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Prawie 28 milionów z∏otych przeznaczy∏ w obecnym roku
Gdaƒsk na remonty placówek oÊwiatowych. Naprawami o ró˝nym zakresie obj´to 135 obiektów. WÊród nich sà 33 przedszkola, 63 szko∏y podstawowe, 19 szkó∏ zawodowych, 10 szkó∏ ponadpodstawowych oraz 10 innych placówek.
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Szko∏y, przedszkola, boiska
Najwi´cej, bo oko∏o 800 tysi´cy z∏otych,
poch∏onie remont „topolówki”, czyli III Liceum Ogólnokszta∏càcego we Wrzeszczu.
Prace obejmujà modernizacj´ sieci centralnego ogrzewania, napraw´ dachu i kompleksowy remont sanitariatów. Równie du˝à kwot´ przeznaczono na wymian´
ogromnej po∏aci pod∏óg i okien w Zespole
Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 6 przy ul.
G∏´bokiej w Gdaƒsku. Jeszcze w tym roku
rozpocznie si´ tak˝e remont basenów
w dwóch szko∏ach – SP nr 2 na Morenie
i SP nr 76 przy ul. Jagielloƒskiej na Przymorzu. Modernizacja tego pierwszego

kosztowaç b´dzie równie˝ oko∏o 800 tysi´cy z∏otych.
WÊród 219 placówek miejskich (samorzàd gdaƒski przejà∏ szko∏y podstawowe
1 stycznia 1992 r., a pozosta∏e w 1996 r.)
niewiele jest takich, w których w ciàgu minionych lat nie przeprowadzono jakiegoÊ
remontu. Zgodnie z zaleceniami sanepidu
wymieniono toksyczne posadzki w 3 szko∏ach ponadpodstawowych i w 18 podstawowych. Remonty kapitalne o bardzo szerokim zakresie prac przesz∏y szko∏y podstawowe nr: 39 (ul. Obywatelska), 60 (ul.
Ch∏opska), 46 (ul. Arkoƒska), 71 (ul. Zgody
II), 68 (ul. Kartuska), 49 (ul. Legionów),
dokoƒczenie na str. 2
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Miasto buduje...
dokoƒczenie ze str. 1

64 (ul. Wrzeszczaƒska) oraz zespo∏y
szkó∏ ogólnokszta∏càcych nr: 6 (ul.
G´boka), nr 5 (ul. Na Zasp´), nr 10
(ul. K´pna), a tak˝e Zespó∏ Kszta∏cenia Gimnazjalnego i Zawodowego nr
5 (ul. Âluza). W ramach remontów
przede wszystkim wymieniane by∏y
pod∏ogi, stolarka okienna, instalacje
elektryczne i wodociàgowo-kanalizacyjne. Roboty obejmowa∏y te˝ napraw´ znacznych po∏aci dachów na wielu
obiektach, modernizacj´ sanitariatów
i bloków ˝ywieniowych.
Gdaƒskowi przyby∏y te˝ nowe placówki. Rok szkolny 2000/2001 prezydent miasta Pawe∏ Adamowicz uroczyÊcie zainaugurowa∏ w Zespole
Kszta∏cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w Âwibnie. Zespó∏ ten
tworzy Szko∏a Podstawowa nr 88 noszàca imi´ pochodzàcego z Gdaƒska
Êwiatowej s∏awy fizyka Gabriela Daniela Fahrenheita i Gimnazjum nr
32. Szko∏a w Âwibnie znajdowa∏a si´
w budynku pochodzàcym jeszcze z lat
30. W ciasnych salach z trudem mieÊcili si´ uczniowie i nauczyciele, tote˝
klasy zerowe uczy∏y si´ w obiekcie po
drugiej stronie ulicy, tam tak˝e musieli chodziç wszyscy uczniowie korzystajàcy ze szkolnej sto∏ówki. Lekcje wychowania fizycznego odbywa∏y
si´ w lesie lub na korytarzu. Pierwszy
projekt rozbudowy placówki powsta∏
w 1962 roku; w sumie projektów by∏o
pi´ç, ale dopiero ten ostatni, wykonany w mijajàcym dziesi´cioleciu, zrealizowa∏y samorzàdowe w∏adze
Gdaƒska.
W ramach tej inwestycji dobudowano do starej szko∏y obiekt o trzykrotnie wi´kszej powierzchni u˝ytkowej. Znalaz∏o si´ w nim siedem pomieszczeƒ do nauki, pracownia kom-
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puterowa, a tak˝e nowoczesna sto∏ówka, która mo˝e wydaç 150 obiadów. Przestronny hall umo˝liwi organizowanie spotkaƒ i imprez. Postawiono te˝ budynek mieszczàcy sal´
gimnastycznà o wymiarach 18 x 30
metrów z salkà do prowadzenia zaj´ç
z gimnastyki korekcyjnej i zapleczem
dla zespo∏u sportowego. Powsta∏y
równie˝ wspania∏e boiska. Ponadto
rozbudowano kot∏owni´ i zmodernizowano najstarszà cz´Êç istniejàcego
budynku. Ca∏oÊç zosta∏a dostosowana do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Koszt tych prac, pokryty z bud˝etu miasta, wyniós∏ 6 880 000 z∏otych. W IV kwartale bie˝àcego roku
rozpocznie si´ ponadto rozbudowa
i modernizacja Szko∏y Podstawowej
nr 87 w Sobieszewie przy ul. T´czowej 6. Dobudowane zostanie mianowicie dwuoddzia∏owe przedszkole,
a szko∏a otrzyma zespó∏ ˝ywieniowy
(kuchnia, sto∏ówka), segment sportowy z zapleczem, tereny sportowe. Ca∏oÊç ogrzewana b´dzie przez kot∏owni´ olejowà. Istniejàcy budynek te˝
doczeka si´ remontu i dostosowania
do potrzeb osób niepe∏nosprawnych.
Zakoƒczenie robót, które majà kosztowaç 3 600 000 z∏otych, przewidziano w 2001 roku.
Obecny rok szkolny przyniós∏ popraw´ warunków tak˝e uczniom XX
LO przy ul. Antoniego Dobrowolskiego
6 w dzielnicy Piecki-Migowo. Wreszcie
majà wspania∏à sal´ gimnastycznà
o wymiarach 43,5 na 31,5 m wraz
z trybunami i odpowiednim zapleczem socjalnym. W budynku tym, wyposa˝onym w dwie windy dla niepe∏nosprawnych, sà tak˝e salki do gimnastyki korekcyjnej. Na zewnàtrz natomiast zbudowano parkingi, place,
drogi i chodniki. Ca∏oÊç, wraz z wyposa˝eniem sali, kosztowa∏a miasto
4 400 000 z∏.

Z kolei oddanie do u˝ytku kompleksu boisk przy Zespole Kszta∏cenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 6 na gdaƒskiej Oruni (ul. Emilii
Hoene), które mia∏o miejsce pod koniec wrzeÊnia, koƒczy trwajàcà wiele
lat budow´ tej placówki. Trawiaste
boisko do pi∏ki no˝nej (60 x 30 m),
dwa boiska do siatkówki i tyle˝ do
gier i zabaw, a tak˝e boisko do koszykówki i pi∏ki r´cznej oraz korty
i urzàdzenia do lekkiej atletyki (bie˝nia, skocznia, rzutnia) kosztowa∏y,
wraz z wyposa˝eniem, 435 tysi´cy
z∏otych. Przed rokiem szko∏a ta
otrzyma∏a segment sportowy o powierzchni 1695 m kw. wraz z uporzàdkowanym terenem wokó∏ budynku. Budow´ na Oruni szko∏y o 41 pomieszczeniach do nauki rozpocz´∏o
w 1990 roku kuratorium oÊwiaty.
Brak pieni´dzy wstrzyma∏ jednak realizacj´ inwestycji. W 1994 r. przej´∏a
to zadanie gmina Gdaƒsk i ze swojego bud˝etu finansowa∏a kontynuowanie budowy. W lutym 1996 r. oddany
zosta∏ do u˝ytku pierwszy segment
administracyjno-dydaktyczny oraz
∏àcznik z wejÊciem g∏ównym. W nast´pnych latach przekazywano kolejne obiekty dydaktyczne i segment ˝ywieniowy. Dotychczasowy koszt budowy szko∏y wyniós∏ 10 970 000 z∏otych. Miasto zainwestowa∏o w t´ placówk´ 10,2 mln z∏.
W ciàgu ostatnich szeÊciu lat
Gdaƒskowi przyby∏o jeszcze kilka innych placówek, których budow´ sfinansowa∏o miasto. Na Niedêwiedniku
nowa, przepi´knie po∏o˝ona szko∏a
stan´∏a mi´dzy ul. Niedêwiednik i LeÊna Góra. Obiekty dydaktyczne majà
24 pomieszczenia do nauki. Prócz
nich sà tu segmenty: ˝ywieniowy
i sportowy oraz kompleks boisk i teren rekreacyjny. Kubatura wszystkich
obiektów wynosi 33 331 m szeÊç.,
a ca∏y kompleks szkolny zajmuje

Korty tenisowe przy Zespole Kszta∏cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6
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dzia∏k´ o powierzchni 2, 71 ha. Koszt
tej inwestycji, zakoƒczonej w 1998 r.,
wyniós∏ 14 731 000 z∏otych.
W tym samym roku nowoczesnà,
przestronnà i estetycznà placówk´
oÊwiatowà otrzyma∏a dynamicznie
rozwijajàca si´ dzielnica Gdaƒska —
¸ostowice. Stary budynek szkolny
przy ul. Wielkopolskiej 20 (liczàcy zaledwie 9 klas) zosta∏ wyremontowany,
a na jego dawnym poddaszu urzàdzono sal´ komputerowà i bibliotek´.
Dobudowano a˝ trzy segmenty powi´kszajàc kubatur´ placówki pi´ciokrotnie – z 4 134 m szeÊç. do 22 960
m szeÊç. Szkole przyby∏a nowa cz´Êç
dydaktyczna z 9 pomieszczeniami do
nauki, kuchnia i sto∏ówka, a tak˝e
dwie sale gimnastyczne z zapleczem,
wszystko zaÊ dostosowano do potrzeb
osób niepe∏nosprawnych. Zbudowano
ponadto zespó∏ boisk i ogrodzono ca∏y
teren. Tutaj miasto zainwestowa∏o
8 678 000 z∏otych.
Sal´ gimnastycznà o wymiarach 18
na 30 m wraz z zapleczem, segment
˝ywieniowy oraz przestronnà szatni´
dobudowano natomiast do istniejàcych obiektów Szko∏y Podstawowej
nr 27 przy ul. Srebrniki 10 we
Wrzeszczu. Zmodernizowane te˝ zosta∏o g∏ówne wejÊcie, a tak˝e stary,
kilkudziesi´cioletni budynek i w´ze∏
cieplny. Na zewnàtrz natomiast powsta∏y dwa boiska, skocznia, bie˝nia.
Zbudowano równie˝ chodniki i za∏o˝ono zieleƒ. Miasto ze swojego bud˝etu wyda∏o na t´ inwestycj´ 3 652 221
z∏otych.
W Jasieniu natomiast na szko∏´
zaadaptowano istniejàce przedszkole,
by szybko rozwiàzaç problem nauki
w tej nowej dzielnicy mieszkaniowej.
Budowany jest ju˝ jednak od podstaw
nowy obiekt przy ul. Damroki i Stole-

ma. Cz´Êç dydaktyczna ma byç przekazana do u˝ytku w takim terminie,
by mo˝na by∏o ju˝ w nowej, przestronnej szkole rozpoczàç rok szkolny
2001/2002. Natomiast budowa sali
gimnastycznej i terenów sportowych
potrwa o rok d∏u˝ej.
Z kolei przed rokiem nowe, bardzo
∏adne, funkcjonalne przedszkole
otrzyma∏a Osowa. Przedtem w tej peryferyjnej dzielnicy Gdaƒska tylko
pi´cio- i szeÊciolatki mog∏y chodziç do
przedszkola, bo dwie sale w tutejszej
szkole mieÊci∏y jedynie 50 dzieci.
Z miejskiego bud˝etu wyasygnowano
na budow´, wyposa˝enie tej placówki
i urzàdzenie terenu 2 500 000 z∏otych. Czterooddzia∏owe przedszkole
w Osowej, przeznaczone jest dla setki
dzieci (ch´tnych by∏o znacznie wi´cej). Oprócz pi´knych, przestronnych
pomieszczeƒ do zabawy i wypoczynku jest tu tak˝e sala gimnastyczna
i doskona∏e zaplecze kuchenne.
Pierwszà placówkà oÊwiatowà wybudowanà przez gdaƒski samorzàd
by∏ kompleks szkolny w Brzeênie
przy ul. Ignacego Krasickiego 10.

Sala gimnastyczna w ZKPiG nr 25

Tworzy∏y go, oddane do u˝ytku
w 1994 r., czterooddzia∏owe przedszkole oraz trzykondygnacyjna szko∏a, w której nauk´ rozpocz´∏o w 1995
r. ponad 530 uczniów.
W tym samym czasie miasto sfinansowa∏o budow´ pawilonu dla
Ogniska Wychowawczego przy ul.
G∏´bokiej w Gdaƒsku oraz rozbudow´ o segmenty sportowe Szko∏y Podstawowej nr 8 przy ul. Dragana na
Che∏mie. Ponadto od roku 1990
z miejskich pieni´dzy sfinansowana
zosta∏a rozbudowa segmentu sportowego przy Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych nr 5 w Nowym Porcie,
adaptacja budynku gospodarczego na
bibliotek´ i harcówk´ dla szko∏y przy
ul. Cystersów w Oliwie oraz obiekt na
szatni´ dobudowany do Szko∏y Podstawowej nr 16 przy ul. Ubocze na
Oruni.
W ciàgu minionych lat kilkanaÊcie
obiektów oÊwiatowych pod∏àczono do
miejskiej sieci ciep∏owniczej, a tak˝e
przystosowano do potrzeb osób niepe∏nosprawnych. Prócz tego przy 13
szko∏ach wybudowano kompleksy
sportowe sk∏adajàce si´ z boisk o ró˝nej nawierzchni i przeznaczeniu (np.
do pi∏ki no˝nej, r´cznej, wielofunkcyjne, do siatkówki, koszykówki, zielone
sale) oraz urzàdzeƒ do uprawiania
lekkiej atletyki (bie˝nia, skocznia).
Kolejny, czternasty kompleks sportowy, powinien byç gotowy w maju
2001 roku. Budowa boiska do pi∏ki
r´cznej, pi∏ki no˝nej, a tak˝e do koszykówki i siatkówki, jak równie˝
stanowiska do gry w tenisa sto∏owego
oraz bie˝ni i skoczni w dal rozpocznie
si´ jeszcze w tym roku przy Zespole
Kszta∏cenia Gimnazjalnego i Zawodowego w Gdaƒsku, ul. Âluza 3. ■

