
Olimpia Schneider

– Nie ma innego sposo-
bu na poradzenie sobie 
z pandemią niż masowe 
szczepienia. Podam jed-
ną liczbę, która powinna 
dać każdemu do myśle-
nia. W Gdańsku, w mar-
cu, zarejestrowaliśmy 
849 zgonów. To drugi 
rekordowy miesiąc i wy-
nik, pod kątem zgonów, 
od czasu zakończenia II 
Wojny Światowej. Przy-
pomnę, że w listopadzie, 
w Gdańsku umarło aż 888 
osób – podkreśla Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.

Będą dwa punkty 
szczepień masowych
W związku ze spodziewa-
nym zwiększeniem do-
staw szczepionek przeciw 
COVID-19 do Polski, rząd 
zobowiązał samorządy 

– Chcemy skorzystać 
z doświadczenia naszego 
dotychczasowego punktu 
szczepień, który jest naj-
większym punktem szcze-
pień na wybrzeżu. Do tej 
pory zrobiliśmy tam 45 tys. 
szczepień. Mam nadzieję, 
że dzięki umieszczeniu 
punktu w hali sportowej, 
będziemy mogli zaszczepić 
ok. 100 tys. osób.

W MTG już działa
Warto pamiętać, że maso-
wy punkt jest już dostępny 
w hali Międzynarodowych 
Targów Gdańskich (szcze-
piący 1000 osób dziennie). 
Wszystko to możliwe jest 
dzięki ofiarności zarówno 
studentów i pracowni-
ku UCK, jak i pracowni-
ków pomorskich szpitali. 
W MTG szczepieniami 
zajmują się pracownicy 
szpitala Copernicus.
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GDAŃSK SIĘ SZCZEPI!

Z KAŻDYM DNIEM 
PRZYBYWA OSÓB 
ZASZCZEPIONYCH 
NA COVID-19. 
W NASZYM MIEŚCIE 
ZASZCZEPIONO JUŻ 
32% POPULACJI. 
W RAMACH AKCJI 
SZCZEPIEŃ, W GDAŃ-
SKU POWSTANĄ 
DWA PUNKTY SZCZE-
PIEŃ MASOWYCH 
– W HALI SPORTO-
WEJ GUMED ORAZ 
W ERGO ARENIE.

do utworzenia Punktów 
Szczepień Masowych 
(PSM), które mają – obok 
punktów szczepień po-
pulacyjnych oraz wę-
złowo-populacyjnych 
– uzupełnić mapę 
realizacji szcze-
pień w całej 
Polsce. Wła-
dze Gdań-
ska, we 
w s p ó ł -
p r a c y 
z Uniwer-
syteckim 
Centrum Kli-
nicznym oraz 
Gdańskim Uniwer-
sytetem Medycznym, zgło-
siły gotowość utworzenia 
PSM. We wtorek, 12 kwiet-
nia została podjęta decy-
zja o organizacji w Gdań-
sku dwóch punktów.
– NFZ wyraził zgodę na 
utworzenie dwóch z trzech 

zaproponowanych przez 
nas miejsc: w centrum 
sportu GUMed i hali Ergo 
Arena – poinformowa-
ła prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz.

Hala sportowa GUMed 
zapewnia możli-

wość blisko 5 
tys. szcze-
pień dzien-
nie. Będzie 
tam wiele 
punktów 
lekarskich 

i pielę-
gniarskich, 

a dzięki trybu-
nom, możliwe będzie 

bezpieczne rozmieszcze-
nie osób po szczepieniu, 
które muszą przebywać 
pod kontrolą przez pół 
godziny. Centrum dostęp-
ne będzie przez 12 godzin 
dziennie, od godziny 8.00 
do 20.00.
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SPIS TREŚCI

DANE OSOBOWE, INFORMA-
CJE O RELACJACH RODZIN-
NYCH I SYTUACJI MIESZ-
KANIOWEJ – TO NIEKTÓRE 
Z ZAGADNIEŃ PORUSZANYCH 
W SPISIE POWSZECHNYM. 
UCZESTNICTWO W NARODO-
WYM SPISIE POWSZECHNYM 
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 
JEST OBOWIĄZKOWE, ALE 
UDZIAŁ W NIM JEST ŁATWY 
I NIE WYMAGA WYCHODZE-
NIA Z DOMU. JEGO PODSTA-
WOWĄ FORMĄ JEST SAMO-
SPIS INTERNETOWY. 
Olimpia Schneider

Spis odbywa się raz na 10 lat i doty-
czy każdej osoby mieszkającej stale, 
bądź czasowo na terenie Polski.

Spisz się sam – najprościej 
przez internet
Podstawową formą jest samo-
spis w formule online. Można go 

Nie zwlekaj – spisz się!
dokonać bezpiecznie, bez wycho-
dzenia z domu, za pośrednictwem 
aplikacji internetowej dostępnej na 
stronie spis.gov.pl. Dostępne są for-
mularze w j. polskim, angielskim, 
ukraińskim i rosyjskim.

Potrzebujesz pomocy w spisie?
Jeżeli chcesz dokonać spisu oso-
biście, ale potrzebujesz pomocy 
w obsłudze interaktywnej aplikacji, 
Gminne Biuro Spisowe w Gdańsku 
zapewnia potrzebne wsparcie. 
W Urzędzie Miejskim przy ul. Nowe 
Ogrody 8/12 można bezpłatnie 
skorzystać ze stanowiska kompu-
terowego. Wystarczy zarezerwować 
wizytę pod całodobowym nume-
rem telefonu: 58 52 44 500 lub 
skorzystać z elektronicznej rezer-
wacji wizyty dostępnej na: www.
gdansk.pl/rezerwacja Na miejscu 
będą dostępni również pracownicy 
komunikujący się językiem migo-
wym, aby pomóc w spisie osobom 
głuchym.
Osobom starszym lub potrzebu-
jącym wsparcia, ale mieszkającym 
samotnie, które nie są w stanie 
dokonać samospisu przez inter-
net, zalecamy kontakt z infolinią 
spisową nr 22 279 99 99.

O co pytają?
Zakres informacji zbieranych 
w spisie to: charakterystyka demo-
graficzna, aktywność ekonomiczna, 
poziom wykształcenia, migracje, 
charakterystyka etniczno-kulturo-
wa, zasoby mieszkaniowe. W for-
mularzu spisowym nie ma pytań 
dotyczących zarobków, dochodów 
czy stanu majątkowego.
Lista pytań dostępna jest na 
stronie spis.gov.pl/lista-pytan-w-
-nsp-2021
Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 potrwa do 
30 września 2021 roku.

 2 Nie zwlekaj – spisz się!

 3 Europejski Komitet 
Regionów ustanowił 
nagrodę im. Pawła 
Adamowicza

 4 Jesteś osobą z niepełno-
sprawnością? Karta Miesz-
kańca wprowadza nową 
jakość!

 5 Budżet Obywatelski 2022

 6 Nie wyrzucaj, podaj 
dalej! Poznaj możliwości 
w Gdańsku

 7 O ludziach, którzy żyją  
na koszt podatnika

 8 Okiem gdańskich radnych

 9 Miasto pomaga  
już od roku! 

 10 Kilka słów o Unii 
Metropolii Polskich

  Wirtualne lekcje 
samorządności z radnymi

 11 Udzielił najwięcej ślubów 
w historii Gdańska

 12 Nad Wisłą powstanie 
przystań… dla rowerzystów

  Rośliny kontra 
mikroplastik

 13 Hulajnogą przez miasto

 14 Pieski i kotki czekają  
na kochających właścicieli

  Zaglądamy do „lodówki” 
zwierząt ZOO Gdańsk

 15 Wspominamy tych, którzy 
odeszli

 16 Muzeum Bursztynu 
zmienia siedzibę. 23 lipca 
otwarcie w Wielkim Młynie 
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NAGRODA IM. PAWŁA 
ADAMOWICZA „ZA 
ODWAGĘ I DOSKO-
NAŁOŚĆ W KRZE-
WIENIU WOLNOŚCI, 
SOLIDARNOŚCI 
I RÓWNOŚCI” ZOSTA-
ŁA USTANOWIONA 
PRZEZ EUROPEJSKI 
KOMITET REGIONÓW 
WE WSPÓŁPRACY 
Z MIĘDZYNARODOWĄ 
SIECIĄ MIAST SCHRO-
NIENIA (ICORN) 
I MIASTEM GDAŃSK.
Olimpia Schneider

Ustanowienie nagrody jest 
hołdem i wyrazem uznania 
dla wszystkich, którzy w od-
ważny i prawy sposób prze-
ciwdziałają nietolerancji, 
radykalizacji postaw, mo-
wie nienawiści, uciskowi 
i ksenofobii. Dla tych, któ-
rzy promują równość szans, 
integrację społeczną i pra-
wa podstawowe. Dla tych, 

EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW 
USTANOWIŁ NAGRODĘ  

IM. PAWŁA ADAMOWICZA
którzy czerpią inspirację ze 
spuścizny Pawła Adamowi-
cza i ją kontynuują. 

Nagroda dla tych, 
którzy budują lepszy 
świat
Nagroda będzie wyróż-
nieniem dla tych, którzy 
budują pomosty i obalają 
mury w poczuciu odpo-
wiedzialności za przyszłe 
pokolenia, torując drogę 
do przemian społecznych 
na rzecz najsłabszych i nie 
wzbraniając się przed pilną 
walką o prawa człowieka 
i podstawowe wolności na 
poziomie lokalnym, krajo-
wym i międzynarodowym.
– „Gdańsk dzieli się do-
brem” – to ostatnie słowa 
Pawła Adamowicza, któ-
ry budował lepszy świat, 
na przekór znieczulicy, 
nietolerancji, nienawiści, 
przemocy. Tak też robimy 
– dzielimy się dobrem. Nie 

tylko z najbliższymi, nie 
tylko z gdańszczankami 
i gdańszczanami. Solidar-
ność i wolność to warto-
ści, które ukształtowały 
Gdańsk i dziś potrzebę 
realnych działań i wspar-
cia tych, których prawa 
są gwałcone. I to bez zna-
czenia skąd pochodzą, 
kogo kochają, i do kogo 
się modlą. My potrafimy 
dostrzec w naszych go-
ściach o wiele więcej niż 
tylko potrzebujących po-
mocy imigrantów. To dla 
nas możliwość poznania 
ich, jako artystów, rów-
noprawnych partnerów, 
wartościowych osobowo-
ści i po prostu jako bliź-
nich, o których warto się 
troszczyć i z którymi warto 
jest tworzyć wspólną przy-
szłość – mówiła Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska, podczas debaty 
poświęconej nagrodzie.

Międzynarodowa 
Sieć Miast 
Schronienia
Wyrazem niezgody Pawła 
Adamowicza na nienawiść 
i nietolerancję było m.in. 
przyłączenie Gdańska do 
International Cities of Re-
fugee Network (po polsku: 
Międzynarodowa Sieć 
Miast Schronienia). Jest to 
stowarzyszenie miast z ca-
łego świata, które angażu-
ją się w obronę wolności 
słowa i pisarzy prześlado-
wanych z powodów poli-
tycznych: ukrywających się, 
więzionych lub objętych 
zakazem publikowania 
we własnym kraju. Każde 
miasto zrzeszone w sieci 
przyjmuje na pewien czas 
jednego z zagrożonych 
pisarzy, zapewniając mu 
bezpieczeństwo, godne 
warunki życia i możliwość 
nieskrępowanej pracy 
twórczej.
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4 WARTO WIEDZIEĆ

Jesteś osobą z niepełnosprawnością? 
KARTA MIESZKAŃCA 
WPROWADZA NOWĄ JAKOŚĆ!
WIĘKSZOŚĆ OBIEK-
TÓW I INSTYTUCJI 
KULTURY PRZEWI-
DUJE ZNIŻKI LUB 
BEZPŁATNE WEJŚCIA 
DLA GOŚCI Z NIEPEŁ-
NOSPRAWNOŚCIAMI. 
TAKIE UPRAWNIENIE 
NALEŻY POTWIER-
DZIĆ, OKAZUJĄC 
W KASIE BILETOWEJ 
ODPOWIEDNI DOKU-
MENT, NP. LEGITYMA-
CJĘ OSOBY NIEPEŁ-
NOSPRAWNEJ LUB 
ORZECZENIE WYDA-
NE PRZEZ STOSOWNY 
ORGAN. TAK BYŁO DO 
TEJ PORY. OD TE-
RAZ MIESZKAŃCOM 
GDAŃSKA WYSTAR-
CZY KARTA MIESZ-
KAŃCA Z PAKIETEM 
DOSTĘPNOŚCI!

Edyta Procajło

Gdańska Karta Mieszkańca 
to jeden z najbardziej po-
pularnych i wszechstron-
nych produktów skiero-
wanych do gdańszczanek 
i gdańszczan, z którego ko-
rzysta już ponad 250 tysię-
cy użytkowników. W marcu 
zaprezentowano pierwszą 
odsłonę Pakietu Dostęp-
ności – nowego modułu 
skierowanego do osób 
z niepełnosprawnościami. 

Karty na stół!
Jaka jest główna idea tego 
pakietu? Ułatwienie co-
dziennego funkcjonowania 
osobom z niepełnospraw-
nościami oraz zapewnienie 
jak najłatwiejszego dostę-
pu do gdańskich obiektów 

i instytucji kultury. Na miej-
scu wystarczy mieć przy 
sobie Kartę Mieszkańca 
z aktywnym Pakietem Do-
stępności (lub aplikację 
mobilną Jestem z Gdańska) 
i przekazać ją obsłudze do 
weryfikacji – na tej pod-
stawie przyznana zostanie 
usługa przewidziana w re-
gulaminie danego obiektu, 
np. bilet ulgowy lub bez-
płatne wejście dla użyt-
kownika oraz opiekuna. 
Obiekty, w których będzie 
można korzystać z Pakie-
tu Dostępności można 
znaleźć na stronie: www.
jestemzgdanska.pl

Jak to działa?
Jak można dodać nowy 
pakiet? Przede wszystkim 
należy być użytkownikiem 
Gdańskiej Karty Mieszkań-
ca i mieć ważny Pakiet 
Mieszkańca na dany rok 
kalendarzowy. W koncie 
użytkownika po zalogo-
waniu na stronie www.
jestemzgdanska.pl trzeba 
wybrać funkcję dodania 
Pakietu Dostępności i po-
stępować według dalszych 
instrukcji. Użytkownik zo-
stanie poproszony o za-
łączenie skanu lub dobrej 
jakości zdjęcia doku-
mentu potwierdzającego 

niepełnosprawność – po 
pomyślnej weryfikacji pa-
kiet zostanie aktywowany, 
o czym wnioskodawca zo-
stanie powiadomiony ma-
ilowo. Oczywiście można 
też osobiście odwiedzić 
Centrum Obsługi Gdań-
skiej Karty Mieszkańca 
przy ul. Grunwaldzkiej 
148 i załatwić wszystko 
na miejscu. Wówczas wy-
starczy okazanie obsłudze 
odpowiednich dokumen-
tów do weryfikacji, po 
czym nastąpi aktywacja 
pakietu. Trzeba tylko pa-
miętać o wcześniejszym 
umówieniu wizyty poprzez 
formularz na stronie www.
gdansk.pl/rezerwacja lub 
telefonicznie pod nume-
rem telefonu 58 300 06 59.
I to wszystko! Od tej pory 
udając się na zwiedzanie 
gdańskich atrakcji nie 
trzeba mieć już przy sobie 
legitymacji ani orzeczenia 
– wystarczy plastikowa 
karta w portfelu albo te-
lefon w kieszeni. Otwar-
ty i różnorodny Gdańsk 
czeka!

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz oraz Łukasz Wysocki 
z synem podczas prezentacji Pakietu Dostępności
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W puli do wykorzystania w BO 2022 jest 20 830 669 zł

Marta Dzierżawska

Plac zabaw, boisko, warsz-
taty dla seniorów, a może 
nowe przestrzenie re-
kreacyjne? Gdańszczanki 
i gdańszczanie z roku na 
rok składają coraz więcej 
projektów i zaskakują kre-
atywnością.
Jeśli masz ciekawy po-
mysł, na co wydać pu-
bliczne pieniądze, żeby 
dobrze służyły mieszkań-
com – nie zwlekaj! Zgłoś 
swój projekt. W Budżecie 
Obywatelskim mogą wziąć 
udział wszyscy mieszkań-
cy Gdańska bez względu 
na wiek, zameldowanie 
czy obywatelstwo. Wy-
starczy mieszkać na stałe 
w naszym mieście. 

Nowe tereny  
zielone
To będzie druga edycja 
Zielonego Budżetu Oby-
watelskiego. W tym roku 
można zgłaszać projekty 
w 5 zmienionych katego-
riach:

BUDŻET OBYWATELSKI 2022
RUSZA NABÓR PRO-
JEKTÓW W 9. EDYCJI 
BUDŻETU OBYWA-
TELSKIEGO. PROJEK-
TY OGÓLNOMIEJSKIE, 
DZIELNICOWE I „ZIE-
LONE” MOŻNA ZGŁA-
SZAĆ OD 19 KWIET-
NIA DO 16 MAJA 2021 
ROKU NA PORTALU 
GDANSK.PL.

1. nasadzenia i pielęgna-
cja roślinności na tere-
nach zieleni miejskiej;

2. nowe przestrzenie zie-
lone;

3. budowa ogrodów desz-
czowych;

4. renowacja i moderniza-
cja zagospodarowania 
istniejących terenów 
zieleni;

5. działania ekologiczne.

Są zmiany
W nowej edycji BO uszcze-
gółowione zostały zasady 
dostarczenia wydrukowa-
nego formularza wnio-
sku oraz dotyczące ilości 
podpisów poparcia pro-
jektu. Zaproponowano 
zmiany, które wpłyną na 
sprawniejszą i szybszą 

weryfikację projektów oraz 
rozpatrywanie odwołań. 
Projekt należy złożyć elek-
tronicznie poprzez stronę 
internetową www.gdansk.
pl. Następnie formularz 
wniosku wraz z załączni-
kami trzeba wydrukować, 
zebrać podpisy poparcia 
mieszkańców Gdańska 
(wymagana liczba podpi-
sów poparcia dla projek-
tu dzielnicowego to wciąż 
1 podpis, natomiast dla 
ogólnomiejskiego to  30 
podpisów) i w przeciągu 
7 dni dostarczyć wersję 
papierową do dowolnego 
Zespołu Obsługi Miesz-
kańców Urzędu Miejskie-
go w Gdańsku. Można też 
przesłać pocztą na adres 
urzędu bądź skorzystać 

z profilu zaufanego na 
platformie e-PUAP. Moż-
na złożyć dowolną liczbę 
projektów dzielnicowych 
i ogólnomiejskich.

Skonsultuj swój 
pomysł
Skonsultuj swój projekt 
z pracownikami poszcze-
gólnych wydziałów Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku lub 
jednostek organizacyjnych 
miasta Gdańska. Pomogą 
oni oszacować koszt pro-
jektu, sprawdzić plany 
zagospodarowania prze-
strzennego czy własność 
terenu. 
Szczegóły można znaleźć 
na www.gdansk.pl/budze-
t-obywatelski i facebook.
com/gdanskBO

Harmonogram
• 19 kwietnia – 16 maja 2021 r. – zgłaszanie projektów; 
• do 18 czerwca 2021 r. – ocena formalna i wstępna projektów; 
• do 31 sierpnia 2021 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne/ Wydziały Urzędu Miejskiego; 
• do 15 września 2021 r. – weryfikacja projektów przez zespół konsultacyjny; 
• do 20 września 2021 r. – losowanie numerów projektów do głosowania; 
• 4–18 października 2021 r. – głosowanie; 
• do 25 października 2021 r. – ogłoszenie wyników głosowania.
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6 WARTO WIEDZIEĆ

Pobierz bezpłatną aplikację Czyste Miasto Gdańsk 
by zapoznać się z zasadami segregacji i usługami 
oferowanymi przez Miasto

www.czystemiasto.gdansk.pl

NIEPOTRZEBNE RZECZY ODDAJ DO:
•  Stacjonarnych sklepów charytatywnych
•  Lokalnych, facebookowych grup 
typu „give-box”
•  Stacjonarnych szaf typu „give-box”
•  Kontenerów na tekstylia
•  Fundacji, za pośrednictwem
 ich stron internetowych
 
SKORZYSTAJ Z:
•  Wyprzedaży garażowej
•  Pchlego targu
•  Wymiany 

WSZYSTKO CO MUSISZ WYRZUCIĆ 
– POSEGREGUJ!

NIE 
WYRZUCAJ, 
PODAJ 
DALEJ

CO ROKU, W OKRE-
SIE WIOSENNYCH 
PORZĄDKÓW, PRZY 
ALTANACH ŚMIETNI-
KOWYCH I W POJEM-
NIKACH NA ODPADY 
KOMUNALNE SWÓJ 
ŻYWOT KOŃCZY BAR-
DZO DUŻO RZECZY, 
KTÓRE MOGŁYBY 
JESZCZE POSŁUŻYĆ 
NIEJEDNEJ OSOBIE.

Daniela Olszowa

Za każdym produktem 
stoi długa historia jego 
wytworzenia, począwszy 
od prac nad projektem 
poprzez pozyskanie su-
rowca i produkcję. Te 
procesy obciążają z kolei 
środowisko i klimat pod 
postacią śladu węglowe-
go i wodnego. Finalnie, 
góra odpadów rośnie, 
a można by było uniknąć 
ich wytwarzania na wiele 
sposobów.

Drugie życie 
przedmiotów 
– „Kup-zużyj-wyrzuć” to 
najgorsza droga, jaką 
możemy obrać w obliczu 
wyzwań, przed jakimi sta-
wia nas XXI wiek. Miasto 
Gdańsk, a także cenne 
oddolne inicjatywy spo-
łeczne oferują coraz wię-
cej możliwości, aby tak 
nie robić – wyjaśnia Piotr 
Kryszewski, dyrektor Wy-
działu Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. – Zwykłe po-
rządki mogą być okazją 
do wprowadzenia w życie 

NIE WYRZUCAJ,  
PODAJ DALEJ! POZNAJ 
MOŻLIWOŚCI W GDAŃSKU

założeń tzw. gospodarki 
cyrkularnej, w tym wy-
padku jako „kup/odbierz 
– zużyj – podaj dalej” – 
dodaje Olga Goitowska, 
zastępca dyrektora WGK.

Wiele możliwości 
Istnieje wiele sposo-
bów na odpowiedzial-
ne pozbycie się rze-
czy, których już nie 
potrzebujemy. W naszym 
mieście funkcjonują 

sklepy charytatywne, któ-
re przyjmą najróżniejsze 
przedmioty, a dochód 
pochodzący z ich sprze-
daży przekażą na pomoc 
potrzebującym (np. Punkt 
Charytatywny Dary, Z do-
brej Ręki, Fundacja Cu-
dów Szafa). 

Social media  
i pchle targi
Zdjęcie zbioru słoików czy 
napoczętej puszki farby 

możemy wstawić na fa-
cebookową grupę typu 
give-box (np. Uwaga, 
śmieciarka jedzie – Trój-
miasto). Już po niedługiej 
chwili ktoś się po te rze-
czy zgłosi i możemy umó-
wić się na bezkontaktowy 
odbiór. Wskazanym jest 
też, żeby dać znak in-
nym grupowiczom, jeżeli 
przechodząc koło altany 
śmietnikowej zauważymy, 
że stoi pod nią np. cieka-
wy mebel. Z kolei na ul. 
Jaskółczej 24, w formie 
pięknej, drewnianej szafy 
stoi give-box stacjonarny, 
przy czym uwaga – nie zo-
stawiamy w nim ubrań. Te 
możemy przekazać fun-
dacjom charytatywnym 
(np. UbraniaDoOddania.
pl) czy też wrzucić do 
kontenera z logo PCK. 
Zwróćmy uwagę na coraz 
popularniejsze pchle tar-
gi (np. ten w Oliwie), wy-
przedaże garażowe oraz 
tzw. wymianki. Korzysta-
jąc z tych opcji możemy 
podreperować domowy 
budżet. 

Czyste Miasto 
Gdańsk 
To, co nie nadaje się do 
dalszego użytku, należy 
wyrzucić do właściwych 
pojemników lub oddać 
w ramach dedykowanych 
zbiórek. Zasady segrega-
cji i informacje nt. miej-
skich usług dostępne są 
pod adresem www.czy-
stemiasto.gdansk.pl i w 
aplikacji Czyste Miasto 
Gdańsk.
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TĘ ANEGDOTĘ OPO-
WIEDZIAŁ PROF. 
JERZEMU LIMONOWI 
NOBLISTA GUNTER 
GRASS. BYŁ ROK 
1975. AUTOR „BLA-
SZANEGO BĘBENKA” 
PRZYJECHAŁ DO 
GDAŃSKA Z EKIPĄ 
ZACHODNIONIEMIEC-
KIEJ TELEWIZJI ZE 
WZGLĘDU NA ŚWIE-
ŻO ODRESTAUROWA-
NY PLAFON IZAAKA 
VAN DEN BLOCKE'A, 
W SALI CZERWONEJ 
RATUSZA GŁÓWNO-
MIEJSKIEGO. ROBILI 
REPORTAŻ, GUNTER 
GRASS BYŁ NARRA-
TOREM. 

NASZ FELIETON

Roman Daszczyński 

Gdy nagrywali ma-
teriał w Sali Czer-
wonej, niespo-
dziewanie zgasło 

im światło. Wezwali elek-
tryka. W oczekiwaniu na 
pomoc, siedzieli rozma-
wiając i paląc papierosy. 

Gość z wyższych sfer
– Nagle drzwi do Sali 
Czerwonej otworzyły się, 
zobaczyli wysoką postać, 
taki cień stanął w świetle 
drzwi i oni mówią: „Czy 
pan jest elektrykiem?”  
– zapytali. A on mówi: 
„Nie, jestem Filip Angiel-
ski” – opowiadał prof. Je-
rzy Limon. 
Filip, książę Edynburga, 
mąż królowej brytyjskiej 
Elżbiety II i ojciec czwor-
ga królewskich dzieci, 
zawitał do Gdańska je-
den jedyny raz – przed 
45 laty w związku z odby-
wającymi się w Sopocie 

O LUDZIACH, KTÓRZY  
ŻYJĄ NA KOSZT PODATNIKA

Mistrzostwami Europy 
w Powożeniu. 

W czepku urodzony
Zmarł 9 kwietnia 2021 
roku, w wieku 99 lat. Do 
„setki” zabrakło mu dwóch 
miesięcy i jednego dnia. 
Poza tym, było to życie, 
w którym nie zabrakło ni-
czego. Można powiedzieć, 
że był w czepku urodzo-
ny: z królewską krwią 
w żyłach, przystojny, ele-
gancki, pozbawiony trosk 
materialnych. To ostatnie 
zawdzięczał małżeństwu 
z Elżbietą – życie na koszt 
podatnika. 
Jaki sens jest wspominać 
o Filipie, księciu Edynbur-
ga, w felietonie pisanym 
dla polskich czytelników? 
Nie, nie chodzi o to, że 
ponad 45 lat temu na 
krótko odwiedził Gdańsk 
i zostawił po sobie uroczą 
anegdotę. Śmierć męża 
brytyjskiej królowej ma 

rangę symbolu i stawia 
przed nami pytania o ja-
kość ludzi uczestniczących 
w życiu publicznym. 

Wzloty i upadki 
Książę Filip miał ojca ko-
bieciarza i sam był mało 
odporny na wdzięki ko-
biet. Biografowie królowej 
starają się być eleganccy, 
dlatego mówią, że to mał-
żeństwo miewało swoje 
„wzloty i upadki”. Jednak 
on sam – mimo wszystko 
– był dla królowej wspar-
ciem w każdej kryzysowej 
sytuacji, groźnej dla bry-
tyjskiej wspólnoty.
Pomimo ludzkiej niedo-
skonałości w życiu osobi-
stym i gaf, Filip nigdy nie 
zachował się w sposób 
niegodny. Już w młodości 
miał ładną kartę, jako we-
teran II wojny światowej. 
Był wtedy oficerem okrę-
tów Royal Navy na Morzu 
Śródziemnym i Pacyfiku 

– co powinno budzić rów-
nież naszą sympatię, po-
nieważ był towarzyszem 
broni naszych marynarzy 
i żołnierzy, którzy walczyli 
na zachodnich frontach 
o wolną Polskę.

Standardy niech 
będą wysokie
Książę Filip zmarł otoczo-
ny szacunkiem, zostawił po 
sobie poczucie klasy. I to 
jest chyba minimum, ja-
kiego wszyscy powinniśmy 
wymagać od osób publicz-
nych, które nas reprezen-
tują. Skoro sami nie mamy 
rodziny królewskiej – tym 
bardziej powinniśmy ocze-
kiwać wysokich standar-
dów od radnych, posłów, 
premierów, prezydentów. 
Zadajmy sobie pytanie, co 
mówi o nas samych to, że 
niejednokrotnie głosuje-
my na chamów, cwania-
ków, krętaczy, kłamców 
i oszczerców?

Książę Filip podczas pobytu w Sopocie i Gdańsku w 1975 roku
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8 Z KLUBÓW RADY MIASTA

Koalicja Obywatelska,
przewodniczący  
Cezary Śpiewak-Dowbór: 
Minął rok od wprowadzenia pierw-
szych pandemicznych obostrzeń. 
Skala ofiar pandemii oraz osób do-
tkniętych jej skutkami społeczny-
mi i ekonomicznymi jest ogromna. 
Gdańsk solidarnie wspierał przed-
siębiorców, ludzi kultury, seniorów, 
służbę medyczną i wielu innych. 
Zmagając się z pandemią nie zapo-
minamy o zmianach klimatu i na-
szej przyszłości. Walory rekreacyjne 
i przyrodnicze Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego są oczywiste. Te 
zielone płuca Gdańska mogą ucier-
pieć w zderzeniu z chęcią zarobku 
Lasów Państwowych, czemu się 
zdecydowanie sprzeciwiamy. By zo-
stawić Gdańsk bardziej zielony dla 
przyszłych pokoleń, z naszej inicja-
tywy, powstaje Fundusz Nasadzeń 
Drzew, w który każdy mieszkaniec 
będzie mógł się włączyć i z dumą 
patrzeć jak zieleni się gdańska 
przestrzeń.

OKIEM GDAŃSKICH 
RADNYCH

Wszystko dla Gdańska
przewodnicząca  
Beata Dunajewska: 
Pandemia spowodowała, że za-
równo Wigilia dla bezdomnych, jak 
i Śniadanie Wielkanocne przybra-
ło inną formę. Żeby tradycji stało 
się zadość Piotr Dzik, Radny Mia-
sta Gdańska z klubu Wszystko dla 
Gdańska, przygotował wraz z inny-
mi gdańskimi restauratorami pacz-
ki żywnościowe dla potrzebujących. 
Wspólnie z prezydent Gdańska 
Aleksandrą Dulkiewicz odwiedzili 
między innymi dom dla bezdom-
nych kobiet przy ul. Zakopiańskiej 
oraz dla samotnych matek przy 
ul. Kochanowskiego. Kilkadzie-
siąt z 600 paczek trafiło również 
do noclegowni przy ul. Starowiśl-
nej w Nowym Porcie. Śniadania 
Wielkanocne dla potrzebujących 
w Gdańsku organizowane są od 
2000 roku. W tym roku, wyjątkowo 
w innej formule, odbyło się po raz 
XXI. Dla Piotra Dzika to intensyw-
na praca, która – jak sam twierdzi 
– daje mu ogromną satysfakcję. 
Jak zwykł mówić, warto dzielić się 
dobrem, bo ono powraca. Wigilia 
i Śniadanie Wielkanocne było za-

wsze wspierane przez ś.p. 
Pawła Adamowicza, obec-
nie tę tradycję kontynuuje 
prezydent Aleksandra Dul-
kiewicz i jej zastępcy. 

Prawo i Sprawiedliwość 
przewodniczący  
Kazimierz Koralewski:  
Radni Klubu PiS z troską przyglądają 
się zamierzeniom i realizacji inwe-
stycji w Gdańsku. W latach 2007-2014 
starano się pozyskać środki unijne 
na nowy wiadukt Biskupia Górka. 
Wówczas się nie udało, to jed-
nak stało się możliwe 4 lata temu 
w 2017 r. dzięki nowemu rozdaniu 
środków UE. Koszt projektu wraz 
z parkingiem wyniósł 163 mln zł, 
z czego dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej to 117,7 mln zł. Czujemy 
satysfakcję, gdyż bardzo o tę umo-
wę zabiegaliśmy. Dziś, chociaż już 
jeździmy nowym wiaduktem, dodat-
kowo wydamy co najmniej 7,9 mln 
zł na wzmocnienie filarów podpór 
estakad jezdni i części płyty, oraz 
pozostałe roszczenia wykonawcy 
wynikające z ugody. A także z prze-
znaczeniem na koszty częściowej 
rozbiórki i odbudowy parkingu 
w związku z robotami wzmacniający-
mi wiadukt. Mamy nadzieję, że takie 
błędy się nie powtórzą, bo przecież 
te fundusze można by lepiej wyko-
rzystać, na przykład przy budowie 
trasy Nowej Warszawskiej.

Siedzibą Rady Miasta Gdańska 
jest Nowy Ratusz
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W czasie pandemii 
sesje Rady Miasta 
Gdańska odby-
wają się zdalnie, 
a ich transmisje 
dostępne są na 
portalu gdansk.pl. 
Najbliższa sesja 
RMG odbędzie 
się w czwartek, 
29 kwietnia 2021 r. 
o godzinie 9.00. 
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13 KWIETNIA 2020 ROKU 
OFICJALNIE ROZPOCZĘŁA SIĘ 
LOKALNA AKCJA GDAŃSK PO-
MAGA, WSPIERAJĄCA GDAŃ-
SZCZANKI I GDAŃSZCZAN 
ORAZ INSTYTUCJE W TRUD-
NYM CZASIE PANDEMII.  
Milena Mieczkowska

Zakres działań jest bardzo szero-
ki. Przez ten czas m.in.: przekazy-
wano środki ochrony osobistej, 
dostarczano posiłki dla seniorek 
i seniorów, dowożono na szcze-
pienia, wspierano w codziennych 
czynnościach tj. zakupach czy wy-
prowadzaniu zwierząt. Przekazywa-
no także sprzęt komputerowy dla 
uczennic i uczniów i dostarczano 
świąteczne paczki. Po roku dzia-
łań akcja nie zwalnia tempa, wciąż 
oferując pomoc dla najbardziej po-
trzebujących.

Potrzebujesz pomocy lub znasz 
kogoś, kto jej potrzebuje? 
Zadzwoń: 500 218 337 lub napisz: 
centrum@gdanskpomaga.pl

Sztab Gdańsk Pomaga oraz lokalne 
punkty we wszystkich gdańskich 
dzielnicach 
6 dni w tygodniu działa infolinia 
Gdańsk Pomaga, gdzie każdy może 
zwrócić się o pomoc. – Najczęściej 
odbieramy telefony w sprawie wo-
lontariusza, który mógłby zrobić 
zakupy, pójść na pocztę, odebrać 
awizo czy pójść do apteki, wyku-
pić lekarstwa – wyjaśnia Artur ze 
sztabu Gdańsk Pomaga. Infolinia 
czynna jest od poniedziałku do 
soboty w godz. 10.00–18.00. 
Dodatkowo, od grudnia 2020 roku 
we wszystkich gdańskich dzielni-
cach działają punkty z dedykowa-
nymi numerami telefonów, które 
prowadzą lokalne organizacje po-
zarządowe i instytucje. Dzięki tym 
miejscom gdańszczanie i gdańsz-
czanki, którzy potrzebują wsparcia, 
mogą swoje pierwsze kroki skiero-
wać właśnie do miejsc, które znają 
dobrze w swoim sąsiedztwie. Pełna 
lista kontaktowa na stronie gdan-
skpomaga.pl.

MIASTO POMAGA JUŻ OD ROKU! 

Każdego dnia w ramach akcji Gdańsk 
Pomaga realizowane są inicjatywy 
współorganizowane i wspierane 
(również finansowo) przez wspaniałe 
firmy, organizacje z Gdańska, za co 
ogromnie dziękujemy! 
Włącz się do akcji #PosiłekZaWysi-
łek i ufunduj posiłek dla personelu 
Szpitala Tymczasowego w Gdańsku.
380 zł to miesięczny koszt posiłku 
dla jednego medyka pracującego 
w Szpitalu Tymczasowym zawiera-
jący kanapkę, owoc, kawę i herbatę. 

Trzecia fala pandemii przybiera 
na sile, w Szpitalu Tymczasowym 
w Gdańsku zajęta jest ponad poło-
wa z 400 łóżek przygotowanych dla 
pacjentów chorych na COVID-19. I to 
właśnie pracownikom Szpitala Tym-
czasowego w Gdańsku dedykowana 
jest druga edycja akcji #PosiłekZa-
Wysiłek. 
Teraz każdy może podzielić się do-
brem oferując swoje wsparcie. Wię-
cej informacji na stronie: www.gdan-
skpomaga.pl/posilek-za-wysilek 

Rok Gdańsk Pomaga w liczbach:
 ⦁ przekazaliśmy 304 634 środków ochrony osobistej (m.in. rękawiczki, 

maseczki, przyłbice, fartuchy, płyny,) pomagając 170 organizacjom 
i instytucjom (tj. placówkom edukacyjnym, domom pomocy społecznej, 
hospicjom, szpitalom) 

 ⦁ pomogliśmy ok. 7500 osobom indywidualnym, realizując dla nich 
ponad 20 000 form wsparcia 

 ⦁ działa z nami ponad 700 wolontariuszy z Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Gdańsku oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

 ⦁ stworzyliśmy 35 lokalnych punktów we wszystkich gdańskich dzielnicach, 
prowadzonych przez 21 organizacji pozarządowych i instytucji z Gdańska

 ⦁ zrealizowaliśmy ok. 1000 transportów na szczepienia dla osób 70+ oraz 
z niepełnosprawnościami 

 ⦁ przekazaliśmy ok. 90 szt. sprzętu komputerowego dla gdańskich 
uczennic i uczniów do realizacji nauki zdalnej 

 ⦁ dostarczyliśmy blisko 5000 obiadów do potrzebujących osób 
 ⦁ z okazji świąt (Boże Narodzenie oraz Wielkanoc) dostarczyliśmy  

6000 Dobrych Paczek  dla gdańskich seniorek i seniorów 
 ⦁ przekazaliśmy 120 świątecznych paczek w ramach akcji Gdańsk 

Pomaga Świętemu Mikołajowi dla potrzebujących dzieci i młodzieży
 ⦁ przeprowadziliśmy szkolenia dla organizacji pozarządowych 

wspierające projekty społeczne online

Akcja Gdańsk Pomaga ma swój sztab w Cafe Oficyna przy ul. Chlebnickiej 24/25
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10 WOKÓŁ NAS

Rafał Szczepkowski  

Czym zajmuje się Unia 
Metropolii Polskich?
Tadeusz Truskolaski: 
Unia Metropolii Polskich 
jest ogólnopolską or-
ganizacją jednostek sa-
morządu terytorialnego. 
Tworzy ją dwanaście naj-
większych polskich miast, 
które są jednocześnie 
centrami obszarów me-
tropolitalnych w swoich 
regionach. 
Ta współpraca, pomiędzy 
miastami UMP nabrała 
szczególnego wymiaru 
w ostatnim roku.

Waldemar Nowak

– Za nami udane cztery 
wirtualne zajęcia z ucznia-
mi i uczennicami gdań-
skich szkół podstawo-
wych. Liczymy, że wkrótce 
ponownie spotkamy się 
na żywo w Nowym Ra-
tuszu – mówi Agnieszka 

Wirtualne lekcje samorządności z radnymi

Kilka słów o Unii Metropolii Polskich

OD BLISKO 20 LAT RADNE I RADNI GDAŃ-
SKA SPOTYKAJĄ SIĘ Z MŁODZIEŻĄ SZKOL-
NĄ NA LEKCJACH SAMORZĄDNOŚCI 
W NOWYM RATUSZU. NIE PRZESZKODZIŁA 
W TYM NAWET PANDEMIA, CHOĆ TRZEBA 
BYŁO ZMIENIĆ FORMUŁĘ ZAJĘĆ.

Owczarczak, przewodni-
cząca Rady Miasta Gdań-
ska.
Zazwyczaj w co drugi wto-
rek miesiąca korytarze No-
wego Ratusza wypełniał 
uczniowski gwar. Obecna 
sytuacja epidemiczna nie 
pozwala spotykać się na 

żywo. Wirtualne lekcje   
„Samorząd – Jak to się robi 
w Gdańsku” to okazja do 
poznania zasad funkcjo-
nowania samorządu tery-
torialnego, działań Rady 
Miasta Gdańska i Prezy-
denta Gdańska, a także 
wirtualne zwiedzenie sie-
dziby rady. 
Podczas zajęć uczniowie 
poznają strukturę i kom-
petencje samorządu. 
Mogą zobaczyć że wła-
dza samorządowa nie 
jest gdzieś daleko, ale tuż 
obok. Naprawdę blisko. 

Radni obecni są w gdań-
skich dzielnicach, mają 
dyżury, na których spoty-
kają się z mieszkańcami 
i interweniują w sprawach 
ważnych dla gdańszczanek 
i gdańszczan.
Pierwsza część lekcji on-
-line to film o funkcjo-
nowaniu rady i wirtualne 
zwiedzanie gmachu No-
wego Ratusza. Podczas 
drugiej części uczniowie 
mają okazję porozmawiać 
z radnymi miasta i wzbo-
gacić się o wiedzę spoza 
podręczników. 

– NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST ROZWÓJ NASZYCH MAŁYCH 
OJCZYZN I STAŁE POLEPSZANIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  
– MÓWI TADEUSZ TRUSKOLASKI, PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU, PREZES 
ZARZĄDU UNII METROPOLII POLSKICH IM. PAWŁA ADAMOWICZA.

Ta współpraca zawsze była 
dla nas ważna, ale – fak-
tycznie – w ciągu ostatnie-
go roku stała się jeszcze 
intensywniejsza. Ciężkie 
czasy pandemii COVID-19 
zacieśniły naszą współ-
pracę, pojawiły się liczne 
nowe problemy, które trze-
ba na bieżąco rozwiązy-
wać. Konsultujemy ze sobą 
takie sprawy jak pomoc 
dla przedsiębiorców, pro-
blemy służby zdrowia i po-
mocy społecznej, czy edu-
kacji w czasach COVID-19. 
Wymieniamy się do-
świadczeniami w zakresie 

organizacji usług publicz-
nych, jak transport pu-
bliczny, czy gospodarka 
odpadami. Ustalamy też 
wspólne stanowiska i dzia-
łania wobec polityki obec-
nego rządu, która nie jest 
pro-samorządowa.
Unia Metropolii Polskich 
działa także aktywnie na 
arenie międzynarodowej.
Przede wszystkim dbamy 
o interesy naszych miast 
i obszarów metropolital-
nych na forum Komitetu 
Regionów Unii Europej-
skiej. Mamy tam naszych 
stałych przedstawicieli: 

Aleksandrę Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska oraz 
Hannę Zdanowską, prezy-
dent Łodzi. W Komitecie 
Regionów z ramienia UMP 
zasiada także Rafał Bru-
ski, prezydent Bydgoszczy 
oraz ja.
Mamy też przedstawicieli 
w Kongresie Władz Lokal-
nych i Regionalnych Rady 
Europy (CLRAE), najstar-
szym tego typu zgroma-
dzeniu w Europie zrzesza-
jącym ponad 200 tysięcy 
samorządów z 47 państw.
Więcej o UMP przeczytasz 
na www.metropolie.pl

M I A S TA  C Z ŁO N K O W S K I E  U N I I  M E T R O P O L I I  P O L S K I C H
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Izabela Biała

Można. W Gdańsku takim niezapo-
mnianym, legendarnym wręcz, kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
był Mieczysław Manowiecki, który 
sprawował tę funkcję w latach 1957-
1975. A jeśli do tysięcy ślubów udzie-
lanych rocznie przez Manowieckiego 
doliczyć jeszcze małżeństwa, które 
usankcjonowała jego żona – Halina 
Manowiecka, kierująca USC w So-
pocie – bez przesady można stwier-
dzić, że latami na nową drogę życia 
posyłali wspólnie ponad połowę 
Trójmiasta.

Do dziś pamiętają nazwisko
Starsi mieszkańcy i mieszkan-
ki Gdańska przychodząc dziś do 
Urzędu Stanu Cywilnego, wspomi-
nają swoje śluby, które w latach 
50-70-tych ubiegłego stulecia od-
bywały się w dzisiejszej siedzibie 
Urzędu Miejskiego/USC, w poko-
ju 136 (obecnie archiwum USC). 

UDZIELIŁ NAJWIĘCEJ ŚLUBÓW 
W HISTORII GDAŃSKA

CZY MOŻNA UDZIELAĆ OD 
20 DO 30 ŚLUBÓW, PRAWIE 
CODZIENNIE PRZEZ 18 LAT 
I WCIĄŻ ROBIĆ TO TAK, BY 
ZA 50 LAT KTOŚ CHCIAŁ 
SOBIE PRZYPOMNIEĆ TWOJE 
NAZWISKO?

Opowiadają o „dystyngowanym, 
eleganckim, szarmanckim starszym 
panu z zasadami, ubranym w ele-
gancki garnitur z muszką, butonierką 
z zaprasowaną chusteczką, roz-
taczającym piękny zapach 
wody kolońskiej”. Nie-
którzy do dziś pamiętają 
jego nazwisko.

Praca była  
bardzo ważna
Maciej Manowiecki, wnuk 
„szarmanckiego starszego 
pana” mówi, że ludzie często żywo 
reagują, słysząc jego nazwisko. – 
„Manowiecki? A… to pański dziadek 
udzielił mi ślubu”. Wszyscy, którzy 
mi o tym mówią, bardzo miło go 
wspominają i opowiadają, że robił 
fajną otoczkę w czasie uroczystości, 
że czuli się wyjątkowo. Ja zawsze py-
tam, czy dziadek przyniósł szczęście. 
Wszyscy mówią, że tak – opowiada 
Maciej Manowiecki. – Dla dziadka ta 
praca była bardzo ważna, spełniał 
się w niej, oddawał całego siebie. 
Nie tylko kolekcjonował wycinki 
prasowe na temat ślubów i gdań-
skiego USC. Zostało po nim kilka-
dziesiąt albumów, do których wkleił 
zdjęcia prawdopodobnie wszystkich 
par, którym udzielił ślubu. Każda 

fotografia opatrzona jest imiona-
mi i nazwiskami oraz datą zawarcia 
małżeństwa. Podczas niedzielnych 
obiadów wyciągał te klasery, pokazy-
wał zdjęcia i opowiadał mi i mojemu 
bratu o ślubach. Pożenił różne oso-
by, które stanowiły później o kształ-
cie Polski i kilku sławnych artystów.

Z Radomia do Gdańska
Mieczysław Manowiecki urodził się 
w 1909 roku w Radomiu (ówczesny 
zabór rosyjski) jako jedno z sied-
miorga dzieci Józefa i Marii Ma-
nowieckich. Jego ojciec pracował 
w warsztatach kolejowych na ra-
domskiej stacji i musiał być cenio-
nym specjalistą, ponieważ po wybu-
chu I wojny światowej wywieziono go 
wraz z żoną i dziećmi w głąb Rosji, do 
Tuły. Po wojnie Manowieccy wrócili 
do Radomia, a stamtąd Mieczysław 
Manowiecki przyjechał do Gdańska.

Typ 
przedwojennego 

amanta
– Myślę, że dziadek 
podobał się kobie-
tom, był typem przed-

wojennego amanta, tak 
go postrzegam na sta-

rych zdjęciach – opowiada 
Maciej Manowiecki. – W Gdańsku 

poznał moją babcię Marię. Skoń-
czyła medycynę w Poznaniu, była 
pediatrą, pochodziła z Grudziądza. 
W 1949 roku urodził się ich jedyny 
syn – Mariusz. Babcia zmarła młodo, 
nasz tata był wtedy czterolatkiem. 
Drugą żonę – Halinę, poznał praw-
dopodobnie, gdy oboje byli już kie-
rownikami USC.
Małżeństwo kierowników mieszka-
ło w Sopocie, Mieczysław dojeżdżał 
do Gdańska SKMką. Kiedy przeszedł 
na emeryturę w 1975 roku, latami 
jeszcze pracował w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie. Dziś nikt 
już w rodzinie nie wie, czym się 
tam zajmował. Zmarł w 1992 roku 
w wieku 83 lat.
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Mieczysław Manowiecki składa gratulacje młodożeńcom: Alicji i Wojciechowi, 
którym udzielił ślubu w Ratuszu Staromiejskim 1 czerwca 1968 roku
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Nad Wisłą powstanie przystań… 
dla rowerzystów

Rośliny kontra mikroplastik

Izabela Kozicka-Prus

Nowa trasa rozpoczynać 
się będzie na skrzyżowaniu 
ul. Boguckiego z ul. Świb-
nieńską. Rowerzyści jadąc 
po koronie wału dotrą do 
granic Gminy Miasta Gdań-
ska, gdzie trasa połączy 
się ze ścieżką na terenie 
gminy Cedry Wielkie. Po-
nadto w okolicy Błotnika 
droga rowerowa będzie 
miała swoje odgałęzienie 
w kierunku przystani. Trasa 
będzie liczyła 7 km. Budo-
wa potrwa do końca 2021 r. 

Jej koszt wyniesie około 
4,4 mln złotych.

Miejsce biwakowe
Uzupełnieniem nowej ro-
werowej inwestycji będzie 
miejsce biwakowe, które 
powstanie w okolicach ul. 
Akwenowej i śluzy z pięk-
nym widokiem na Wisłę. 
W ramach inwestycji, 

która zostanie zrealizowa-
na w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” powstaną dwie 
wiaty ze stołami i siedzi-
skami, stojaki na rowery, 
punkt do palenia ogniska 
z ławami, a także samoob-
sługowy punkt do naprawy 
rowerów. Realizacja tego 
zadania będzie kosztować 
blisko 170 tysięcy złotych.

Jesienią  
zakończenie prac
Zadanie otrzymało do-
finansowanie w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, oś prio-
rytetowa 8. Konwersja 
działanie 8.4. Wsparcie 
atrakcyjności walorów 
dziedzictwa przyrodni-
czego współfinansowa-
nego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, w ramach 
projektu „Pomorskie Tra-
sy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 
i Wiślana Trasa Rowe-
rowa R-9 – odcinek R-9 
(Wiślana Trasa Rowero-
wa) Gdańsk. Prace mają 
zakończyć się do końca 
października 2021 r.

WZDŁUŻ WAŁU WI-
ŚLANEGO BUDOWANA 
JEST DROGA ROWERO-
WA, A JESIENIĄ NAD 
WISŁĄ POWSTANIE 
MIEJSCE ODPOCZYN-
KU DLA ROWERZY-
STÓW. 

GDAŃSKIE WODY 
STWORZYŁY W BRZEŹ-
NIE STACJĘ BADA-
JĄCĄ SKUTECZNOŚĆ 
USUWANIA MIKRO-
PLASTIKU Z DESZ-
CZÓWKI PRZEZ RO-
ŚLINY WODOLUBNE. 
TO PIERWSZE TAKIE 
ZASTOSOWANIE 
W POLSCE. DO TEJ 
PORY NIE BADANO 
OCZYSZCZALNI RO-
ŚLINNYCH POD TYM 
KĄTEM.

Wielbiciele jednośladów odpoczną w pięknych okolicz-
nościach przyrody

piaskowo-żwirowych, 
obsadzonych gatunka-
mi roślin wodolubnych. 
Deszczówka przepływa 
przez 5 stalowych zbior-
ników. Drugi i trzeci są 
wypełnione specjalnym 
złożem żwirowo-roślin-
nym. Na początku i końcu 
układu znajdują się son-
dy pomiarowe badające 
jakość wody, a jej para-
metry na każdym etapie 
mierzy sonda mobilna. To 
rozwiązanie inspirowane 
naturą (Natural Based So-
lution), wspierające mia-
sto w adaptacji do zmian 
klimatu w sposób przyja-
zny ludziom, środowisku 
i budżetowi.
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Roślinami wodolubnymi są 
m.in. trzcina i pałka wodna 

Agnieszka Kowalkiewicz

Cząstki plastiku o średnicy 
<5 mm, często niewidocz-
ne gołym okiem, uwalnia-
ją się m.in. z opakowań, 

opon, pyłu miejskiego, 
oznakowań drogowych, 
tkanin, kosmetyków i środ-
ków czystości. Do wód do-
stają się z deszczem lub 
oczyszczonymi ściekami, 
a do organizmu drogą od-
dechową i pokarmową. Ich 
wpływ na ludzkie zdrowie 
jest badany od niedaw-
na, wiadomo jednak, że 
zawierają m.in. związki 
endokrynnie czynne, za-
burzające pracę układu 
hormonalnego.

Jak to działa? 
Pilotowa stacja bada sku-
teczność usuwania mi-
kroplastiku z deszczówki 
przez filtrację na złożach 
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HULAJNOGĄ PRZEZ MIASTO
JESZCZE PRZED 
KOŃCEM WIOSNY 
NA MAPIE NASZEGO 
MIASTA POJAWIĄ SIĘ 
KOLEJNE MIEJSCA 
PARKINGOWE DLA 
HULAJNÓG. BĘDĄ TEŻ 
ZMIANY W PRĘDKO-
ŚCI, Z JAKĄ MOGĄ 
PORUSZAĆ SIĘ ICH 
UŻYTKOWNICY. NA 
TERENIE GŁÓWNEGO 
MIASTA WPROWA-
DZONE ZOSTANIE 
OGRANICZENIE PRĘD-
KOŚCI DO 12 KM/H. 
WSZYSTKO PO TO, BY 
ZWIĘKSZYĆ BEZPIE-
CZEŃSTWO WSZYST-
KICH UŻYTKOWNI-
KÓW DRÓG. Do końca maja w Gdańsku zostanie wyznaczonych 230 parkingów, które 

pomieszczą 2376 hulajnóg

Odstawienie hulajnogi 
w wyznaczonym miejscu 
będzie premiowane przez 
operatora

Olimpia Schneider

Wraz z wiosną na gdań-
skich drogach i ulicach 
widać coraz więcej ro-
werów i hulajnóg. Już je-
sienią w naszym mieście 
rozpoczęły się prace nad 
uporządkowaniem zasad 
poruszania się hulajno-
gami po mieście. – Widzi-
my, że w czasie pandemii 
coraz więcej gdańszcza-
nek i gdańszczan korzysta 
z hulajnóg, również jako 
środka transportu. Stają 
się one istotnym ele-
mentem ruchu w naszym 
mieście – zaznacza Piotr 
Grzelak, zastępca prezy-
denta ds. zrównoważone-
go rozwoju. – Wiemy też, 
że nadmierna prędkość 
hulajnóg może być nie-
bezpieczna. Dlatego po-
stanowiliśmy wyznaczyć 
obszar, w którym obowią-
zywać będą ograniczenia 
prędkości.
W porozumieniach podpi-
sanych z pięcioma opera-
torami elektrycznych hu-
lajnóg pojawiły się zapisy, 

które uporządkują zasady 
ich funkcjonowania na 
obszarze gminy. Pozwoli 
to na zwiększenie bezpie-
czeństwa w przestrzeni 
publicznej, z uwzględnie-
niem osób ze szczegól-
nymi potrzebami, w tym 
m.in. osób z niepełno-
sprawnościami.

Gdzie pojedziemy 
z maks. prędkością 
12 km/h
Ograniczenia maksymal-
nej prędkości zostanie 
wprowadzone na ob-
szarze Głównego Mia-
sta w obrębie dzielnicy 
Śródmieście wraz z Wy-
spą Ołowianką i północną 
częścią Wyspy Spichrzów, 
tj. obszaru ograniczonego 
ul. Okopową, ul. Podwale 
Staromiejskie, ul. Grodz-
ką, ul. Wartką, ul. Na 
Stępce, ul. Szafarnia, ul. 
Podwale Przedmiejskie. – 
Limit prędkości na Głów-
nym Mieście to 12 km/h. 
Żaden użytkownik nie 
będzie mógł przekroczyć 

tej prędkości, ponieważ 
będzie ona zablokowana 
elektronicznie, kiedy hu-
lajnoga wjedzie na teren 
strefy – tłumaczy Łukasz 
Kłos, zastępca dyrekto-
ra Wydziału Gospodarki 
Komunalnej. Wszystko 
po to, by poprawić bez-
pieczeństwo zarówno 
kierującego, jak i innych 
uczestników ruchu.

Ponad 2300 miejsc 
parkingowych
W porozumieniach okre-
ślono również sposób 
premiowania użytkow-
ników współdzielonych 
hulajnóg, którzy odbiorą 
pojazd spoza parkingu 
i odstawią go na wyzna-
czone przez miasto miej-
sce. Dzięki temu promo-
wane będzie zachowanie 
porządku w przestrzeni 
miejskiej.
– Już jesienią w naszym 
mieście udało się wy-
znaczyć 135 parkingów 
dla hulajnóg o łącznej 
pojemności 1403 miejsc. 

W zimie zmienne warun-
ki pogodowe przeszko-
dziły nam w oznaczeniu 
wszystkich lokalizacji. 
Teraz wiosną wracamy do 
dalszych prac. Pozostałe 
lokalizacje zamierza-
my wyznaczyć do końca 
maja. Docelowo będzie 
ich 230, co łącznie da 
2376 ogólnodostępnych 
miejsc do parkowania 
hulajnóg - mówi Łukasz 
Kłos, zastępca dyrektora 
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej.
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Zaglądamy do „lodówki” 
zwierząt ZOO Gdańsk
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BY OGRODY ZOO-
LOGICZNE MOGŁY 
DOBRZE WYPEŁNIAĆ 
SWOJĄ ROLĘ, NIE-
ZBĘDNE JEST PRAWI-
DŁOWE KARMIENIE 
ZWIERZĄT. TO ONO 
DECYDUJE O ZDRO-
WIU I DOBREJ KONDY-
CJI PODOPIECZNYCH 
ZOO. SŁOWA GILIAN 
MCKEITH „JESTEŚ 
TYM CO JESZ” NIE 
DOTYCZĄ WYŁĄCZ-
NIE CZŁOWIEKA, 
A PRACOWNICY ZOO 
GDAŃSK CODZIENNIE 
DBAJĄ BY ZWIERZĘ-
TOM DOSTARCZAĆ 
NAJLEPSZEJ JAKOŚCI 
POKARM, DLA PRAWI-
DŁOWEGO FUNKCJO-
NOWANIA ICH ORGA-
NIZMÓW. 
Adrianna 
Witczak-Bielawska

Każde zwierzę gdańskiego 
zoo posiada indywidu-
alnie opracowaną kartę 
żywieniową. Zawiera ona 
informacje o dawkach po-
szczególnych rodzajów po-
karmu, z uwzględnieniem 
m.in. masy ciała zwierzęcia, 
płci, pory roku, okresu roz-
rodczego i częstotliwości 
karmienia. 
Ilości i rodzaje pokarmu 
potrzebnego do wyżywienia 

podopiecznych w zoo robią 
wrażenie. W ciągu całego 
roku ponad 820 zwierząt, 
reprezentujących 162 ga-
tunki, zjada około 270 ro-
dzajów różnych produktów 
spożywczych.
Dla każdego coś dobrego
Rocznie zwierzęta zjada-
ją prawie 300 ton siana, 
90 ton zbóż i śruty zbo-
żowej, 16 ton wysłodków 
buraczanych, około 43 ton 
marchwi, ponad 23 tysią-
ce kg mięsa wołowego, 
40 tys. sztuk myszy ho-
dowlanych. Foki, pingwi-
ny i pelikany konsumują 
w ciągu 12 miesięcy blisko 
40 ton śledzi i 14 ton ryb 
słodkowodnych. 
Sposób podawania rów-
nież ma znaczenie. Opie-
kunowie zachęcają swo-
ich podopiecznych do 
aktywności na rozmaite 
sposoby. Gibony zręcz-
nie wspinają się po swoje 
przysmaki umieszczone na 
drzewach. Orangutany, by 
otrzymać ulubione daktyle, 
z pomocą znalezionego pa-
tyka, wydłubują przysmak 
z dziurek w drewnianych 
konstrukcjach, wykona-
nych przez opiekunów. 
Foki i pingwiny swój rybny 
pokarm otrzymują o sta-
łych porach, połączonych 
z treningiem medycznym. 

Przysmakiem orangutanów są daktyle

PIESKI I KOTKI 
CZEKAJĄ 
NA KOCHAJĄCYCH WŁAŚCICIELI

Adopcje w schronisku „Promyk” odbywają się od ponie-
działku do niedzieli w godz. 11.00-16.00. Zwierzęta mogą być 
adoptowane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Obowią-
zuje wcześniejsze umawianie wizyt adopcyjnych pod nr tel. 
58 522 37 80. Interwencje dotyczące błąkających się zwie-
rząt na terenie gdańska realizowane są przez całą dobę. 

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

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

PIES KACZTERY
WIEK OK. 7 LAT / WIELKOŚĆ: DUŻY
SZCZEPIENIA: TAK / KASTRACJA: TAK
W schronisku mieszkam od 2015 roku. Do ludzi zawsze 
miałem spory dystans, ale robię postępy. Zaczynam też 
powoli panować nad swoimi emocjami, które starałem 
się rozładowywać poprzez szarpanie smyczy. Jestem 
ciekawski, uwielbiam wodę i chętnie i szybko uczę się 
nowych rzeczy. Nie jestem typem psa łatwego i dla 
każdego. Potrzebowałbym przewodnika zdecydowa-
nego, doświadczonego, z silną osobowością. Marzę, 
że pewnego dnia pojawi się ktoś, kto da radę i będzie 
mógł mi dać nowy dom.

KOTKA OPTI 
WIEK OK. 15 LAT / SZCZEPIENIA: TAK
STERYLIZACJA: TAK / Adopcja po konsultacji  
ze schroniskowymi lekarzami weterynarii
Jestem Opti, kocia seniorka. Z powodu sędziwego wieku 
moje oczy nie są już w najlepszym stanie, ale wetery-
narze nie wspominają o żadnej chorobie. W ciągu dnia 
większość czasu spędzam na spaniu. Szukam domu 
spokojnego, bez zbędnych emocji, gdzie nie będę mu-
siała dostosować się do innego kota. Wymagam stałej 
opieki weterynarza. Moi nowi przyjaciele muszą być  
świadomi, że nasz czas bycia razem będzie znacznie 
krótszy niż w przypadku kotów w pełni sił witalnych. 
Nie opuszcza mnie nadzieja, że będę mogła ogrzać 
jeszcze czyjeś kolana. 

KOTKA ANNA 
WIEK OK. 8 LAT / SZCZEPIENIA: TAK
STERYLIZACJA: TAK / Adopcja po konsultacji  
ze schroniskowymi lekarzami weterynarii
To ja, Anna, koteczka w sile wieku. Mieszam w nieco 
w statystykach, bo... zawsze ląduję na 3 łapy. Do schro-
niska trafiłam w styczniu tego roku z martwicą łapki. 
Aby ratować moje życie musieli mi ją amputować. Mimo 
tego jestem bardzo sprawna ruchowo i pozytywnie 
nastawiona do ludzi. Moje oczy są duże, bursztynowe 
i uważnie wypatrują kochającego domku. Przebywam 
sama w klatce więc trudno stwierdzić czy odnajdę się 
w gronie innych kotów. Za przyjaźń odwdzięczę się 
czułym mruczeniem.

PIES ALEK vel PIERNIK 
WIEK OK. 10 LAT / WIELKOŚĆ: ŚREDNI
SZCZEPIENIA: TAK / Adopcja po konsultacji  
ze schroniskowymi lekarzami weterynarii
Jestem Alek Pierniczek. Całe życie przyświecała mi 
jedna myśl, że to pogoda ducha kształtuje nasze do-
bre losy. Lubię spacerki, jednak z racji wieku preferuję 
krótkie dystanse. Wciąż szukam nadziei tam, gdzie inni 
jej nie widzą. Jestem cichym dżentelmenem. Mało kto 
słyszał jak szczekam. Marzę o domu z rodziną, która 
zapewni mi ciepły kąt na stare lata. Nie wejdę już po 
schodach, więc dom musi być na parterze lub w bu-
dynku z windą.



WSPOMINAMY  
TYCH, KTÓRZY ODESZLI

5 marca w tragicznym 
wypadku samocho-
dowym zginął Piotr 
Świąc. Znany i lubiany 
dziennikarz prowadzą-
cy programy w lokalnej 
telewizji oraz w pa-
smach ogólnopolskich. 
Ceniony wykładowca 
akademicki. Absolwent 
studiów na Wydziale 
Zarządzania oraz Po-
dyplomowego Studium 
Dziennikarstwa na Uni-
wersytecie Gdańskim. 
Uczestnik szkoleń 
i staży zagranicznych, 
m.in. w niemieckim 
Radiu Bremen. Został 
wyróżniony nagrodami 
środowiska dzienni-
karskiego na Przeglą-
dzie i Konkursie Od-
działów Terenowych 
TVP. Otrzymał również 
m.in. nagrodę „Ostre-
go Pióra”, przyznawaną 
przez Business Centre 
Club. Miał niespełna 
54 lata.
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10 marca w wieku 98 
lat zmarł prof. Stefan 
Raszeja, w czasie wojny 
członek TOW „Gryf Po-
morski”, później Armii 
Krajowej. Z Gdańskiem 
związał się w 1964 roku 
– objął stanowisko kie-
rownika Katedry i Zakła-
du Medycyny Sądowej 
Akademii Medycznej 
(AMG). Przyczynił się 
do rozbudowy bazy na-
ukowej zakładu. Zorga-
nizował też pracownię 
toksykologiczną i he-
mogenetyczną. W ciągu 
swojej kariery był wie-
lokrotnie wyróżniany za 
swoje zasługi. Został od-
znaczony m.in. Krzyżem 
Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski (1973), 
Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia 
Polski (1988), Medalem 
1000-lecia miasta Gdań-
ska (1997), Medalem Pro 
Memoria (2011) Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych.
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17 marca w wieku 62 lat 
zmarł Jerzy Dobaczew-
ski, były dyrektor ZTM 
w Gdańsku. Przez 10 lat 
odpowiadał za miejską 
komunikację w naszym 
mieście. Stworzył mię-
dzy innymi Centralę 
Ruchu ZTM w Gdańsku. 
Za jego rządów uru-
chomiony został też 
System Informacji Pa-
sażerskiej, rozwinięta 
została sieć biletoma-
tów, wprowadzono sys-
tem sprzedaży biletów 
elektronicznych przez 
Internet i telefon, zna-
cząco wzrosła liczba pa-
sażerów. Brał aktywny 
udział w pracach wdro-
żeniowych dotyczących 
Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania Ru-
chem TRISTAR. Z okazji 
10 rocznicy powstania 
ZTM w Gdańsku został 
odznaczony medalem 
Prezydenta Miasta 
Gdańska. Przegrał wal-
kę z Covid-19.
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W nocy z 20 na 21 mar-
ca zmarł red. Marek 
Lesiński. W latach 80., 
w czasie studiów na 
UG był zaangażowany 
w działalność opozy-
cyjną. Współtworzył 
Tygodnik Młoda Polska, 
wydawany przez Ruch 
Młodej Polski. Gdy ty-
godnik został zamknię-
ty, współpracował z Ga-
zetą Wyborczą – Gazetą 
Morską. Od roku 1992 
związany był z radiem, 
które stało się jego naj-
ważniejszym medium. 
Od 1997 roku pracował 
w Radiu Gdańsk. Był 
też wielkim społecz-
nikiem, wiceprezesem 
Stowarzyszenia SUM, 
w ramach którego 
przygotowywał m.in. 
Paradę Niepodległości, 
gdański Orszak Trzech 
Króli i widowisko „Sąd”, 
prezentowane zawsze 
w Wielki Piątek, pomię-
dzy Katownią a Złotą 
Bramą.
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21 marca zmarł Adam 
Zagajewski, polski po-
eta, eseista, prozaik, 
przedstawiciel pokole-
nia Nowej Fali, a także 
nauczyciel akademicki 
i tłumacz literacki. Two-
rzył niemal wyłącznie 
wiersze białe i wolne. 
Laureat wielu nagród, 
w tym Nagrody Księżnej 
Asturii w dziedzinie Lite-
ratury. Jako jej laureat 
zaproponował, by trafiła 
do Gdańska w katego-
rii Zgoda. To pośrednio 
dzięki niemu nasze 
miasto ją otrzymało. 
Odznaczony Krzyżem 
Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski za 
wybitne osiągnięcia 
w pracy twórczej oraz 
działalności publicy-
stycznej i wydawniczej 
oraz za zasługi w popu-
laryzowaniu literatury, 
a także Złotym Meda-
lem „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”, Kawaler 
Orderu Legii Honorowej. 
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Oprac. Izabela Kozicka-Prus
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Muzeum Bursztynu zmienia siedzibę. 
23 lipca otwarcie w Wielkim Młynie 
15 LAT DZIAŁALNOŚCI, 
PONAD MILION OD-
WIEDZAJĄCYCH, 103 
WYSTAWY CZASOWE 
I PONAD 2 000 CIEKA-
WYCH EKSPONATÓW. 
TAK W SKRÓCIE MOŻ-
NA OPISAĆ HISTORIĘ 
MUZEUM BURSZTYNU 
W GDAŃSKIM ZESPO-
LE PRZEDBRAMIA.  14 
KWIETNIA  SYMBO-
LICZNIE ZAMKNIĘTO 
ODDZIAŁ MUZEUM 
GDAŃSKA I POD-
SUMOWANO JEGO 
DOTYCHCZASOWĄ 
DZIAŁALNOŚĆ. NOWA 
OPOWIEŚĆ O BURSZ-
TYNIE ROZPOCZNIE 
SIĘ 23 LIPCA W WIEL-
KIM MŁYNIE.

Andrzej Gierszewski 

W ciągu 15 lat działalności 
Muzeum Gdańska wsparło 
133 darczyńców z całego 
świata. Przekazane przez 
nich nowoczesne wyroby 
jubilerskie oraz ciekawe 

okazy inkluzji i żywic ko-
palnych stanowią około 
40% obiektów w kolekcji 
Muzeum Bursztynu.

Bursztynowe wsparcie 
darczyńców
– Dziękuję bardzo za te 15 
lat. Dziękuję Muzeum, jego 
przyjaciołom i wszystkim 
darczyńcom. Prace w Wiel-
kim Młynie idą obiecująco 
i latem Muzeum Bursztynu 
powróci w nowej odsłonie. 
Robimy to wszystko, żeby 
pokazać, jak ważny jest 

bursztyn dla naszego mia-
sta, dla jego kultury, sztu-
ki, rzemiosła, ale także dla 
gospodarki – mówiła pod-
czas konferencji Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.

Nowa opowieść  
o bursztynie
– Już od 23 lipca odwie-
dzający będą mogli poznać 
nową opowieść o burszty-
nie bałtyckim. Muzeum  
w Wielkim Młynie będzie 
miało trzy razy większe 

sale wystawowe, będzie 
także w pełni dostęp-
ne dla wszystkich, w tym 
zwłaszcza dla osób z nie-
pełnosprawnościami ruchu 
i wzroku. – Mam nadzieję, 
że od tego lata Muzeum 
Bursztynu ruszy z nową 
energią, realizując misję 
promocji naszego miasta 
i bursztynnictwa – mówił 
Waldemar Ossowski, dy-
rektor Muzeum Gdańska.
W nowym Muzeum Bursz-
tynu odwiedzający zobaczą 
eksponaty sztuki dawnej 
oraz nowoczesnej, oka-
zy przyrodnicze z całego 
świata, a także dziesiątki 
instalacji multimedialnych. 
Eksponaty zaprezentowane 
będą w tajemniczym pół-
mroku na blisko 1100 m2 
sal wystawowych zabyt-
kowego budynku. Według 
planów, pierwsi zwiedzają-
cy wejdą bezpłatnie 24 i 25 
lipca, podczas pierwszych 
dwóch dni 761. edycji Jar-
marku Dominikańskiego. 

Panujący w muzeum półmrok i odpowiednie oświetlenie 
wydobędą z bursztynowych eksponatów prawdziwe piękno 
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