przymorze ma za
zadanie łączyć pokolenia, być miejscem spotkań całych
rodzin i integrować społeczność lokalną. Godne
podkreślenia są walory edukacyjne i wychowawcze parku,
na które składa się strefa tworzenia i doświadczania, ścianka
do wspinaczki oraz ścieżka do balansowania- one mają
motywować do myślenia w działaniu. Przy okazji realizacji
zadania istniejący skwer został oczyszczony, otrzymał nowe
nasadzenia roślinne oraz wzbogacony został o małą
architekturę przez co miejsce to stało się przyjaźniejsze
i bezpieczniejsze.

Krzysztof Skrzypski

Więcej na stronie www.psouu.gda.pl
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CENTRUM MEDIACJI SZKOLNEJ
I RÓWIEŚNICZEJ
5 listopada 2014r. Dyrektor Wydziału Rozwoju
Społecznego p. Piotr Kowalczuk oficjalnie poinformował na
spotkaniu dyrektorów szkół i placówek oświatowych o
utworzeniu Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej!
Projekt powstał w wyniku współpracy Wydziału Rozwoju
Społecznego Miasta Gdańsk i Polskiego Centrum Mediacji .
Wyrósł na doświadczeniach wyniesionych z projektu:
„Mediacja
szkolna
jako
element
wychowania
obywatelskiego. Doświadczenie polskie dla Ukrainy”.
Środowisko
sędziowskie
wyraziło
duże uznanie dla naszych
działań
w
zakresie
wprowadzania mediacji
w naszej szkole. Dlatego
też
Sąd
Okręgowy
w
Gdańsk
objął
Patronatem Honorowym
nasze przedsięwzięcie. Patronatem naukowym natomiast
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wspierać nas także
będzie Koło Naukowe Arbitrażu i Mediacji Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Na bazie tych doświadczeń będzie funkcjonowało
Centrum Mediacji Szkolnych i Rówieśniczych przy ZKPiG
nr 33, ul. Kołobrzeska 75 . Nasza szkoła stanie się miejscem,
gdzie będzie można uzyskać informacje, wskazówki,
skorzystać z konsultacji. W naszej szkole jest kilku
wykształconych mediatorów a dwóch jest zawodowymi
mediatorami i to właśnie z ich bogatego doświadczenia
będzie można skorzystać. Zarówno nauczyciele jak i rodzice
będą mogli znaleźć tu wsparcie w rozwiązaniu sytuacji
konfliktowych. Zadbamy także o szkolenia. Na początku
dyrektorów placówek oświatowych, by wiedzieli jak
mediacje wprowadzić do szkolnej rzeczywistości. Potem
chcielibyśmy, by każda szkoła miała swojego lidera, który
w razie potrzeby będzie wiedział jak sięgnąć po mediacyjny
sposób pracy. Nasza szkoła może także stanowić neutralny
grunt do przeprowadzenia mediacji, a jest to jeden
z warunków jej powodzenia.
Konsultacje naszych mediatorów
Wtorek 14.00-16.00 mediator Katarzyna Stryjek
tel. kom. 502 209 729
Środa 9.30-11.30 mediator Renata Gromko
tel. kom. 517 829 535

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Emocje związane z wyborami samorządowymi trwały
w tym roku wyjątkowo długo. A właściwie wciąż trwają,
gdyż nieudolny system liczenia głosów i liczne kontrowersje
dotyczące wyników dotychczas kojarzyły się nam
z wyborami na Białorusi, a nie w Polsce, i to ćwierć wieku po
obaleniu komunizmu.
Według sondażu Instytutu Badań Rynkowych
i Społecznych zleconego dla „Rzeczpospolitej” wynika,
iż zaledwie 59% Polaków wierzy w uczciwość
przeprowadzonych wyborów. To wynik fatalny dla kraju,
który, przynajmniej oficjalnie, świętuje 25 lat wolności
i demokracji. Ponadto w tym roku miał miejsce niechlubny
rekord ilości oddanych nieważnych głosów, których było
aż 18% (choć w samym Gdańsku była to mniejsza liczba).
Nowe wybory to często nowe twarzy u władzy. A jak było
w Gdańsku? Prezydentem z pewnością pozostanie Paweł
Adamowicz (artykuł został napisany przed II turą wyborów).
Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego celowo
pominąłem, gdyż mają oni znikomy wpływ na życie
codzienne przymorzan. W przeciwieństwie do Rady Miasta
Gdańska, a w szczególności polityków z okręgu wyborczego
nr 5, do którego należy teren Przymorza i Zaspy. Radnymi
Gdańska wybranymi przez mieszkańców tych dzielnic
zostało czterech polityków PO i dwóch PiS-u. W Platformie
Obywatelskiej są nimi Andrzej Kowalczys, Agnieszka
Owczarczak, Przemysław Ryś i Beata Wierzba. Z Prawa
i Sprawiedliwości mandat radnego sprawować będą Anna
Kołakowska i Grzegorz Strzelczyk.
Część z nich (Owczarczak, Ryś, Strzelczyk) pełniła już
funkcję radnych z naszego okręgu w kadencji 2010-2014.
Beata Wierzba była radną z terenu Śródmieścia i Chełmu,
natomiast Andrzej Kowalczys i Anna Kołakowska dotychczas
nie pełnili tej funkcji. W kolejnych wydaniach biuletynu
przybliżymy sylwetki tych osób. Mamy nadzieję,
że niezależnie od przynależności partyjnej będą oni
wspierać powstanie Rady Dzielnicy Przymorze Małe i Rady
Dzielnicy Przymorze Wielkie. Ale o tym przekonamy się
w najbliższych miesiącach.
Maciej Antończyk
www.fb.com/Przymorze.org
Zapraszamy na „Weekend obywatelski”
w Galerii Przymorze

Sobota 13.12 godz. 11:00 – 14:00
Niedziela 14.12 godz. 15:00 – 18:00

Dyrektor ZKPiG nr 33
mgr Iwona Klein

Przyjdź! Porozmawiaj! Podpisz wniosek o
powołanie Rad Dzielnic na Przymorzu!
Przygotowaliśmy również animacje dla
całych rodzin.
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PRZYMORSKIE MINI KOLOSY
W dniu 21 listopada w Gimnazjum nr 19 w Gdańsku, odbyły
się PRZYMORSKIE MINI KOLOSY. Już po raz drugi
spotkaliśmy się z osobami, które kochają podróże
i dzielą się swoimi wrażeniami z różnych wypraw. Naszym
celem jest zachęcić młodzież do odkrywania świata,
pokazania im, że warto poznawać nowe miejsca i ludzi, oraz
że warto realizować swoje marzenia. Chcemy przekonywać,
że nie musimy wyjeżdżać na drugi koniec świata, aby
doświadczyć wspaniałej przygody. Naszymi odbiorcami jest
nie tylko młodzież. Zależy nam, by na naszych spotkaniach
byli obecni także rodzice, nauczyciele, mieszkańcy
Przymorza - wszyscy zainteresowani przygodą. Ku naszej
uciesze, goście uczestniczący w Mini Kolosach, to bardzo
różnorodna grupa osób. Staramy się, aby nastrój podczas
imprezy był wyjątkowy. Dbamy o oprawę wykorzystując
ciekawą scenografię i serwując pyszny poczęstunek.
Zaproszeni goście przedstawiają swoje prezentacje, nie
oczekując w zamian żadnej gratyfikacji. Staramy się, aby dla
każdego, kto nas odwiedzi, wieczór był niezapomniany.
Żywimy nadzieję, że spełniamy oczekiwania naszych
słuchaczy.

W tym roku „przenieśliśmy” się do Peru i Argentyny
(Karolina Karszna). Poznaliśmy też Izrael (Tomasz Dunst)
i „odbyliśmy rejs” na Spitsbergen (Barbara Bielenkiewicz).
Cieszymy się, że podczas tegorocznej edycji wystąpili nasi
uczniowie (Bartek Dembski, Bartek Liszka, Dawid
Orzechowski), którzy zaprezentowali swoje wrażenia z rejsu
po Morzu Bałtyckim. Ta przygoda mogła się odbyć dzięki
pani Barbarze Bielenkiewicz, która propaguje żeglarstwo
w naszej szkole i współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Gdańsku. Chłopcy popłynęli w rejs na
legendarnym polskim żaglowcu “Generał Zaruski” w ramach
projektu MAST (Maritime Education and Sail Training for
Young People).
Każde spotkanie kończymy konkursem dla uczestników.
Pytania związane są z prezentacjami. Chcemy bowiem, aby
młodzież nie tylko dobrze się bawiła, ale również jak
najwięcej była w stanie skorzystać z wiedzy
i doświadczeń przekazanych przez prelegentów.
Cieszymy się, że nasze Mini Kolosy spotkały się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców Przymorza. Mamy

jednocześnie nadzieję, że impreza będzie miała charakter
rozwojowy i stanie się inspiracją do dalszych działań
i przedsięwzięć. Dlatego już teraz zapraszamy na kolejną
edycję za rok!
Karina Krynicka

Nasz biuletyn możesz bezpłatnie otrzymać w poniższych
miejscach:













Sklep spożywczo-warzywniczy „U Kasi”,
ul. Śląska 39 A
Foto Kadr, ul. Kołobrzeska 17
Bar „Monika”, ul. Słupska 28
Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Arkońska 17
Sklep spożywczy „Daniela, ul. Piastowska 98
Sklep rybny „Krewetka”, ul. Piastowska 98
Klub osiedlowy „Piastuś”, ul. Piastowska 98 A
VITAVET S.C. Przychodnia weterynaryjna,
ul. Piastowska 90 B
Sklep zoologiczny „Łapka”, ul. Jagiellońska 10 G-H
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku,
ul. Jagiellońska 11
Sklep spożywczy Fresh Market
ul. Rzeczypospolitej 3

