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Niezale¿nie od tego, czy lubimy G³ówne Miasto, czy nie, jest to dzi nazwa
obowi¹zuj¹ca, wprowadzona rozporz¹dzeniem Ministra Administracji Publicznej
O przywróceniu i ustalaniu nazw miejscowoci z dnia 11 lutego 1946 r.

Stare, G³ówne i inne 
gdzie, dlaczego?
Dzisiejszym Gdañszczanom (niekiedy nawet urzêdom) sprawia czasem trudnoci osobliwe stare nazewnictwo. Wydaje siê
nielogiczne, ¿e piêknie odbudowane zabytkowe centrum historycznego ródmiecia nie jest Starym, tylko G³ównym Miastem,
a dzielnica na pó³noc od niego, to w³anie Stare Miasto. Na Starym Miecie jest hotel Hevelius, wie¿owiec Proremu (dzi
Organiki), dom handlowy Madison, nawet Dworzec G³ówny mo¿na do niego zaliczyæ  czy to nie paradoks?
Wyjanienie znajdujemy w historii.
Pierwsza nazwa  gród (castrum) nad Mot³aw¹
Pocz¹tkowo dla ca³ego obszaru miejskiego u¿ywano nazwy Gdañsk, wyró¿niaj¹c niekiedy gród (castrum) nad Mot³aw¹.
Przyznaniu praw miejskich towarzyszy³o
okrelenie civitas. Po 1308 r., kiedy na
dzisiejszym G³ównym Miecie zaczê³a powstawaæ nowa zabudowa, przylgnê³a do
niego nazwa Nowe Miasto (nova civitas,
nuwe stad), w odró¿nieniu od starego miasta  jeszcze bezimiennego. Po zbudowaniu
fortyfikacji now¹ dzielnicê okrelano jako
wewn¹trz murów, a star¹ jako obszar
poza murami. Oko³o roku 1370 utrwali³a
siê dla tej ostatniej nazwa Stare Miasto (alde
stad, antiqua lub vetus civitas), kilkakrotnie
tak¿e Stary Gdañsk (antiqua Gdantzk). Nazwa Nowego (dzisiejszego G³ównego) Miasta
zosta³a póniej wyparta przez Prawe Miasto
(rechte stadt)  po raz pierwszy w korespondencji w 1406 r. Mog³o siê to wi¹zaæ z rozrastaj¹cym siê wokó³ starej stoczni na La-

stadii przedmieciem, które w tym czasie
zaczêto traktowaæ jako nowe i odpowiednio nazywaæ (Lastadia, która teraz nazywa
siê Nowym Miastem). Wkrótce jednak nazwa Przedmiecie (suburbium, Vorstadt),
do której po ostatniej wojnie dodano okrelenie Stare, okaza³a siê tam silniejsza.
Nazwa Prawego Miasta nie mia³a nic
wspólnego z po³o¿eniem po jakiej prawej stronie. Znaczenie by³o takie samo jak
w starej polszczynie: miasto prawdziwe
(w³aciwe) lub prawowite. Zarówno po
polsku jak po niemiecku s³owo prawe
oznacza tak¿e szlachetne. Nazwa ta by³a
w powszechnym u¿yciu. W polskim tekcie
pod panoram¹ Gdañska Jakuba Hoffmana
z 1635 r. czytamy Jest to Miasto wewn¹trz
na trzy czêci podzielone, Jako na stare
Miasto, Prawe Miasto y przedmiecie.
Zalegalizowane w 1946 r. G³ówne Miasto
nawi¹zuje do ³aciñskiego urbs principalis
lub primaria. Po polsku pojawi³o siê po raz
pierwszy w przewodniku wydanym przez
Dziennik Gdañski w 1921 r. Inni polscy

autorzy nadal u¿ywali nazwy Prawe Miasto.
Prawny nakaz u¿ywania tych nazw
Niezale¿nie od tego, czy lubimy G³ówne
Miasto, czy nie, jest to dzi nazwa obowi¹zuj¹ca, wprowadzona rozporz¹dzeniem Ministra Administracji Publicznej O przywróceniu i ustalaniu nazw miejscowoci z dnia
11 lutego 1946 r. W § 1. czytamy: Ustala siê
w brzmieniu polskim nazwy oraz pisowniê
nastêpuj¹cych miejscowoci i obiektów fizjograficznych: (tu nastêpuj¹ nazwy, w tym
z terenu gdañskiego ródmiecia: Stare Miasto, G³ówne Miasto, Spichlerze, Stare Przedmiecie, Grodzisko, Biskupia Górka i Dolne
Miasto). § 2. stwierdza: W stosunkach publicznych wolno u¿ywaæ nazw miejscowoci
i obiektów fizjograficznych tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporz¹dzeniem.
Mamy prawny nakaz u¿ywania tych nazw.
Dlaczego? Bo jest to czêæ obowi¹zuj¹cego prawa, które porz¹dkuje nasze ¿ycie.
Stosowanie innych nazw poci¹ga za sob¹
skutki prawne. Je¿eli np. okrelimy nierucho-
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moæ na G³ównym Miecie jako po³o¿on¹ na
Starym Miecie (i odwrotnie), to dotycz¹c¹
jej umowê bêdzie mo¿na podwa¿yæ. W tym
wietle np. przepustki gdañskiej Stra¿y Miejskiej, uprawniaj¹ce do wjazdu w rejon Starego Miasta nie maj¹ mocy prawnej. Na Starym Miecie nie ma stref ograniczonego
ruchu, a G³ówne Miasto, na którym jest taka
strefa, nie jest w przepustce wymienione! Na
dobr¹ sprawê kierowcy, którzy p³ac¹ z tego
tytu³u mandaty, mogliby ¿¹daæ ich zwrotu. Oto
skutki niestosowania obowi¹zuj¹cych nazw!
Tak przebiegaj¹ historyczne granice
Aby w³aciwie stosowaæ legalne nazwy,
trzeba znaæ ich zakres. G³ówne Miasto, to
czêæ ródmiecia miêdzy Podwalem Staromiejskim i Podwalem Przedmiejskim. Na
wschodzie granicê stanowi Mot³awa, na
zachodzie odcinki Wa³ów Jagielloñskich
(od wylotu Targu Drzewnego do Bramy
Wy¿ynnej) i Okopowej (od Bramy Wy¿ynnej do Podwala Przedmiejskiego). Stare
Miasto, to rejon od Podwala Staromiejskiego
(dlatego tak siê nazywa) do Wa³ów Piastowskich, Gazownianej i Podstocznej. Stare
Przedmiecie rozci¹ga siê na po³udnie od
Podwala Przedmiejskiego do Bramy Nizinnej
i Bastionu w. Gertrudy. Wyspy na Mot³awie, to Spichlerze (nazwa obowi¹zuj¹ca)

i O³owianka. Za Mot³aw¹ le¿¹ D³ugie
Ogrody  wokó³ ulicy tej nazwy  i Dolne
Miasto. Historyczn¹ granicê miêdzy nimi
stanowi³y ulice U³añska i Sadowa. Dzi granic¹ jest trasa komunikacyjna, której mo¿na
by w tym miejscu przywróciæ star¹ nazwê
Szkockiej Grobli. Przed³u¿anie a¿ tutaj Podwala Przedmiejskiego jest bezsensowne, bo
by³o ono zawsze zwi¹zane po³o¿eniem tylko
ze (Starym) Przedmieciem. Na Spichlerzach
trasa biegnie po linii dawnej ulicy Zarzewie,
której nazwa by³a pami¹tk¹ po¿aru w 1515 r.
cile bior¹c do historycznego ródmiecia
nale¿y te¿ Rudno (dawna Knipawa), czyli
teren obecnego Osiedla Obroñców Poczty
Polskiej, a¿ do Op³ywu Mot³awy.
Z pozosta³ych czêci ródmiecia wymieñmy jeszcze Grodzisko, Nowe Ogrody,
Biskupi¹ Górkê i Zarolak. Ca³y ten rejon, po³o¿ony poza wewnêtrznym krêgiem
20 bastionów, nazywano Dzie³ami Zewnêtrznymi. Nazwa pochodzi od przeprowadzonego na wzgórzach (cilej: na skraju Wysoczyzny) piercienia 10 bastionów,
w wiêkszoci zachowanych do dzi.
ródmiecie  Pomnik Historii.
Stop drapaczom chmur!
Tak¿e i one nale¿¹ do historycznego ródmiecia Gdañska, nosz¹cego od 1994 r. status

Pomnika Historii, co oznacza, ¿e obowi¹zuj¹
tu szczególnie ostre przepisy ochrony dziedzictwa. W ca³ym ródmieciu nie powinno
siê lokowaæ obiektów o niedopasowanej skali
i agresywnej architekturze, zmieniaæ siatki
(i nazw) ulic ani zak³ócaæ tego, co zawsze
by³o w Gdañsku najcenniejsze  piêkna historycznego krajobrazu. Odbudowa ródmiecia
jest daleka od zakoñczenia. Jest jeszcze wiele
cennych zespo³ów do zrekonstruowania, np.
na G³ównym Miecie przy ulicy wiêtego
Ducha, na Starym  przy ul. Karpiej nad
Raduni¹ i oczywicie na Spichlerzach 
zw³aszcza nad Mot³aw¹, na przeciwko
piêknie odbudowanego D³ugiego Pobrze¿a.
W³adze konserwatorskie z prawdziwego zdarzenia maj¹ obowi¹zek pilnowania w³aciwego kszta³tu i skali zabudowy. Jak dot¹d,
z ró¿nych przyczyn, nie zawsze to potrafi¹.
No dobrze, a co ze starówk¹? Dla mojego pokolenia Starówka wi¹za³a siê z Powstaniem Warszawskim i odnosi³a siê tylko
do tamtejszego Starego Miasta. Dzi nazywa
siê tak coraz powszechniej staromiejskie
dzielnice zabytkowe. Stosuj¹c je w Gdañsku
(czego nie pochwalam, bo mo¿e to prowadziæ do dezorientacji), nale¿y je odnosiæ do
ca³ego historycznego ródmiecia, a nie tylko do G³ównego Miasta.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Po³acie ródmiecia (nazwy naniesiono na zdjêcie Krystiana Kwaniewskiego)
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W Oczekiwaniu na Radê Dzielnicy Gdañsk ródmiecie

Dla siebie i innych.
Decyduj Ty!
Tegoroczne wybory do rad dzielnic i osiedli 2011 w Gdañsku  przygotowane w tak szerokim zakresie  bêd¹ znacz¹cym
wydarzeniem spo³ecznym. Mo¿na je potraktowaæ jako sprawdzian aktualnej dojrza³oci obywatelskiej. Przebieg i wyniki wyborów
poka¿¹, na ile obecna jest w nas potrzeba aktywnoci spo³ecznej na rzecz miasta, a szczególnie rodowiska zamieszkania.
Warto zapoznaæ siê z ulotk¹ piêknie opracowan¹ przez Referat Komunikacji Spo³ecznej w Kancelarii Prezydenta, Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku  o wyborach do
rad dzielnic i osiedli 2011.

· Zapewnienie mieszkañcom
udzia³u w decydowaniu w
sprawach zwi¹zanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,
· Umo¿liwienie uczestnictwa
Co powiniene wiedzieæ id¹c g³osowaæ?
spo³ecznoci lokalnych w
Oto podstawowe wiadomoci i zasady,
rozstrzyganiu spraw zwi¹które powinnimy znaæ udaj¹c siê na wyzanych z interesem ogólnobory do rady dzielnicy.
miejskim, a maj¹cych wp³yw
· Chcesz mieæ realny wp³yw na ¿ycie twona warunki ¿ycia w miejscu
jej dzielnicy? Wiesz co nale¿y zrobiæ dla
zamieszkania,
twego osiedla, dzielnicy?  ID NA · Organizowanie samopomoWYBORY! 8 maja br. Wybierz lepsz¹
cy mieszkañców i wspólprzysz³oæ dla swojej lokalnej wspólnoty!
nych przedsiêwziêæ na rzecz Posiadaj¹c stosowne pe³nomocnictwa 30 marca 2011 r. zg³osilimy w Urzêdzie Miasta kandydatów na radnych dzielnicy
· G³osowanie bêdzie siê odbywa³o w gomiejsca zamieszkania,
ródmiecie
dzinach od 7.00 do 21.00. Wyniki WY- · Kszta³towanie i upowszechBORÓW bêd¹ wa¿ne, gdy frekwencja
nianie odpowiedzialnoci obywatelskiej G³ówne Miasto: Stanis³aw Michel, Anna
wyborcza wynosiæ bêdzie 5% ludnoci
za dobro wspólne.
Makilla-Puczka, Alicja Misiukiewicz, Tazamieszka³ej w swojej dzielnicy i osiedlu.
deusz M³ynik, Beata Matyjaszczyk, Pa· Dzielnica jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gdañsk  ródmiecie  szansa po 36 latach
we³ Zienkiewicz, Marcin Bildziuk, Leszek
Miasta, a rada dzielnicy jest jej organem
Ka¿da dzielnica i osiedle ma swoje proPochroñ-Frankowski.
uchwa³odawczym i kontrolnym. Orga- blemy, a mieszkañcy najlepiej je znaj¹. D³ugie Ogrody: Marta Mê¿yk.
nem wykonawczym dzielnicy jest zarz¹d Mniejsze problemy powinny byæ rozwi¹zy- Stare Przedmiecie: Piotr Ardanowski.
dzielnicy.
wane na szczeblu osiedla lub dzielnicy Stare Miasto: Anetta Budziñska, £ukasz
w ramach uprawnieñ. WiêkPellowski;
sze problemy przekraczaj¹ce Biskupia Górka  Nowe Ogrody: Krystyna
uprawnienia, winny byæ rozEjsmont, Andrzej Furmaga.
wi¹zywane we wspó³pracy
Sporód wymienionych 19 DZIA£ACZY,
z W³adzami Miejskimi. I tak 17 to Cz³onkowie Stowarzyszenia Nasz
prawdopodobnie bêdzie po Gdañsk, 2 osoby s¹ cz³onkami Stowarzyszewyborach.
nia Inicjatyw Lokalnych Bli¿ej Centrum.
8 maja br. rodziæ siê bêdzie
Grupa Inicjatywna. Pomyl, jak o¿ywiæ
w Gdañsku nadzieja na sukosiedle, w którym mieszkasz?
cesywn¹ zmianê ku lepszej
przysz³oci. Mieszkañcy wyWszyscy s¹ KANDYDATAMI do Rady
bieraæ bêd¹ swoje rady dziel- Dzielnicy i dzia³aj¹ bardzo aktywnie w ranic i osiedli.
mach Grupy Inicjatywnej Powo³ania Rady
Szczególne oczekiwania s¹ Dzielnicy Gdañsk ródmiecie, której przewród mieszkañców dzielnicy wodzi mgr Waldemar Kowalski Wiceprezes
Gdañsk ródmiecie. Po 36 Stowarzyszenia Nasz Gdañsk. Duchowym
5 kwietnia 2011 r. grupa kandydatów otrzyma³a z Urzêdu
latach  Rada Dzielnicy ma patronem tej grupy inicjatywnej jest doc.
Miasta protoko³y swojej rejestracji
szansê byæ ponownie wybra- dr in¿. Andrzej Januszajtis, by³y PrzewodMówi¹c najkrócej  do zadañ jednostek na. Na ten przysz³y sukces pracuj¹ obec- nicz¹cy Rady Miasta Gdañska, Honorowy
pomocniczych nale¿y:
nie bardzo aktywnie DZIA£ACZE z nastê- Obywatel Gdañska i Prezes Stowarzyszenia
· Reprezentowanie we wspó³pracy z rada- puj¹cych osiedli:
Nasz Gdañsk.
mi Miasta Gdañska interesów mieszkañ- Dolne Miasto: Waldemar Warszawski, TaZnacz¹c¹ pomoc dla grupy inicjatywnej
ców jednostki pomocniczej wobec w³adz
deusz Zydel, Krystyna Podbielska, Zdzi- otrzymalimy od Urzêdu Miasta Gdañska
miasta i innych jednostek pomocniczych,
s³aw Gregorkiewicz, Anna Woroniecka; a szczególnie od Pani Ma³gorzaty Lewan-
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dowskiej, Pe³nomocnika Prezydenta ds.
Wspó³pracy z jednostk¹ pomocnicz¹ ródmiecie, która uczestniczy³a we wszystkich
naszych zebraniach, swoj¹ wiedz¹ s³u¿y³a
nie tylko grupie inicjatywnej ale równie¿
Kandydatom na Radnych.
Na koniec tych przemyleñ przedwyborczych zwracam siê do mieszkañców ródmiecia o zastanowienia siê i podjêcie próby spisania krótkiego jednostronicowego
opracowania na temat: Jak o¿ywiæ Osiedle
w którym mieszkam. Jako przyk³ad do
opracowania proponujê spojrzeæ na moje
spostrze¿enia. Jako mieszkaniec Osiedla
G³ównego Miasta o¿ywienie tego rejonu
ródmiecia widzê poprzez:
· W pierwszej kolejnoci zadbanie o porz¹dek, estetykê i bezpieczeñstwo oraz
dokoñczenie zabudowy po zniszczeniach II wojny wiatowej;
· Obecnie G³ówne Miasto jest brudne,
elewacje s¹ zniszczone a katastrofalnie
wygl¹da to na ulicy D³ugiej;
· Stan mietników to wstyd dla Gdañska;
· Na ca³ym obszarze G³ównego Miasta konserwacja terenów zielonych wymaga poprawy;
· Wszystkie podwórka s¹ zaniedbane i widaæ, ¿e tutaj brak jest dobrego gospodarza;
· W sezonie letnim G³ówne Miasto jest
o¿ywione, nawet bardzo, przez turystów.
Natomiast wiosn¹ trochê siê o¿ywia
przez wycieczki szkolne;
· Problemem jest okres zimowy, jesienny
i wczesnowiosenny.

· Uczelnie z terenu ródmiecia jak: Akademia Sztuk Piêknych, Akademia Muzyczna im. Stanis³awa Moniuszki, Uniwersytet Gdañski, Gdañska Wy¿sza
Szko³a Humanistyczna, szko³y rednie 
wiêcej powinny dzia³aæ na rzecz osób
starszych. To samo dotyczy placówek
kulturalnych, oraz lokali kawiarnianych
i gastronomicznych w okresie zimy 
brak jest w ródmieciu ciekawych inicjatyw na rzecz rodzin i osób starszych.
P³ywalnia ogólnodostêpna potrzebna.
Co proponujesz Ty? Czekamy na wnioski
Bezcennej pomocy udziela³a nam na ka¿dym
kroku Ma³gorzata Lewandowska  Pe³nomocnik
Prezydenta ds. wspó³pracy z jednostk¹ pomocnicz¹ ródmiecie

Pomyleæ o ludziach starszych
O¿ywienie G³ównego Miasta nale¿y
szukaæ poprzez:
· Spotkania z ciekawymi ludmi,
· Opracowanie programu kulturalnego
dla rodzin,
· Rozwiniêcie dzia³alnoci klubów seniora,
· Uruchomienie na G³ównym Miecie 
ródmieciu, filii Uniwersytetu III Wieku,
· Nie nale¿y utrudniaæ ¿ycia ludziom starszym. Powinnimy stwarzaæ miejsca wypoczynku i rekreacji dla dzieci, osób niepe³nosprawnych i dla wszystkich.
· Do ludzi starszych docieraæ trzeba nie
przez internet, lecz przez og³oszenia i zaproszenia,

O¿ywienie i poprawê aktywnoci fizycznej i ogólnej sprawnoci fizycznej szukaæ
nale¿y przez d¹¿enie do wybudowania
w dzielnicy ródmiecie ogólnodostêpnej
wielofunkcyjnej krytej p³ywalni dla dzieci
i m³odzie¿y, osób niepe³nosprawnych, osób
starszych oraz masowej rekreacji sportu szkolnego.
To co jest dobre dla Gdañska i Gdañszczan  popieraæ nale¿y zawsze.
Opracowania na temat: Jak o¿ywiæ Osiedle w którym mieszkam prosimy przes³aæ
na adres Stowarzyszenia Nasz Gdañsk.
Materia³y w ca³oci zebrane przekazane
zostan¹ nowo wybranej Radzie Dzielnicy
Gdañsk ródmiecie. Natomiast najciekawsze opracowania bêd¹ prezentowane równie¿ w naszym miesiêczniku.
RUFIN GODLEWSKI
ZDJÊCIA MACIEJ KOSTUN

Odszed³ in¿. arch. Bohdan Szermer

3 kwietnia 2011 roku w wieku 88 lat
zmar³ w Gdyni in¿. arch. Bohdan Szermer.
By³ wybitnym urbanist¹, jednym z najbardziej zas³u¿onych dla rozwoju Gdañska. Jego dzia³alnoæ w tej dziedzinie
zaczêta w 1946 r. w czasie studiów i trwa³a nieprzerwanie do ostatnich dni ¿ycia.
Wielokrotnie by³ aktywnym cz³onkiem
ró¿nych gremiów planistycznych, ekspertem i doradc¹ w dziedzinie urbanistyki i rozwoju komunikacji miejskiej.
Przez wiele lat nale¿a³ do w³adz Zwi¹zku
Urbanistów Polskich. By³ wspó³autorem
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(wraz z Jerzym Stankiewiczem) wydanej
w 1959 r. przez Arkady s³ynnej monografii Gdañsk i autorem równie cennej
pozycji z roku 1971 Gdañsk, przesz³oæ
i wspó³czesnoæ. Obie te ksi¹¿ki do dzi
stanowi¹ niezast¹pione ród³o informacji
o rozwoju urbanistycznym i odbudowie
miasta. Bohdan Szermer pozostawi³ po
sobie niezliczon¹ liczbê prac, eksperckich opinii i artyku³ów naukowych, popularno-naukowych i polemicznych w tej
dziedzinie. Przez ca³e swoje d³ugie ¿ycie
¿ywo interesowa³ siê i zabiera³ g³os
w sprawach istotnych dla Gdañska. Nie
waha³ siê krytykowaæ kontrowersyjnych
pomys³ów, ale by³a to zawsze krytyka fachowa i konstruktywna, ze wskazaniem
alternatywnych rozwi¹zañ. By³ gor¹cym
rzecznikiem rozwoju komunikacji wodnej
i o¿ywienia zaniedbanych dzielnic, np.
Dolnego Miasta.

Za dzia³alnoæ w konspiracji i udzia³
w Powstaniu Warszawskim otrzyma³
Krzy¿ Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego i Warszawski Krzy¿ Powstañczy
oraz Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP z rozet¹
i mieczami. Za dzia³alnoæ zawodow¹
otrzyma³ Srebrny i Z³oty Krzy¿e Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele odznak regionalnych i resortowych, m.in. Za zas³ugi dla
Ziemi Gdañskiej i z³ot¹ odznakê Zas³u¿ony Pracownik Morza.
Na wniosek Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk uhonorowany w 2008 roku medalem Ksiêcia Mciwoja II.
Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Zdjêcie z II tomu Encyklopedii Gdyni
pod redakcj¹ Ma³gorzaty Soko³owskiej
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Kandydaci do Rady Dzielnicy
Gdañsk RÓDMIECIE
Przedstawiamy sylwetki dziewiêtnaciorga kandydatów do Rady Dzielnicy Gdañsk  ródmiecie. Siedemnacioro z nich
to cz³onkowie Stowarzyszenia Nasz Gdañsk. Dwoje, to sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, których Stowarzyszenie
Nasz Gdañsk wspiera, dzia³aj¹ oni w ramach Grupy Inicjatywnej Powo³ania Rady Dzielnicy Gdañsk RÓDMIECIE, s¹
cz³onkami Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Bli¿ej Centrum.
Kandydaci  cz³onkowie Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk:
1. Ardanowski Piotr,
7. Makilla-Puczka Anna, 13. Pellowski £ukasz,
2. Bildziuk Marcin,
8. Matyjaszczyk Beata,
14. Pochroñ-Frankowski Leszek,
3. Budziñska Anetta,
9. Mê¿yk Marta,
15. Podbielska Krystyna,
4. Ejsmont Krystyna,
10. Michel Stanis³aw,
16. Warszawski Waldemar,
5. Furmaga Andrzej,
11. Misiukiewicz Alicja,
17. Zienkiewicz Pawe³.
6. Gregorkiewicz Zdzis³aw, 12. M³ynik Tadeusz,

ARDANOWSKI
Piotr Pawe³
Mam 34 lata. Pochodzê
z Torunia, gdzie siê urodzi³em.
Podczas wycieczek szkolnych
do Gdañska bardzo polubi³em
to miasto i coraz czêciej je
odwiedza³em. W 2007 r. postanowi³em tu zamieszkaæ.
Tutaj równie¿ pozna³em swoj¹ ¿onê Annê, z któr¹ teraz zamieszkujemy na Starym Przedmieciu. Jestem pracownikiem
umys³owym  kierownikiem w firmie telekomunikacyjnej. W przesz³oci przez dwa lata pracowa³em w Toruñskim Centrum Caritas,
gdzie odpracowuj¹c s³u¿bê wojskow¹ zajmowa³em siê przygotowywaniem oraz wydawaniem posi³ków dla osób bezdomnych
i ubogich. Pomaga³em w zbiórce darów dla powodzian w 1997 r.
W 1999 r. pomaga³em w tworzeniu punktu pielgrzyma w Toruñskim Centrum Caritas podczas wizyty Ojca wiêtego Jana Paw³a II
w Toruniu.
W dzielnicy ródmiecie zamieszkujê od 2 lat z czego bardzo
siê cieszê. Nie zadawala mnie jednak to, ¿e tak wa¿na dzielnica
nie posiada do tej pory rady, która zadba³aby oddolnie o interesy jej mieszkañców. Jest wiele pilnych spraw, które wymagaj¹
interwencji. S¹ miejsca, które mo¿na o¿ywiæ i wykorzystaæ np. do
celów rekreacyjnych, co te¿ spowodowa³o by wiêksz¹ integracjê
mieszkañców.
W radzie chcia³bym byæ przedstawicielem nie tylko Starego
Przedmiecia. Chcia³bym równie¿, aby poprzez ró¿nego rodzaju
akcje spo³eczne, mieszkañcy naszej dzielnicy bardziej siê ze sob¹
integrowali. Mam zamiar propagowaæ ideê wzajemnej pomocy
s¹siedzkiej. Poprzez sta³y kontakt z policj¹ oraz Stra¿¹ Miejsk¹
chcia³bym zabiegaæ o poprawê bezpieczeñstwa. Marzy mi siê
stworzenie bezpiecznych placów zabaw dla najm³odszych mieszkañców, a tak¿e poprawa stanu technicznego ulic i chodników.
Interesujê siê muzyk¹ i fotografi¹. Lubiê podró¿e, szczególnie
te, podczas których mo¿na poznawaæ piêkne zak¹tki naszego
kraju. Jestem bezpartyjny. Nale¿ê do Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk.

Kandydaci  cz³onkowie
Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
,,Bli¿ej Centrum:
1. Woroniecka Anna,
2. Zydel Tadeusz

BILDZIUK
Marcin
Urodzi³em siê w 1987 roku
w Gdañsku. Od pierwszych
lat ¿ycia zamieszkujê w ródmieciu. Ukoñczy³em tutejsz¹
Szko³ê Podstawow¹ nr 50 im.
Emilii Plater, obecnie studiujê
na Akademii Sztuk Piêknych.
Okres nauki w szkole redniej
 gdañskim ZSGH  by³ to
równoczenie pocz¹tek mojej
dzia³alnoci spo³ecznej.
Przez wiele lat by³em wolontariuszem w Gdañskim Kole Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym. Prowadzi³em popo³udniowe warsztaty plastyczne w Galerii
Promyk (dzi Galeria Prom Art.) przy ul. wiêtojañskiej w Gdañsku i zajmowa³em siê promocj¹ twórczoci osób niepe³nosprawnych intelektualnie. Po trzech latach zosta³em pracownikiem Stowarzyszenia  instruktorem zajêæ plastycznych. Równoczenie
zacz¹³em myleæ o za³o¿eniu organizacji zrzeszaj¹cej artystów,
którym  tak jak mnie  bliska by³a dzia³alnoæ spo³eczna. I tak,
z mojej inicjatywy, w 2008 roku powsta³o Stowarzyszenie Nowy
Port Sztuki, które przyjê³o sobie za cel wzbogacenie gdañskiego
¿ycia artystycznego. Wspólna cz³onkom Stowarzyszenia misja
edukacyjna pchnê³a organizacjê do Nowego Portu, gdzie rozpoczêlimy pionierskie dzia³ania Rewitalizacji Spo³ecznej Przez Sztukê
 warsztaty edukacji artystycznej dla dzieci i m³odzie¿y oraz dzia³alnoæ wystawiennicz¹.
Zainicjowa³em powstanie Galerii NPS, pierwszej galerii sztuki
wspó³czesnej w dzielnicy. Mo¿na by³o w niej obejrzeæ wystawy
m.in. Hugona Laseckiego, Bronis³awa Tuska, czy wystawê powiêcon¹ Tadeuszowi Kantorowi w dwudziest¹ rocznicê mierci
artysty.
Moj¹ dum¹ jest równie¿ mój w³asny dorobek artystyczny. Od
czasu mojej pierwszej wystawy, która odby³a siê w 2004 roku
w Galerii Attac, mam na swoim koncie wiele wystaw w kraju i za
granic¹; jestem Laureatem Stypendium Kulturalnego Prezydenta
Miasta Gdañska 2005, 2006; Laureatem Stypendium Marsza³ka
Województwa Pomorskiego dla Twórców Kultury 2006, 2008.
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Bra³em udzia³ w zbiorowym malowaniu Panoramy Gdañska znajduj¹cej siê w Radzie Miasta Gdañska, a w roku 2009 by³em nominowany do Nagrody Miasta Gdañska dla M³odych Twórców
w Dziedzinie Kultury.
Moja decyzja o kandydowaniu by³a naturaln¹ konsekwencj¹
mojego zaanga¿owania w sprawy spo³eczne. Chcia³bym reprezentowaæ g³os m³odego pokolenia Gdañszczan, dla których bliskie s¹ zagadnienia estetyki naszej dzielnicy, jej ¿ycia kulturalnego i artystycznego. Zale¿y mi równie¿ na tym, aby z inicjatywy
Rady powsta³ w ródmieciu Klub Seniora i pojawi³y siê nowe
place zabaw. Bêdê czyni³ starania o wspieranie ró¿norodnych inicjatyw; szczególn¹ uwagê bêdê powiêca³ kwestiom zwi¹zanym
ze sztuk¹  moim marzeniem jest ródmiecie bêd¹ce dzielnic¹
Artystów.

BUDZIÑSKA
Anetta
Jestem mê¿atk¹ ju¿ od 25
lat, mam troje dzieci. Posiadam
wy¿sze wykszta³cenie pedagogiczne. Nigdy nie nale¿a³am
i nie nale¿ê do ¿adnej partii
politycznej.
Gdy z ma³ego miasteczka
przyjecha³am do Gdañska 27 lat
temu, zakocha³am siê w nim,
w jego zabytkach i w pe³nych
uroku uliczkach. Zauroczona
pozosta³am w nim na zawsze i to w samym ródmieciu. Jednak,
gdy mija³y lata, zaczê³am dostrzegaæ i jego niedomagania. Zauwa¿y³am, ¿e brak tutaj kogo, kto dba³by z ca³ym sercem o ten
skarb, jaki nam pozostawiono. Niegdy piêkne, stare kamienice
niszczej¹, wiele uliczek jest zaniedbanych, czêsto brudnych, niektóre rejony s¹ po prostu niebezpieczne. Dlatego kandyduj¹c do
Rady Dzielnicy Gdañsk ródmiecie, chcia³abym pomóc w ratowaniu tego, co jeszcze mo¿na odnowiæ, naprawiæ, posprz¹taæ.
Chcia³abym, aby ten urok Gdañska nadal zachwyca³ mieszkañców i przyci¹ga³ turystów.

EJSMONT
Krystyna
Narzekaniem nie zmieni
siê wiata na lepsze, dlatego
wybra³am dzia³anie.
Mam 52 lata i od tylu te¿ lat
mieszkam w ródmieciu Gdañska, a cilej podaj¹c na Biskupiej Górce. To miejsce, choæ
wyj¹tkowo urokliwe i z ciekaw¹ histori¹, niestety nosi ³atkê
,,gorszego osiedla. Nie mogê
pogodziæ siê z tym, ¿e to tak
piêkne miejsce znika powoli
bezpowrotnie. Kolejnych kilka kamienic jest aktualnie przygotowywanych do wyburzenia.
Kandydujê do Rady Dzielnicy ródmiecia miêdzy innymi
dlatego, by uleg³o to zmianie. Nie zaakceptujê nigdy faktu, ¿e
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mieszkañcy tej samej dzielnicy ¿yj¹ w tak skrajnie ró¿nych warunkach. Od lat dzia³am spo³ecznie na rzecz mojego osiedla, kiedy
indywidualnie, a od pewnego czasu w Koalicji Biskupia Górka
i od niedawna w Stowarzyszeniu ,,Nasz Gdañsk.
Innym polem mojej aktywnoci jest praca na rzecz kobiet
w Stowarzyszeniu WAGA. Obecnie realizujemy projekt Bilet do
Równoci, który ma na celu doprowadzenie do podpisania
przez Gdañsk Europejskiej Karty Równoci Kobiet i Mê¿czyzn
w ¯yciu Lokalnym.
Moj¹ ogromn¹ pasj¹ i zawodem jednoczenie jest ceramika.
Mam w³asn¹ pracowniê, w której mogê swobodnie realizowaæ
swoje pomys³y. Mój ma¿ jest artyst¹ malarzem.
Du¿e nadzieje wi¹¿ê z powstaniem Rady Dzielnicy ródmiecie. Obowi¹zek konsultowania z radnymi dzielnicy wszystkich
projektów uchwa³ Rady Miasta i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotycz¹cych ródmiecia, mo¿liwoæ
wystêpowania tam z wnioskami, posiadanie jakkolwiek ma³ego,
ale w³asnego bud¿etu, a tak¿e sta³a wspó³praca z Radnymi Miasta, urzêdnikami, Policj¹ i innymi instytucjami  to wszystko
zwiêkszy zakres wspó³gospodarzenia mieszkañców ródmiecia
we w³asnej dzielnicy. Mam równie¿ nadziejê, ¿e zachêci to wiele
osób do dbania o swoj¹ dzielnicê i w³¹czenia siê w dzia³ania na
jej rzecz. A potrzeb jest wiele, choæby niedostatek placów zabaw,
przedszkoli, parkingów, terenów rekreacyjnych, psich toalet,
zaniedbane kamienice, podwórka i chodniki, niedostateczne poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców. Potrzeby widzê na ka¿dym
kroku, chcê byæ pomocn¹ w ich rozwi¹zywaniu.

FURMAGA
Andrzej Antoni
Mam 81 lat. Od lat dzieciêcych dzia³a³em w harcerstwie,
w okresie okupacji niemieckiej by³em w Szarych Szeregach. W okresie PRL by³em
w Harcerskiej S³u¿bie Polsce.
Z zawodu jestem budowlañcem i ekonomist¹, mam wykszta³cenie niepe³ne wy¿sze.
Pracowa³em na ró¿nych stanowiskach  od robotnika budowlanego do szefa inwestycji w Trójmiecie i województwie.
Obecnie na emeryturze. Nigdy nie nale¿a³em do ¿adnej partii.
Jestem pilotem i przewodnikiem z uprawnieniami turystycznymi.
Do dzi czynnie uczestniczê w organizowaniu imprez sportowych,
turystycznych, rehabilitacyjnych przede wszystkim dla emerytów
i rencistów. Dzia³am w Samorz¹dnym Komitecie Organizacyjno-Rehabilitacyjnym przy Pomorskim Krajowym Stowarzyszenie
Kultury Zdrowotnej NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku. Wspó³pracujê ze stowarzyszeniem Nasz Gdañsk.
Od 1954 roku jestem mieszkañcem ródmiecia, w dzielnicy
Biskupia Górka uda³o mi siê wykupiæ kwaterunkowe mieszkanie,
pracujê spo³ecznie w zarz¹dzie wspólnoty mieszkaniowej. Dom,
w którym mieszkam, liczy ponad sto lat, zosta³ przez nas ocieplony,
wymieniono w nim instalacjê elektryczn¹, gazow¹, wodno-kanalizacyjn¹, wyremontowalimy wszystkie przewody kominowe, zainstalowalimy odgromniki, wyremontowalimy i pomalowalimy
klatki schodowe oraz elewacje, zainstalowalimy domofony i zadaszenia przy wejciach oraz owietlenie na klatkach i na zewn¹trz.
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Teraz przystêpujemy do porz¹dkowania podwórka, parkingów,
instalowania systemu ca³odobowego monitoringu z podgl¹dem
i rejestratorem i z tego jestemy dumni.
Dumny jestem, ¿e mieszkam piêknym miecie, o wspania³ej
historii, pe³nym wyró¿niaj¹cych siê zabytków. Miasto jest moj¹
pasj¹, a jako przewodnik mam mo¿liwoæ stale pog³êbiaæ swoj¹
wiedzê, miêdzy innymi dziêki ludziom z Naszego Gdañska.
Poniewa¿ wszystko w ¿yciu ma swoje blaski i cienie tak boli
mnie niszcz¹ca si³a zach³annoci pewnych elit, które pozbawiaj¹
nas tego, co jest naszym dorobkiem, zapewnia cz³owiekowi pracê,
stabilnoæ, egzystencjê.
Nie mogê sobie wyobraziæ, jak to mo¿liwe ¿e zaraz po wojnie
kiedy ca³y Gdañsk by³ w gruzach, mo¿na by³o nie tylko ten Gdañsk
odbudowaæ ale jeszcze uruchomiæ stocznie która nota bene w jednym typie statków osi¹gnê³a II miejsce na wiecie i w ogóle sta³a
siê nasz¹ dum¹ i techniczno-ekonomiczn¹ si³¹ i nadziej¹ przysz³oci. A rafineria a rybo³ówstwo. A porty. A mo¿liwoci tranzytowe
z Gdañska do Odessy jako jedyna i najkrótsza droga poprzez Europê z Ba³tyku do morza Czarnego i ródziemnego i to z podwójn¹
mo¿liwoci¹ bo zarówno drog¹ wodn¹ jak i planowan¹ autostrad¹.
Jeli jeszcze uwiadomimy sobie, ¿e w tamtych czasach nasz ca³y
bud¿et by³ obci¹¿ony apetytem ZSRR, to jak wyt³umaczyæ dzisiejszy stan naszej gospodarki i finansów, bezkrytyczn¹ wyprzeda¿
za grosze i niszczenie ca³ego dorobku. Zamiast sklepów, zak³adów
pracy dla ludzi nale¿nego lecznictwa, szkolnictwa itd. Itd. Lichwa
i banki, a nastêpnie kredyty, których ludzie nie sp³ac¹ bez pracy.
Zatem zaczynaj¹c od tego rozumowania radni którzy tego nie
rozumiej¹ komu bêd¹ s³u¿yæ?
Pomimo takiego mylenia od pocz¹tku otrzyma³em Br¹zowy
i dwa Srebrne Krzy¿e Zas³ugi oraz wiele ró¿nych medali, odznaczeñ, wyró¿nieñ.
Rodzice moi: Ojciec Wincenty pochodzenia ch³opskiego z wykszta³cenia we Lwowie lekarz weterynarii zdobytego dziêki zdolnociom i ludziom dobrej woli. Matka nauczycielka. Im w³anie zawdziêczam wychowanie bez pazernoci i z zaanga¿owaniem spo³ecznym.
Jestem ¿onaty od 1958 roku i to w³anie dziêki wspó³pracy i wyrozumia³oci ¿ony mog³em i mogê nadal anga¿owaæ siê w pracê
spo³eczn¹, a nie gonitwê za mamon¹.
Moja córka z ziêciem a tak¿e wnuk i wnuczka po wy¿szych studiach zaliczonych z wyró¿nieniem i opanowaniem trzech jêzyków.
A nadto córka i wnuczka przewodnikami Wszyscy pracuj¹ i przy ich
przygotowaniu  wykszta³ceniu zatrudnienie nie sprawia trudnoci.
Na koniec pragnê zaznaczyæ ¿e:
Mimo mojego wieku nie mam potrzeby za¿ywania jakichkolwiek
leków poza pastylkami zwi¹zanymi znikom¹ cukrzyc¹ II wieku.
Tak¿e nie mam potrzeby dorabiania siê. Je¿d¿ê starym polonezem
i jest to wystarczaj¹ce na moje potrzeby. Ewentualne braki finansowe zwi¹zane z aktualnymi ci¹gle rosn¹cymi cenami mam mo¿liwoæ pokryæ z us³ug przewodnickich. Ponadto pos³uguje siê na
co dzieñ Internetem i bardzo mi s¹ przydatne te nowe techniki oraz
wynikaj¹cy z tego kontakt z swiatem.
Wreszcie moich ewentualnych zas³ugach najlepiej wiadcz¹
liczne podziêkowania i pami¹tki wdziêcznoci ludzkiej a jest tego
dowodowo ponad setke.
Jest to w wyniku organizowania i prowadzenia od ponad 20 lat
gimnastyki pro zdrowotnej (2 x w tygodniu) i basenów w Sopocie
(1x w tygodniu) przez ca³y rok za najni¿sz¹ z mo¿liwych odp³atnoci¹.
Nadto organizujemy wycieczki krajowe i zagraniczne, op³atek, spotkania Wielkanocne, lub okolicznociowe Badania specjalistyczne
dopuszczaj¹ce do NORDIK WALKER-u. Wszystko tu zawsze jest
skalkulowane tak aby op³ata za uczestnictwo nie uwzglêdnia³a ¿adnego zysku dla organizatorów natomiast koszty s¹ przy zastosowaniu mo¿liwych ewentualnych opustów np. przewonika lub za nocleg.

GREGORKIEWICZ
Zdzis³aw
Od setek lat ród mój, którego nazwisko brzmi Gregorkiewicz, zamieszkuje Pomorze
Gdañskie. Ja, jako Zdzis³aw, syn
Mieczys³awa  przedostatniego
syna z omiorga rodzeñstwa
ukoñczy³am Politechnikê Gdañsk¹. Ju¿ w czasie studiów interesowa³em siê piêknem Kociewia, Kaszub i ukochanego
Gdañska. Czynnie tworzy³em
Klub Pomorania zrzeszaj¹cy studentów Kaszubów, Kociewiaków
i Powilaków z uczelni Trójmiasta. Zaanga¿owa³em siê w lotnictwo
w Aeroklubie Gdañskim, gdzie przepracowa³em na etacie 15 lat.
Obecnie pe³niê funkcjê inspektora bezpieczeñstwa lotniczego (CASIC) w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego. Latam i szkolê do obecnej
chwili. Od 1997 roku za³o¿ylimy z kolegami i kole¿ankami Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe PERFEKT w którym uczylimy tañca
towarzyskiego, oraz innych form tanecznych, jako czynnika sprawczego ruchu dla chêtnych we wszystkich kategoriach wiekowych.
Mieszkaj¹c ko³o Rzeni na terenie Dolnego Miasta nie mogê
znieæ dewastacji tej piêknej przedwojennej architektury industrialnej
i mieszkaniowej, któr¹ by³a wizytówk¹ fabrycznej czêci Gdañska.
D¹¿ê równie¿ do tego, abymy mogli znowu mieæ lotnicze po³¹czenie miêdzynarodowe drog¹ morsk¹ wodnosamolotami z Gdañska, przez Ko³obrzeg do Szczecina. Ca³a Europa bior¹ca udzia³
w regatach Baltic Sail, dawniej HEWELIUSZA organizowa³a równie¿ zloty Hydroplanów we wszystkich portach Litwy, Estonii,
Niemiec, Szwecji, Rosji. ¯enuj¹ce jest to, ¿e do tej pory nikt
z w³adz Gdañska nie upomnia³ siê o to. Dlaczego nie ma zlotu
samolotów na p³ywakach, tak popularnych w krajach Basenu
Morza Ba³tyckiego?

MAKILLA-PUCZKA
Anna
Jestem rodowit¹ gdañszczank¹. Wraz z mê¿em zamieszkujemy w ródmieciu.
Przez lata pozna³am wiele tajemnic tej dzielnicy. Znam
doskonale jej urokliwe miejsca, ale i te wstydliwe, które
chluby przed turystami z pewnoci¹ nam nie przynosz¹.
Doceniaj¹c wymogi postêpu
i potrzeb czasu, jestem równoczenie zwolenniczk¹ zachowania historycznej zabudowy
ródmiecia.
Przez szereg lat pracy zawodowej pra-cowa³am m.in. w biurze
Teatru Wybrze¿e i w kilku firmach zagranicznych. Od 2000 r.
anga¿ujê siê spo³ecznie w dzia³alnoci Stowarzyszenia ,,Nasz
Gdañsk. Dzia³am z sekcji ,,Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Poprzez
paczki, wspólne spotkania i wycieczki staram siê nieæ pomoc
ubogim rodzinom.
Jestem bezpartyjna. Pragnê, by ródmiecie nale¿a³o do dzielnic zadbanych, spokojnych i bezpiecznych.
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MATYJASZCZYK
Beata
Jestem prawnikiem specjalizuj¹cym siê w sprawach spo³ecznych. Urodzi³am siê w 1965
roku w Gdañsku, moi rodzice
przybyli tutaj po II wojnie
wiatowej: Tata spod Wilna,
Mama z Podola. Jestem mam¹
trójki dzieci: Hani lat 15, Kasi
i Marka lat 12. Mój m¹¿ Andrzej od przesz³o dwudziestu
lat jest nauczycielem.
Ca³e dotychczasowe moje ¿ycie zawodowe i spo³eczne powiêci³am wsparciu i pomocy mieszkañcom Gdañska:
Zawodowo:
· W latach 19912005 jako, komendant Hufca Gdañsk ródmiecie i nauczyciel zajmowa³am siê wychowaniem i kszta³towaniem m³odych ludzi.
· W latach 20052006  jako radca w Zespole Terenowym
Rzecznika Praw Obywatelskich udziela³am pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym przez urzêdy lub nieznajomoæ
prawa.
· 20072010 r.  by³am pracownikiem Regionalnego Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarz¹dowych w Gdañsku. Do dzisiaj wspomagam prawnie tych, którzy chc¹ podj¹æ
dzia³alnoæ spo³eczn¹, pomagam pozyskiwaæ rodki na dzia³alnoæ, kszta³tujê warunki do wspó³pracy z w³adzami miasta
organizacji pozarz¹dowych,
· od 2009 r. wspieram radnych rad osiedli w Gdañsku. Efektem
tych dzia³añ jest:
 obni¿enie przez Radê Miasta Gdañska wymaganej frekwencji wyborczej,
 zwiêkszenie przez Radê Miasta Gdañska finansowania rad
osiedli,
 wyodrêbnienie przez Radê Miasta Gdañska nowych rad
osiedli w Gdañsku,
 powstanie grup inicjatywnych w dzielnicach Gdañska.
Spo³ecznie jestem:
· Cz³onkiem (od 2002 r.) Gdañskiej Rady Organizacji Pozarz¹dowych, cz³onkiem komisji oceniaj¹cej oferty realizowane ze
rodków Urzêdu Miasta Gdañska,
· Cz³onkiem zespo³u spo³eczno-rz¹dowego pracuj¹cego nad
nowelizacj¹ ustawy reguluj¹cej pracê organizacji pozarz¹dowych,
· Instruktorem Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.
Jako radna pragnê, aby rozwój Miasta zwi¹zany by³ z rozwojem dzielnic, w szczególnoci poprzez:
· poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców dzielnicy,
· rozwój oferty edukacyjnej placówek owiatowych,
· rozwój miejsc do uprawiania sportu i rekreacji, w tym zwiêkszenie liczby atrakcyjnych placów zabaw,
· rozwój i konserwacja zieleni miejskiej.
Wszystkie dzia³ania podejmowane na rzecz dzielnic powinny
odbywaæ siê przy udziale mieszkañców i za ich zgod¹, dlatego
bardzo wysoko ceniê sobie ka¿dy Pañstwa g³os.
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MÊ¯YK
Marta
Z myl¹ o s¹siadach w dzielnicy!
Mój program:
1. Utworzenie dzielnicowej
Rady ródmiecia.
2. Doprowadzenie do w³aciwej zabudowy Wyspy
Spichrzów, terenów po zak³adach miêsnych i innych
obszarów w naszej dzielnicy.
3. Powstanie w dzielnicy miejskiej krytej p³ywalni.
4. Zwiêkszenie udzia³u spo³eczeñstwa w decyzjach dotycz¹cych
wszystkich du¿ych inwestycji.
5. Wdro¿enie skutecznego programu dzia³añ na rzecz osób
starszych (wolontariat dla seniorów, dom dziennego pobytu
itp.).

MICHEL
Stanis³aw
Architekt, wspó³twórca odbudowy zabytkowego G³ównego Miasta, autor planu
szczegó³owego ródmiecia
Gdañska. Za zas³ugi po³o¿one w okresie pionierskim lat
19451950 wznoszenia miasta
z gruzów i zgliszcz oraz organizacji pierwszych urz¹dzeñ
komunalnych, przedsiêbiorstw,
instytucji, stoczni i portów
wyró¿niony przez Miejsk¹ Radê Narodow¹, Prezydenta Miasta
Gdañska i Towarzystwo Przyjació³ Gdañska dyplomem honorowym ,,Pioniera Odbudowy Gdañska.
Mój Program:
1. Poprawa bezpieczeñstwa dzielnicy.
2. Zapobieganie demoralizacji m³odzie¿y przez rodowiska
przestêpcze i walka z narkomani¹.
3. Ochrona zieleni, walka z brudem i ha³asem.
4. Troska o zdrowie mieszkañców.
5. Zwiêkszenie liczby remontów, zw³aszcza na terenach zaniedbanych.
6. Budowa ogólnodostêpnej krytej p³ywalni i upowszechnianie
kultury fizycznej.
7. Rozwiniêcie aktywnoci spo³ecznej mieszkañców i jej wspieranie przez w³adze miasta.
8. Popieranie inicjatyw dotycz¹cych kultury i rzemios³a.
9. Tworzenie i rozwijanie ,,Klubów Seniorów.
10. Odbudowa pó³nocnego cypla Wyspy Spichrzów i ulic nadwodnych.
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MISIUKIEWICZ
Alicja
Jestem ¿on¹ i matk¹ trójki
dzieci: doros³ego syna i bliniaczek, które s¹ uczennicami II LO
im. Bohaterów Westerplatte, tzw.
Topolówki w klasie maturalnej.
Studiowa³am socjologiê na
Uniwersytecie £ódzkim. Jestem
Przewodnikiem Turystycznym
po Trójmiecie. Aktywnie dzia³am w PTTK O/Gdañsk i w Stowarzyszeniu Nasz Gdañsk.
Dzia³am równie¿ w Komisji Turystyki w Gdañsku. Sprawujê opiekê
nad osobami niepe³nosprawnymi. Posiadam uprawnienia Opiekuna
i Wychowawcy dzieci i m³odzie¿y, sprawujê nad nimi opiekê na
obozach i zgrupowaniach.
Z Gdañskiem zwi¹zana jestem uczuciowo, emocjonalnie i zawodowo. Z moj¹ rodzin¹ mieszkam na terenie G³ównego Miasta. Ka¿dego dnia, wykonuj¹c pracê przewodnika dostrzegam wszystko to
co jest dobre, ale te¿ wszystkie bol¹czki i nieprawid³owoci w funkcjonowaniu mojego miasta, a szczególnie ródmiecia. Pracê tê wykonujê od 26 lat. Specjalizujê siê w zakresie historii i dziejów: Kocio³a Mariackiego, Katedry Oliwskiej i Westerplatte. Mam du¿¹
wiedzê i dowiadczenie.
Moje g³ówne cele w Radzie Dzielnicy Gdañsk ródmiecie to
przede wszystkim:
 dba³oæ o naprawê nawierzchni ulic i chodników (z dostosowaniem do potrzeb osób niepe³nosprawnych);
 zwiêkszenie liczby miejsc parkingowych dla mieszkañców i turystów, szczególnie w sezonie turystycznym i podczas JD;
 uporz¹dkowanie podwórek, placów zabaw, a tak¿e zwiêkszenie iloci zieleni miêdzy blokami;
 egzekwowanie sprz¹tania nieczystoci po psach;
 zwiêkszenie iloci toalet publicznych;
 przyspieszenie realizacji zagospodarowania Wyspy Spichrzów;
Mogê z radoci¹ stwierdziæ, ¿e moja praca zawodowa to moje
hobby, pasja i cel mojego ¿ycia. Ponadto uwielbiam jazdê na rowerze, p³ywam i biegam. Lubiê moje wspólne spacery z rodzin¹ po
Gdañsku. Podczas nich mogê przekazaæ najbli¿szym dzieje Gdañska.
Gdañsk jest moj¹ mi³oci¹ i marzê, aby by³ miastem przyjaznym dla mieszkañców i turystów, by by³ jeszcze piêkniejszy, by
sta³ siê Stolic¹ Kultury.

M£YNIK
Tadeusz
Do Gdañska przyby³em z
rodzicami z Mazowsza w 1949 r.
Tutaj ukoñczy³em Szko³ê Zawodow¹ Budowy Okrêtów.
Po niej by³o Technikum Budowy Okrêtów. Ró¿ne powody
z³o¿y³y siê na przerwanie nauki. Podj¹³em pracê w Stoczni
Gdañskiej. W 1957 r. wst¹pi³em
do PZPR, w rok póniej odda³em jej legitymacjê, musia³em
odejæ ze stoczni, mia³em te¿ z tego tytu³u i inne problemy.
Dopiero w 1966 r. ukoñczy³em Technikum Mechaniczno-Elek-

tryczne. Moim kolejnym miejscem pracy by³ Unimor. Od 1968 r.,
przez kolejnych piêæ lat pracowa³em tu na stanowisku kierownika
naprawy maszyn biurowych. W latach 19721980 by³em zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiêbiorstwie Przemys³u Miêsnego
w Gdañsku na stanowisku kierownika Warsztatów Remontowych. Po niej by³a jeszcze praca w W.P.R. In¿ynieryjnych.
Nadszed³ czas emerytury. Po ukoñczeniu trzech kursów przewodników PTTK, od 25 lat jestem przewodnikiem turystycznym.
Otrzyma³em za tê dzia³alnoæ wiele podziêkowañ i medali. Na
pocz¹tku lat 90. by³em cz³onkiem Komitetów Obywatelskich, w
których pe³ni³em funkcjê przewodnicz¹cego Komisji Interwencji
oraz Komisji Rewizyjnej.
Mam dwie córki. Starsza ukoñczy³a Akademiê Medyczn¹ w Gdañsku, za m³odsza ukoñczy³a studia w Oxfordzie.
Od 1955 r. mieszkam przy ul. Ogarnej. Pamiêtam prace przy
odbudowie zrujnowanego Gdañska i zbiórkê cegie³ na odbudowê zniszczonej Warszawy, uczestniczy³em w tym. Moje miasto
ros³o i dojrzewa³o razem ze mn¹. To mój dom. Czego chcê dzisiaj,
po latach bycia jego mieszkañcem? Pragnê miasta jeszcze piêkniejszego, bezpiecznego, czystego i pe³nego zieleni. Nie znoszê
pseudoartystów  graficiarzy, bezmylnie szpec¹ trud pracy wielu
ludzi. Pragn¹³bym te¿, ¿eby nasze w³adze samorz¹dowe bardziej
ws³ucha³y siê w g³osy mieszkañców. Znam tu wielu ludzi, s³ucham ich i wiem, czego pragn¹. Chcê byæ ich g³osem.

PELLOWSKI
£ukasz
Mam 29 lat. Ukoñczy³em
Marketing i Zarz¹dzanie na Uniwersytecie Gdañskim. W trakcie studiów dzia³a³em w Kole
Naukowym Market.
Od najm³odszych lat pracowa³em w rodzinnej firmie:
Piekarnia  Cukiernia Pellowski. Uzyska³em tytu³ mistrza
w zawodzie piekarz. Obecnie
jestem cz³onkiem komisji eg-

zaminacyjnej w tym zawodzie.
Po ukoñczeniu studiów otworzy³em w³asne przedsiêbiorstwo
funkcjonuj¹ce w ramach firmy rodzinnej: Piekarnia  Cukiernia
Pellowski £ukasz Pellowski, zajmuj¹ce siê dystrybucj¹ pieczywa i ciast. Prowadzê je wraz z ¿on¹ Justyn¹.
Dzia³am aktywnie w Cechu Rzemios³, a tak¿e nale¿ê do Stowarzyszenia Nasz Gdañsk. Jestem bezpartyjny. W czasie wolnym zajmujê siê motoryzacj¹ (tradycje rodzinne) i ¿eglarstwem.
Z dzielnic¹ ródmiecie jestem zwi¹zany od urodzenia. Tu mieszkam i pracujê. Dostrzegam wyranie, co nale¿y zmieniæ, poprawiæ,
ulepszyæ, by mieszkañcom ¿y³o siê dostatniej, wygodniej i bezpieczniej. Zale¿y mi tak¿e na tym, by odwiedzaj¹cy Gdañsk turyci mogli
ciekawie spêdziæ czas, odpocz¹æ i podziwiaæ piêkno naszej dzielnicy.
Jako radny dzielnicy zamierzam: podejmowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do promowania Gdañska jako miasta o charakterze hanzeatyckim, wspó³organizowaæ i wspieraæ inicjatywy d¹¿¹ce do
poprawy ¿ycia mieszkañców dzielnicy, opiniowaæ funkcjonowanie
komunikacji na terenie dzielnicy i miasta, zg³aszaæ uwagi i wnioski do
projektu zagospodarowania przestrzennego, utrzymywaæ sta³y
kontakt z mieszkañcami dzielnicy, podejmowaæ dzia³ania na rzecz
ochrony rodowiska, przyrody, zieleni oraz czystoci kana³ów
wodnych.

11

Nr 04/2011

POCHROÑ-FRANKOWSKI
Leszek
Pochodzê z Gdañska gdzie
mieszkam od 24 lat. Moi pradziadkowie w zamian za pomoc
przy odbudowie powojennego
miasta dostali mieszkanie przy
ulicy D³ugiej, gdzie wprowadzili siê w 1950 roku. Nale¿ê
ju¿ do trzeciego pokolenia,
które siê tam wychowa³o. Wyrasta³em pod okiem dziadków,
którzy wys³ali mnie do szko³y podstawowej na ulicy Ogranej,
gdzie rozpocz¹³em moj¹ edukacjê. W styczniu tego roku uzyska³em
tytu³ licencjata w Szkole Wy¿szej Prawa i Dyplomacji w Gdyni,
gdzie kontynuujê studia na poziomie magisterskim. Bra³em udzia³
w licznych kursach studenckich w Niemczech, na Ukrainie, jak
i na Uniwersytecie Harvarda w USA. Ostatnio odby³em praktyki
w Biurze Prezydenta Miasta Gdañska ds. Sportu i Euro 2012. W sezonie letnim biorê udzia³ w corocznym Jarmarku wiêtego Dominika, gdzie prowadzê sprzeda¿ bi¿uterii bursztynowej. Anga¿ujê
siê w ró¿nego rodzaju dzia³ania spo³eczne bêd¹c cz³onkiem charytatywnej organizacji Rotaract Trójmiasto. Jestem równie¿ cz³onkiem
stowarzyszenia Nasz Gdañsk jak i organizacji Forum M³odych
Dyplomatów.
Mówi¹c o moim pochodzeniu jestem dumny z tego, ¿e to w³anie Gdañsk jest miejscem, w którym siê wychowa³em. Miasto to
w najnowszej historii polski by³o wiadkiem pocz¹tku upadku
komunizmu w Europie, o czym nie mo¿na zapominaæ. Za ka¿dym
razem podkrelam ten fakt, gdy rozmawiam z zagranicznymi turystami. Je¿eli natomiast chodzi o sam¹ pomoc dla Gdañska to
moim najwiêkszym marzeniem jest umieszczenie naszego miasta
na wiatowej licie UNESCO. Dziêki sta³ej opiece konserwatora
zabytków, jak i wiêkszej iloci funduszy liczne budynki nie tylko
G³ównego Miasta, ale tak¿e takich ulic, jak Biskupia czy £¹kowa
nabra³yby dawnego blasku i wdziêku. Patrz¹c dalej na nasz¹ dzielnicê jestem rozgoryczony postaw¹ w³adz, co do Wyspy Spichrzów.
Pragnê zmotywowaæ w³adze miejskie do wprowadzenia planu zagospodarowania tej przestrzeni wykorzystuj¹c uchowane tam zabytki.
Równoczenie chcia³bym o¿ywiæ ¿ycie towarzyskie i kulturalne
Gdañska, pamiêtaj¹c równoczenie o walce z zamieceniem, ha³asem i przestêpczoci¹, jak i o powiêkszeniu terenów zielonych,
których tak naprawdê brak w naszej dzielnicy. Je¿eli chcemy, ¿eby
Gdañsk by³ miastem na skalê europejsk¹ nale¿y pamiêtaæ o polepszeniu infrastruktury w kontekcie potrzeb osób niepe³nosprawnych. Nale¿y u³atwiæ takim osobom poruszanie siê poprzez
wyremontowanie ulic i chodników oraz przystosowanie innych
miejsc u¿ytecznoci publicznej dla tych osób. Mylê, ¿e s¹ to
g³ówne cele jakimi chcia³bym siê zaj¹æ, jako radny naszej dzielnicy
patrz¹c przez pryzmat mieszkañca. Jako posiadacz dzia³alnoci
gospodarczej pragnê polepszyæ warunki handlowe gdañskich przedsiêbiorców uzyskuj¹c w ten sposób wzrost gospodarczy miasta.
Prywatnie interesuje siê literatur¹, turystyk¹ i sportem. Moj¹
ulubi¹ ksi¹¿k¹ jest Kurier z Warszawy Jana Nowaka Jeziorañskiego. Od najm³odszych lat jestem kibicem GKS Wybrze¿e.
Mam wiêc ogromn¹ nadziejê, ¿e jako radny bêdê potrafi³ wesprzeæ nasz¹ dru¿ynê. Moim hobby od pewnego czasu jest ¿eglarstwo. Gdy mam tylko woln¹ chwilê z przyjemnoci¹ uprawiam ten sport ³api¹c wiatr w ¿agle.
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PODBIELSKA
Krystyna
Posiada wykszta³cenie rednie, z zawodu pielêgniarka.
W trakcie swej wieloletniej
pracy zawodowej nios³a pomoc
pacjentom w Szpitalu Klinicznym im. Kieturakisa, w Przychodni Przemys³owej i w Akademii Medycznej w Gdañsku
(m.in. na sali operacyjnej ortopedii). Jak z dum¹ zaznacza
ze ródmieciem zwi¹zana jest
od zawsze. Jest aktywnym cz³onkiem Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk. Ceni sobie równie¿ spotkania w gronie weteranów
harcerskich i chwile spêdzane na uprawianiu swojej dzia³ki
ogrodniczej. Uznawana jest za osobê niezwykle sumienn¹ i oddan¹ w podejmowanych dzia³aniach. ¯ywo zainteresowana sprawami ródmiecia i jej mieszkañców pragnie, by ¿y³o siê im, jak
najlepiej i by dzielnica kwit³a na miarê ukrytego w niej potencja³u.

WARSZAWSKI
Waldemar
Wiek: 56 lat, wykszta³cenie:
rednie, zawód: technik agrobiznesu.
Przebieg pracy zawodowej:
w³asna dzia³alnoæ.
Przynale¿noæ partyjna: bezpartyjny.
Hobby i zainteresowania:
sport i aktywne formy rekreacji.
Od urodzenia jestem mieszkañcem Dolnego Miasta. Jestem rozgoryczony z powodu traktowania Dolnego Miasta jak
dzielnicy ni¿szej kategorii Moim marzeniem jest jej ca³kowita rewitalizacja, przywrócenie dawnej wietnoci pod wzglêdem architektonicznym, a tak¿e stworzenie klimatu dzielnicy na miarê
Miasta Europejskiego
Za moje g³ówne cele dzia³alnoci w Radzie Dzielnicy Gdañsk
ródmiecie traktujê pomoc w rozwi¹zywaniu podstawowych
problemów mieszkañców dzielnicy.

ZIENKIEWICZ
Pawe³
Wiek: 33 lata.
Wyksza³cenie: wy¿sze,
Zawód: nauczyciel, wyk³adowca, trener kajakarstwa,
¿o³nierz Narodowych Si³ Rezerwowych.
Przebieg pracy zawodowej:
od 2003 nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w gdañskich
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szko³ach rednich i gimnazjach. Obecnie w Gimnazjum nr 8 przy
ul. ¯abi Kruk.
Praca spo³eczna: w latach 20002001 dzia³alnoæ w organizacjach polonijnych w USA.
Przynale¿noæ partyjna: brak.
Przynale¿noæ do organizacji: Stowarzyszenie Nasz Gdañsk.
Zwi¹zek ze ródmieciem: mieszkaniec od 2003 r., du¿o powodów do dumy i trochê rozgoryczenia.
G³ówne cele dzia³alnoci w Radzie: poprawa infrastruktury
sportowej, a raczej jej budowa w centrum  w jednej z najwa¿niejszych metropolii w Polsce, a z historycznego punktu widzenia w Europie.
Rodzina: ¿ona Anna, córka Zuzanna, w czerwcu na wiat
przyjdzie jeszcze jedna dziewczynka o nieznanym, jak dot¹d imieniu. W wolnym czasie spacery, ale niestety nie po parkach ródmiecia, bo takich w najbli¿szej okolicy tu nie ma, choæ terenów
pod nie jest pod dostatkiem.
Hobby: sport pod ka¿d¹ postaci¹. Od kibicowania po skoki
spadochronowe.
Inne dane: Medal za Zas³ugi w Rozwoju Kultury Fizycznej
w Wojsku Polskim, Podziêkowania od Pomorskiego Kuratora
Owiaty, Nagroda Dyrektora w Gimnazjum nr 8 w Gdañsku.

WORONIECKA
ANNA
z domu Marczak
Do Rady Dzielnicy kandydujê, bo chcê s³u¿yæ jej mieszkañcom.
Urodzi³a siê w 1953 roku
w Gdañsku  na Dolnym Miecie. Tutaj mieszka przez ca³e
¿ycie.
Absolwentka Uniwersytetu Gdañskiego (1977) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2004).
Bezpartyjna. Nauczycielka w: Szkole Podstawowej nr 47
(19811984); Szkole Podstawowej nr 3 (19841994); Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych nr 6 (19942009).
Instruktor harcerski od 1970 roku (dru¿ynowa dru¿yn zuchowych, namiestnik zuchowy w Hufcu Gdañsk ródmiecie, dru¿ynowa harcerek, komnedantka szczepu w CKUMiE).
Wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Bli¿ej Centrum.
Przewodnik terenowy po województwie pomorskim i przodownik turystyki kajakowej, prezes SKK Morzkulc (19771979), cz³onek Studenckiego Ko³a Przodowników Turystycznych w latach
19741976.
Od 1994 cz³onek NSZZ Solidarnoæ (przewodnicz¹ca Ko³a
Pracowników Owiaty w ZSO nr 6, cz³onek Prezydium Miêdzyzak³adowej Komisji Pracowników Owiaty i Wychowania w Gdañsku, cz³onek Grupy Wsparcia dla osób mobbingowanych przy
MKPOiW), cz³onek Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku.
Posiadane odznaczenia:
Krzy¿ za zas³ugi dla ZHP, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

ZYDEL
Tadeusz
Szczêliwy cz³owiek i pe³en
wesela, gdy drugiemu ze swego udziela
Jan Kochanowski
Jestem cz³owiekiem Gdañska i jej stoczni. W Stoczni
Gdañskiej przepracowa³em (od
1958 r.) ponad trzydzieci lat.
Zaczyna³em od monta¿u ruroci¹gów, a po krótkiej przerwie
podj¹³em pracê w Biurze Konstrukcyjnym, jako konstruktor,
a potem projektant urz¹dzeñ ch³odniczych, wentylacyjnych i klimatycznych na ró¿nego typu statkach. Nale¿a³em do podziemnej
,,Solidarnoci i by³em jej aktywnym cz³onkiem. Bra³em udzia³ we
wszystkich stoczniowych strajkach do 1988 r. w³¹cznie. Nie opuszcza³em te¿ ulicznych manifestacji. Po redukcji pracowników
w 1992 r., korzystaj¹c z kwalifikacji ¿eglarskich, przez kilka lat
pe³ni³em funkcjê bosmana w kilku klubach ¿eglarskich w Gdañsku i w Pucku.
Z chwil¹ reaktywowania ZHP w 1957 r., bêd¹c trzecim pokoleniem osób spo³ecznie zaanga¿owanych w mojej rodzinie, rozpocz¹³em dzia³alnoæ instruktorsk¹. Zaczyna³em od funkcji przybocznego, a skoñczy³em na funkcji sztormana, tj. kierownika
dru¿yn wodnych w Hufcu Gdañsk ródmiecie. Pe³ni³em j¹ przez
osiem lat. Niezale¿nie od niej prowadzi³em kilkanacie Harcerskich Obozów ¯eglarskich stacjonarnych, jak i wêdrownych,
a tak¿e jedno zimowisko w Beskidach. Uczestnikami by³y dzieci
i m³odzie¿ harcerska wymienionego Hufca. Zajmowa³em siê te¿
kszta³ceniem kadry instruktorskiej. Nadal aktywnie dzia³am
w Harcerskich Krêgach Starszyzny i Seniorów. Uzyska³em stopieñ harcmistrza, a w ¿eglarstwie jachtowego sternika morskiego
i instruktora ¿eglarstwa. W motorowodniactwie mam uprawnienia starszego sternika motorowego i instruktora tej specjalnoci.
W nagrodê za spo³eczn¹ dzia³alnoæ uczestniczy³em w kilku
rejsach morskich przep³ywaj¹c ok. 6000 mil morskich.
Od czasu przejcia na emeryturê i przeprowadzenia siê w 2005
r. do Dolnego Miasta zaanga¿owa³em siê w dzia³alnoæ spo³eczn¹ w ramach Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Bli¿ej Centrum. Od czterech lat prowadzê Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej
dla dzieci uczêszczaj¹cych do Szko³y Podstawowej Nr 65. Od
czasu przy³¹czenia Dolnego Miasta do Gdañska ródmiecia
uzna³em za stosowne zaanga¿owanie siê w zwiêkszenie porz¹dków w tej czêci miasta. Nadal bêdê siê te¿ zajmowa³ popularyzacj¹ wodniactwa i spraw zwi¹zanych z naszym regionem.
Dzia³anie w Radzie Dzielnicy pozwoli mi na zwiêkszenie mojej
skutecznoci. Moje dowiadczenia i obserwacja krajów zagranicznych pozwoli³o mi na zwiêkszenie mojej wewnêtrznej pewnoci podejmowanych dzia³añ na rzecz lokalnych spo³ecznoci.
Za swoje dotychczasowe zaanga¿owanie zawodowe zosta³em
odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. Za dzia³alnoæ spo³eczn¹ w Harcerstwie otrzyma³em Z³oty Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP. Nale¿ê do optymistów, którzy ciesz¹ siê z ka¿dych osi¹gniêæ, tych
ma³ych, i tych wiêkszych. Jestem z tych, którzy nieustannie
chc¹ iæ dalej i wy¿ej, dalej i wy¿ej..., póki zdrowia starczy dalej
i wy¿ej.

13

Nr 04/2011

Radosnych i szczêliwych
wi¹t Wielkanocnych,
zdrowia i wszelkiej pomylnoci
w pracy zawodowej
i ¿yciu osobistym

¯yczy Czytelnikom
Zarz¹d i cz³onkowie
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk

Szanowni Cz³onkowie i Sympatycy
Stowarzyszenia!

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik
w Galerii MA£A ¯ABKA
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Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia NASZ GDAÑSK
darowizny w wysokoci 1% od podatku dochodowego.
W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979,
który nale¿y podaæ w zeznaniu podatkowym za rok
2010, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem
ewentualnego wyra¿enia zgody na przekazanie nam przez
Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.
Jednoczenie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ
wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na nasze
konto darowiznê w wysokoci 1% od podatku dochodowego za rok 2009.
Stowarzyszenie nasze dzia³alnoæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków i sympatyków. Pozyskane w ten sposób rodki przeznacza na
dzia³alnoæ statutow¹ i podjêcie odpowiednich dzia³añ na
rzecz mieszkañców naszego Miasta.
Zarz¹d
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
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Ronie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdañskiej

Otwarcie  za pó³tora roku
15 miesiêcy od momentu podpisania umowy na budowê ma do dyspozycji wykonawca, aby oddaæ Centrum Nanotechnologii
do u¿ytku studentów. 5 stycznia 2011 o godz. 13 dokument parafowali: prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdañskiej
oraz Jerzy Mirgos, dyrektor generalny spó³ki Mirbud ze Skierniewic, która wygra³a przetarg na realizacjê zadania.
Tym samym ruszy³ licznik budowy.
Zg³êbiæ tajemnice atomu
Wykonawca przyst¹pi³ do realizacji zadania. Wiosn¹ 2011 wmurowany zostanie kamieñ wêgielny. 30 czerwca 2012 siedziba Centrum Nanotechnologii powinna byæ gotowa.
Rektor Politechniki Gdañskiej, prof. Henryk Krawczyk podkrela, ¿e uruchomienie
Centrum Nanotechnologii otworzy nowy
etap kszta³cenia na naszej uczelni.
 Mo¿liwoæ zg³êbiania tajemnic ukrytych na poziomie atomu stanowi niesamowit¹ przygodê naukow¹ i edukacyjn¹  mówi
rektor.  Budowa nowego gmachu dedykowanego nauczaniu z zakresu nanotechnologii i in¿ynierii materia³owej stwarza
nowe mo¿liwoci odkrywania niewyobra¿alnych obszarów, niedostrzegalnych go³ym okiem. Pamiêtajmy o tym, ¿e in¿ynier
jest zawsze twórc¹, który kreuje nowe rozwi¹zania. Kszta³cimy specjalistów bardzo
modnej dzi dziedziny nauki i przemys³u.
Liczymy na ciekawe wdro¿enia.
Centrum Nanotechnologii to najwiêksza
inwestycja najbli¿szych lat na Politechnice
Gdañskiej. £¹czny koszt realizacji projektu
wynosi bowiem 64 680 000 z³. Zadanie jest
w 85 proc. wspó³finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko. Pozosta³e 15 proc. funduszy pochodzi
z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
Serce  25 nowoczesnych laboratoriów
 pod ziemi¹
Centrum bêdzie mia³o postaæ czterokondygnacyjnego budynku dydaktycznego,
przy czym jeden poziom zostanie osadzony
pod ziemi¹. To w³anie tam uruchomione zo-

stanie serce obiektu, czyli zespó³ 25 nowoczesnych laboratoriów, wyposa¿onych
w unikatow¹ aparaturê do eksperymentów
na poziomie atomowym. Najdro¿szy przy-

Prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdañskiej oraz Jerzy Mirgos, dyrektor generalny spó³ki
Mirbud ze Skierniewic podpisuj¹ umowê na budowê Centrum Nanotechnologii, 5 stycznia 2011

rz¹d, którego zakup planowany jest w ramach projektu kosztuje 3 mln z³, a jest nim
wysoko specjalistyczny mikroskop tunelowy.
 Im g³êbiej siêga wiedza o materia³ach,
tym wiêcej w³aciwoci w nich dostrzegamy
 t³umaczy prof. Wojciech Sadowski, pomys³odawca utworzenia centrum, kierownik
Katedry Cia³a Sta³ego na Wydziale Fizyki
Technicznej i Matematyki Stosowanej PG.
 Pamiêtajmy o tym, ¿e nano to technologia
ekologiczna i ekonomiczna. Dziêki nowym
technologiom uczymy siê tworzyæ materia³y
z przestrzeganiem zasad niskiego zu¿ycia
energii, surowców pierwotnych i oczywicie
minimalizuj¹c odpady surowcowe.
Szacuje siê, ¿e w roku 2015 z nowego
gmachu bêdzie korzysta³o ju¿ 750 studentów
na makrokierunku nanotechnologia, który
od piêciu lat jako specjalnoæ jest prowadzony na Wydziale Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej; oraz in¿ynierii
materia³owej, która jako kierunek miêdzy-

wydzia³owy jest wyk³adana ju¿ dziesi¹ty
rok na Politechnice Gdañskiej.
Inwestycje w obszar nano  motorem postêpu
 Marzy mi siê, aby innowacyjne badania prowadzone przez Politechnikê Gdañsk¹ koñczy³y siê wdro¿eniami  mówi³
Andrzej Bojanowski, wiceprezydent Gdañska.  Wiem, ¿e bez infrastruktury nie mo¿emy mówiæ o dynamicznym rozwoju, dlatego
tym bardziej cieszê siê z faktu, ¿e wokó³ politechniki powstaje naturalna infrastruktura
badawczo-rozwojowa. Mamy Park Naukowo-Technologiczny, powstaje laboratorium ekoenergetyczne przy ul. Sobieskiego, na terenie kampusu za centrum nanotechnologii.
Senator RP prof. Edmund Wittbrodt, wyk³adowca na Wydziale Mechanicznym PG,
podkreli³ wagê inwestycji w nowoczesn¹
przysz³oæ.  wiat inwestuje w technologie
info-, bio- i nano  przemawia³ senator. 
W pañstwach OECD 2/3 przyrostu PKB
wynika z rozwoju intelektualnego spo³eczeñstwa. Motorem postêpu na pewno bêd¹
inwestycje w obszar nano.
Centrum Nanotechnologii stanie na starej
czêci politechnicznego kampusu  w s¹siedztwie Wydzia³u Chemicznego, tam, gdzie
do niedawna funkcjonowa³y parking i magazyny chemiczne. Na 20 kwietnia 2011
planowane jest wmurowanie kamienia wêgielnego pod budowê.
W uroczystoci podpisania umowy na
budowê uczestniczyli gospodarze regionu,
którzy kibicuj¹ inwestycji. Obecni byli:
Roman Zaborowski, wojewoda pomorski, a
tak¿e Ryszard wilski, reprezentant zarz¹du województwa pomorskiego.
ZUZANNA MARCIÑCZYK,
REDAKTOR SERWISU INTERNETOWEGO PG

Tak wygl¹daæ bêdzie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdañskiej. Symulacja komputerowa. Fot. K. Krzempek. Materia³y promocyjne PG
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