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Drogi czytelniku, mieszkańcu 
Przymorza! 
To już kolejny, czwarty numer 
naszego biuletynu. 
Ogromnie cieszy nas 
zainteresowanie z jakim sięgacie 
Państwo po nasz biuletyn. 
  
Przed nami nowy 2015 rok, a wraz 
z nim nowe wyzwania. Jednym                   
z najważniejszych jest powołanie 
Rad Dzielnic na Przymorzu Małym 
i na Przymorzu Wielkim. Może się 
to udać tylko dzięki poparciu                      
i zaangażowaniu mieszkańców 
naszych dzielnic. 
Dlatego umieszczamy w tym 
numerze na stronie nr 3 wniosek, 
zachęcając Państwa do zbierania 
podpisów wśród rodziny, 
znajomych i sąsiadów 
mieszkających na Przymorzu. 
Wniosek można dowolnie, 
wielokrotnie kopiować,                             
a wypełnione karty prosimy 
przynieść na nasze spotkania. 
Najbliższe odbędzie się 29 stycznia 
2015r. o godz. 18:00 w siedzibie 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Gdańsku                        
w budynku dawnego X LO przy               
ul. Jagiellońskiej 11 lub od 
poniedziałku do piątku                               
w godzinach 8:00 – 16:00 do 
kancelarii PSOUU (na parterze). 
Dzięki WSPÓLNEJ pracy                                
i zaangażowaniu każdy może mieć 
swój udział w tym historycznym 
wydarzeniu. Pamiętajmy, że 
jesteśmy jednymi z ostatnich 
dzielnic, które nie mają swoich 
rad. O korzyściach wynikających z 
ich funkcjonowania po raz kolejny 
piszemy w biuletynie. 
Serdecznie zapraszamy do 
współpracy! 

(ksk) 
 

 

DO CZEGO SĄ NAM POTRZEBNE RADY DZIELNIC? 
PRZYKŁAD Z ORUNI 

Inicjatywie powołania rad dzielnic na Przymorzu aktywnie kibicują mieszkańcy 
innych części Gdańska, w których już rady działają. Wspomagają nas nie tylko 
życzliwym nastawieniem, ale przede wszystkim konkretnymi przykładami dobrych 
praktyk, które pokazują, jak wiele tracimy nie posiadając własnych rad. Dzięki Lidii 
Makowskiej oraz Piotrowi Dwojackiemu poznaliśmy już osiągnięcia Rad Dzielnic 
Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Tym razem swoim doświadczeniem podzieliła się 
z nami Radna Dzielnicy Orunia – św. Wojciech – Lipce Pani Agnieszka Bartków. 

  
Pani Agnieszka zaczęła od przypomnienia podstawowych informacji, mianowicie 
„rada dzielnicy jest jednostką pomocniczą. Każda rada dzielnicy ma swój statut, który 
określa jej kompetencje. W Gdańsku radnych dzielnic wybiera się w wyborach 
organizowanych wśród mieszkańców danej dzielnicy. Raz w roku każda rada dzielnicy 
otrzymuje do dyspozycji określony budżet, który może wydatkować zgodnie ze swym 
statutem”. 
 
Przede wszystkim jednak dla pani Agnieszki rada dzielnicy to „zespół ludzi - 
społeczników chcących zadbać o miejsce, w którym żyją”. W tej krótkiej definicji ujęła 
cały sens pracy jednostki pomocniczej. 
Radni dzielnic dzięki pełnionym dyżurom mają na bieżąco kontakt z mieszkańcami 
przekazującymi wnioski lub skargi (aby efektywnie je rozpatrzyć przydatne są dobre 
relacje z radnymi miasta, strażą miejską czy policją). Najważniejszy, zdaniem pani 
Agnieszki, jest stały kontakt pomiędzy Radą Miasta Gdańska a radami dzielnic, 
polegający na bieżącym przekazywaniu drogą elektroniczną informacji o pracach 
komisji rady miasta czy uchwałach rady miasta. Rady dzielnic opiniują także 
otrzymywane z Biura Rozwoju Gdańska plany zagospodarowania przestrzennego 
dotyczące obszaru podlegającej im jednostki pomocniczej. 
Równie ważna jest organizacja przez radnych dzielnicy lub ich udział w organizacji 
działań poprawiających jakość życia mieszkańców. Są to takie inicjatywy jak poprawa 
bezpieczeństwa, komunikacja miejska, ochrona środowiska, imprezy integracyjne, 
sprawy dotyczące rewitalizacji etc... 

Dokończenie na str. 3 
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Dlaczego mamy być biedniejszą 
dzielnicą od innych z powodu 

braku Rady Dzielnicy? 
 
Czym właściwie są Rady Dzielnic? 
Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi gminy.                      
Są najbliżej mieszkańców i realizują zadania, od których 
zależy jakość i bezpieczeństwo ich życia. Mieszkańcy, którzy 
mają swoją Radę Dzielnicy mają większy wpływ na lokalne 
inwestycje. Rady Dzielnicy mogą przeznaczać środki na 
potrzeby dzielnic w zakresie zadań własnych gminy. 
Dzielnice, które nie mają swojej rady są pomijane przy 
podziale funduszy. W ten sposób tracą środki, które 
mogłyby być wykorzystane ich terenie.  

 

Jak powołać radę w swojej dzielnicy ? 
Żeby powołać radę w swojej dzielnicy mieszkańcy muszą 
złożyć wniosek o jej powołanie do Rady Miasta. Pod 
wnioskiem musi się znaleźć odpowiednia liczba podpisów 
mieszkańców z danej dzielnicy. Jest to 10 % ogólnej liczby 
mieszkańców dzielnicy i tak dla Przymorza Wielkiego jest to 
ok. 3.000 podpisów, a dla Przymorza Małego ok. 1.500 
podpisów. Kiedy wniosek zostanie zweryfikowany                             
i pozytywnie rozpatrzony, zostaną ogłoszone wybory do 
Rady Dzielnicy.  
 
Dlaczego warto głosować w wyborach do Rad Dzielnic? 
Jeśli się powiedziało „A” to trzeba powiedzieć „B”. Złożenie 
podpisu poparcia to pierwszy krok, następny to udział w 
wyborach. To znakomita okazja, żeby mieć wpływ na jakość 
życia w swojej dzielnicy. Nie idąc na wybory pozbawiamy się 
możliwości wpływu na funkcjonowanie naszej dzielnicy. 
Nieobecni nie mają racji. Ufamy więc, że mieszkańcy 
odpowiedzialnie wezmą udział w wyborach. Jest to 
najlepszy sposób budowania odpowiedzialności za swoje 
miasto. 

www.przymorzewielkie.pl 
Grzegorz Ptaszyński 

Teatr Przymorze 

Mijając Gimnazjum nr 19 na ulicy Jagiellońskiej  nie każdy 
zdaje sobie sprawę, że jest to także siedziba  jedynego                    
w swoim rodzaju teatru. Od niemal dziesięciu lat uczniowie 
tworzą projekty artystyczne i edukacyjne głównie w języku 
angielskim. 
 

Młodzież od początku edukacji powinna postrzegać szkołę 
jako miejsce zdobywania  wiedzy, wychowania, rozwijania 
pasji i zainteresowań oraz zabawy. Na deskach scenicznych  
umiejętności językowe, plastyczne, muzyczne, 

choreograficzne, organizacyjne splatają się w całość, gdzie 
uczniowie o różnych zdolnościach  jednoczą swoje wysiłki.  
 

Do pracy angażują się także nauczyciele innych 
przedmiotów i rodzice. Niezwykła atmosfera wytworzona                   
w czasie realizacji spektaklu przenosi się na pracę w klasie, 
integrując nauczyciela z uczniami. Młodzi ludzie poznają 
radość sukcesu a także uczą się godnie przyjmować porażkę.  

Zdobyliśmy nie tylko serca widzów ale także wiele nagród.  
Warto wspomnieć o prestiżowym Wojewódzkim  Konkursie 
Teatrów Obcojęzycznych  Hanza pod patronatem 
Prezydenta Miasta Gdańska, Pomorskiego Kuratora Oświaty 
oraz w tym roku Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.  
 

W latach 2012 i 2013 zdobyliśmy nagrody Grand Prix,                          
a w grudniu tego roku przedstawienie Written in the Wind 
zdobyło II miejsce w kategorii  języka angielskiego.  Nasza 
uczennica Anna Koczyk zdobyła I miejsce w kategorii 
najlepszy aktor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moi podopieczni angażują się również w przymorskie akcje 
charytatywne, współpracując  ze środowiskiem  lokalnym.  
Zapraszamy na nasze spektakle i wydarzenia zorganizowane 
dla mieszkańców Przymorza (informacje na stronie 
internetowej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku). 

Więcej  informacji na temat naszej działalności Facebook – 
English Drama Society – Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. 

Janusz Jopek 
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dokończenie ze str. 1 

DO CZEGO SĄ NAM POTRZEBNE RADY DZIELNIC? 
PRZYKŁAD Z ORUNI 

Pani Agnieszka zaznaczyła jeszcze jeden istotny aspekt. 
Społeczna praca w radzie dzielnicy daje możliwość poznania 
„od kuchni” pracy urzędu miasta czy rady miasta. Tym 
samym zaangażowanie w radę dzielnicy stanowi cenny 
bagaż doświadczeń dla przyszłych radnych miasta i osób 
ubiegających się o inne stanowiska we władzach 
samorządowych. Samorządowiec znający swoje najbliższe 
środowisko, mający świadomość problemów, którymi żyją 
mieszkańcy będzie dużo bardziej kompetentny w pracy na 
rzecz obywateli, którym służy. 
 
Istotnym problemem, zdaniem pani Agnieszki, jest mylenie 
przez mieszkańców kompetencji rady miasta                                     
z kompetencjami rady dzielnicy, które diametralnie się od 
siebie różnią. Podkreśliła, że „radę dzielnicy tworzą 
mieszańcy danej dzielnicy i nie ma w niej miejsca na partie 
polityczne”. 
 
Wskazała też najważniejsze priorytety Rady Dzielnicy Orunia 
– św. Wojciech – Lipce. Są to: rekultywacja Parku 
Oruńskiego, pochylnie dla niepełnosprawnych na wale 
Kanału Raduni, walka o modernizację przestarzałego 
skrzyżowania przy ul. Sandomierskiej, monitoring, 
rewitalizacja dzielnicy, walka z przejazdami kolejowymi na 
poziomie szyn, wpływ na zarządzanie mieszkaniami 
komunalnymi w tym socjalnymi. ( 
W podsumowaniu pani Agnieszka wypunktowała konkretne 
korzyści, które przynoszą mieszkańcom rady dzielnic:  

 lepszy dostęp do informacji na temat dzielnicy,  

 dodatkowy budżet,  

 integracja z innymi dzielnicami w okręgu 
wyborczym jak również w całym mieście (wspólne 
inicjatywy),  

 pomoc ze strony radnych dzielnicy w trakcie ich 
dyżurów,  

 uchwały i pisma rady dzielnicy (ich opinia ma często 
większą „moc przebicia” niż pojedyncze pismo 
mieszkańca). 

Jaki z powyższego płynie wniosek dla mieszkańców 
Przymorza? Zbierajmy podpisy i do dzieła! 
 

Adam Szczepański 
 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 

Na łamach naszego Biuletynu chcemy przestawić Państwu 
Radnych z Przymorza. W tym numerze prezentujemy 

fragment wywiadu z Anną Marią Kołakowską – radną Prawa 
i Sprawiedliwości. 
 
Jakie są Pani główne postulaty dotyczące rozpoczętej 
kadencji? 
 
Chcę być w Radzie Miasta głosem mieszkańców, a nie 
odwrotnie - przedstawicielem miasta w społeczności 
lokalnej. Przede wszystkim nigdy nie zgodzę się na 
jakiekolwiek podnoszenie opłat i podatków, a wręcz 
przeciwnie będę rzecznikiem ich obniżania. Nie zgodzę się, 
aby o likwidacji szkół decydowały względy ekonomiczne, bo 
oszczędzanie na edukacji to zjadanie ziarna przeznaczonego 
na zasiew. Na ostatniej sesji RM zarzuciłam władzom 
samorządowym, że wyrzucają ogromne pieniądze (ponad 24 
mln. zł) na idiotyczne programy promocji Gdańska  i na 
budowanie tożsamości jego mieszkańców (!).  Podkreśliłam 
też brak inwestycji remontowych na Przymorzu. Złożyłam 
również interpelację o koszty wyjazdów zagranicznych 
radnych i urzędników za granicę oraz o wymierne korzyści               
z tego wypływające, a także o korzyści z pochłaniającego 
duże środki finansowe partnerstwa miast. Zostałam 
członkiem komisji samorządu i ładu publicznego, bo chcę 
mieć wpływ na przepisy regulujące nasze funkcjonowanie w 
przestrzeni miejskiej  oraz na zachowanie policji i straży 
miejskiej w stosunku do obywateli.  
 
Zarówno Przymorze Małe, jak i Wielkie, jako jedne z kilku 
w całym Gdańsku, nie posiadają swoich Rad Dzielnic. Jak 
Pani myśli, co jest tego przyczyną?  
To samo, co jest przyczyną niskiej frekwencji wyborczej. 
Ludzie zostali uprzedmiotowieni przez władze i polityków, 
więc stracili poczucie, że coś może od nich zależeć. Tak 
oczywiście nie powinno być, a rada dzielnicy ma wiele 
możliwości oddziaływania na władze - jeśli nie poprzez 
swoją opinię to poprzez organizowanie różnych akcji 
nacisku, bo razem zawsze jest łatwiej osiągnąć cel.  
 
Gdzie i kiedy można z Panią porozmawiać, w jaki sposób 
można się skontaktować?  
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.00 do 
godz. 18.00 będę czekała na Państwa w Domu Kultury PSM 
Przymorze przy ul. Śląskiej. Można się ze mną także 
kontaktować telefonicznie pod nr 881 921 289 albo pisząc 
na maila anna.kolakowska@radny.gdansk.pl.  
 

Rozmawiał Maciej Antończyk 
 

Pełna treść wywiadu znajduje się na internetowej 
stronie autora http://antonczyk.blog.pl/ 

                                                

mailto:anna.kolakowska@radny.gdansk.pl
http://antonczyk.blog.pl/
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DO MIESZKAŃCÓW PRZYMORZA 

Szanowni Państwo, 
 
Stowarzyszenie "Na rzecz Gdańszczan", popierając 
zamiar utworzenia Rad Dzielnic Przymorze Małe                      
i Przymorze Wielkie, zwraca się z prośbą do wszystkich 
mieszkańców Przymorza, aby aktywnie włączyli się                 
w akcję zbierania podpisów z poparciem dla 
utworzenia tych Rad. 
Stowarzyszenie deklaruje wsparcie organizacyjne                       
i materialne dla grupy inicjatywnej celem skutecznej 
zbiórki podpisów, a następnie promowania ogółu 
kandydatów w wyborach - wybierzmy reprezentację 
mieszkańców do Rad, abyśmy za ich pośrednictwem 
mogli wpływać na pomyślność naszych dzielnic, na 
wygodę codziennego życia i wypoczynku mieszkańców, 
na zaniechanie ewentualnych uciążliwych inwestycji. 
Wykorzystajmy szansę, aby to, co możliwe, brać we 
własne ręce. 

Za Zarząd Stowarzyszenia  
Andrzej Chmielecki 

Prezes Zarządu 
 

TELEFONY ALARMOWE 

Pogotowie ciepłownicze – 993; 58/344-16-20 
Pogotowie energetyczne – 991; 58/347-34-55 
Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994; 
58/301-03-21 
Pogotowie gazowe – 992; 58/301-18-68 
Pogotowie dźwigowe - 982 
Policja – 997 
Komisariat Policji V Gdańsk, ul. Obrońców 
Wybrzeża – 58/521-12-22 
Pogotowie Ratunkowe – 999 
Straż Pożarna – 998 
Straż Miejska – 989 
Straż Miejska Referat IV, ul. Gospody – 
58/556-32-30 
Biuro Interwencji Kryzysowej – 9287 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz biuletyn możesz bezpłatnie otrzymać w poniższych 

miejscach: 

 Sklep spożywczo-warzywniczy „U Kasi”,                    

ul. Śląska 39 A 

 Foto Kadr, ul. Kołobrzeska 17 

 Bar „Monika”, ul. Słupska 28 

 Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Arkońska 17 

 Sklep spożywczy „Daniela, ul. Piastowska 98 

 Sklep rybny „Krewetka”, ul. Piastowska 98 

 Klub osiedlowy „Piastuś”, ul. Piastowska 98 A 

 VITAVET S.C. Przychodnia weterynaryjna,                

ul. Piastowska 90 B 

 Sklep zoologiczny „Łapka”, ul. Jagiellońska 10 G-H 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób                       

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku,               

ul. Jagiellońska 11 

 Sklep spożywczy Fresh Market                                    

ul. Rzeczypospolitej 3 

 TRAFIKA, ul. Bora Komorowskiego 41 

 WiMBP Filia nr 9, ul. Jagiellońska 8 

 Salon prasowy „Kolporter”, ul. Jagiellońska 34 

 Sklep spożywczo-monopolowy „Krispo”, ul. 

Jagiellońska 

 Studio urody „Rituals”, ul. Obrońców Wybżeża 7/6 

 


