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Warto wybraç si´ na spacer
do rezerwatu Ptasi Raj na
Wyspie Sobieszewskiej.
Powsta∏a tam bowiem Êcie˝ka
dydaktyczno-edukacyjna,
która umo˝liwia nam
podpatrzenie ptaków i roÊlin
wyst´pujàcych na tym terenie.
do projektu Êcie˝ki przyZ a∏o˝enia
rodniczo-dydaktycznej opracowa∏,
Agnieszka Lankauf, kl. I b, SP 15

(mieszczàcy si´ na Wyspie Sobieszewskiej) Zak∏ad Ornitologii PAN. Od
dawna prowadzi on dzia∏alnoÊç edukacyjnà, a na prelekcje do Górek
Wschodnich przyje˝d˝a m∏odzie˝ nie
tylko z Trójmiasta, ale tak˝e z innych
rejonów Polski. Wytyczenie i oznakowanie Êcie˝ki umo˝liwi∏a nagroda
przyznana Gdaƒskowi w 2001 r. przez
Zwiàzek Miast Ba∏tyckich za projekt:

Co kwili
Ekologiczna Wyspa Sobieszewska.
O takim w∏aÊnie przeznaczeniu 7000
USD (niespe∏na 30 tysi´cy z∏otych)
zdecydowa∏y wspólnie Rada Osiedla
Wyspa Sobieszewska, cz∏onkowie Stowarzyszenia Przyjació∏ Wyspy Sobieszewskiej, LeÊnictwo Sobieszewo oraz
Wydzia∏ Ochrony Ârodowiska Urz´du
Miejskiego w Gdaƒsku.
Âcie˝ka liczàca 6 km d∏ugoÊci zaczyna si´ przy wejÊciu do rezerwatu Ptasi
Raj w Górkach Wschodnich, biegnie
przez jego teren, potem wzd∏u˝ brzegu
morskiego i dociera do Sobieszewa. Na
jej poczàtku znajduje si´ jedna du˝a tablica informacyjna, natomiast wzd∏u˝
trasy stoi jedenaÊcie tablic z opisami
i rysunkami ptaków i roÊlin charakte-

Karolina Mastykarz, kl. II c, SP 20

Paulina Szatkowska, kl. I b, SP 65

S∏u˝ba kandydacka
tu poborowych zasili∏o szeregi gdaƒskiej policji. Tak zwana s∏u˝ba kandydacka, do której trafili policjanci, zosta∏a sfinansowana przez Urzàd Miejski
w Gdaƒsku oraz Urzàd Marsza∏kowski. Umow´ w tej sprawie podpisali prezydent miasta Pawe∏ Adamowicz, marsza∏kowie województwa pomorskiego Jan
Koz∏owski i Marek Biernacki, a tak˝e komendant wojewódzki Policji genera∏ Leszek Szreder i komendant miejski Policji w Gdaƒsku Krzysztof Gajewski.
W sumie do policyjnej kasy trafi∏o 300 tysi´cy z∏otych. 200 tysi´cy przekaza∏
prezydent Pawe∏ Adamowicz, 100 tysi´cy z∏otych da∏ marsza∏ek województwa.
Dzi´ki tym Êrodkom s∏u˝b´ w policji podejmie kolejnych 100 osób. Zadaniem
funkcjonariuszy b´dzie g∏ównie patrolowanie ulic, zabezpieczenie imprez sportowych, ochrona konwojów oraz sàdów i placówek dyplomatycznych.
Policjanci ze s∏u˝by kandydackiej wyr´czà tym samym wyszkolonych
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gdaƒsku, którzy skierowani
zostanà do innych dzia∏aƒ operacyjnych. ■
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Dominika Szweda, kl. I c, SP 15
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w Ptasim Raju?
rystycznych dla danego
miejsca. Miasto op∏aci∏o
wykonanie projektu, wytyczenie Êcie˝ki, druk na
blasze i pokrycie folià informacji umieszczonych
na tablicach. Kupi∏o tak˝e du˝à tablic´ oraz ∏awy
i sto∏y, które znajdà si´
w miejscach wypoczynku. Pozosta∏e pieniàdze
pozwolà na rozpocz´cie
przygotowaƒ do budowy
dwóch wie˝ obserwacyjnych (tzw. ambon). Majà
tu stanàç, by mo˝na by∏o
z wysoka podglàdaç i fotografowaç przyrod´. Ponadto ze swoich funduszy miasto wyda∏o folder (nak∏ad 3 tys.
egzemplarzy) zawierajàcy wszystkie
informacje o Êcie˝ce. Daleko idàcà pomoc w realizacji ca∏ego przedsi´wzi´cia okaza∏o NadleÊnictwo Gdaƒsk.
Utwardzi∏o i wyrówna∏o cz´Êç trasy
prowadzàcej od szlabanu do pla˝y (ok.
2,5 km), pokry∏o te˝ koszty wykonania
i umocowania 11 ma∏ych tablic. Natomiast w ramach wspó∏pracy z OÊrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Stra˝à Miejskà oznakowana zostanie trasa
Êcie˝ki. Jej szlakiem stanie si´ namalowana na drzewach sylwetka kaczki.
W 1994 r. Rada Miasta Gdaƒska
zdecydowa∏a, ˝e Wyspa Sobieszewska
otrzyma status obszaru chronionego
krajobrazu – wyspy ekologicznej. Tote˝ opracowany pod tym kàtem plan
zagospodarowania przestrzennego tego obszaru przewiduje lokowanie tutaj
wy∏àcznie przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z rekreacjà. Zamkni´te zosta∏o sk∏ado-

Gabrysia Leszczyk, kl. I d, SP 81

wisko popio∏ów w Przegalinie, trwa
rekultywacja (poprzez zazielenianie)
sk∏adowiska fosfogipsów w WiÊlince.
Ponadto dzi´ki modernizacji oczyszczalni Wschód zredukowano zanieczyszczenia Êcieków o ponad 90 proc.,
a nast´pnie wyprowadzono je kolektorem na odleg∏oÊç 2,5 km w g∏àb morza. Rozpocz´to tak˝e budow´ kanalizacji sanitarnej. Pod Martwà Wis∏à
po∏o˝ony zosta∏ kolektor odprowadzajàcy Êcieki z wyspy do oczyszczalni
Wschód. Trwa ponadto kanalizowanie
wyspy; sieç majà ju˝ Górki Wschodnie
i Sobieszewo, a prace kontynuowane
sà w kierunku Âwibna. W trosce
o czystoÊç powietrza modernizowane
sà równie˝ kot∏ownie koksowe, a finansowanie zmiany ogrzewania
wspomaga Gminny Fundusz Ochrony
Ârodowiska. Wszystkie du˝e firmy
mieszczàce si´ na wyspie majà ju˝
ekologiczne ogrzewanie. ■

Zuzia Zajàczkowska, SP 48

Agnieszka Pieckowska, kl. I b, SP 65

Nowe boiska
Prace zacz´∏y si´ w po∏owie paêdziernika ubieg∏ego roku,
trwa∏y prawie osiem miesi´cy.
owe boisko do pi∏ki no˝nej, siatkówki i koszykówki, zielona sala gimnastyczna, tak˝e rozbieg i skocznia do skoku w dal oraz plac zabaw dla
dzieci. Inwestycja, w ca∏oÊci sfinansowana przez miasto, powsta∏a na terenie Szko∏y Podstawowej nr 69 w Gdaƒsku przy ulicy Zielony Trójkàt 1.
Inwestycja kosztowa∏a miasto 758 tysi´cy z∏otych. Poza boiskami oraz
placem do gier i zabaw wykonano chodnik z ozdobnej kostki, oÊwietlenie
i ogrodzenie terenu. Ponadto na powierzchni prawie dwóch tysi´cy metrów
kwadratowych powsta∏y nowe trawniki. ■
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