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Na dwóch
Odbuduj¹ schronisko
kó³kach wzd³u¿
al. gen. Hallera

4,6 kilometra d³ugoci ma
nowa gdañska cie¿ka rowerowa
prowadz¹ca wzd³u¿ alei gen. Józefa Hallera, od alei Zwyciêstwa
do pla¿y w Gdañsku Brzenie.
Jej wykonanie kosztowa³o ponad 1,3 mln z³otych.

Now¹ trasê dla kolarzy budowano od marca do 5 lipca 2001 roku.
8 sierpnia cie¿kê przetestowa³ wraz
z dziennikarzami prezydent Gdañska
Pawe³ Adamowicz. Nawierzchnia
nowej drogi dla mi³oników jednoladów wykonana zosta³a z mieszanki mineralno-asfaltowej. cie¿ka ma
od 2 do 3 metrów szerokoci, a dla
bezpieczeñstwa rowerzystów miêdzy innymi w piêciu miejscach zainstalowano sygnalizacjê wietln¹,
wybudowano most na rzece Strzy¿a, postawiono s³upki uniemo¿liwiaj¹ce wjazd na cie¿kê samochodom
oraz wprowadzono czytelne oznakowanie poziome i pionowe, czerwon¹ kostk¹ betonow¹ zaznaczaj¹c granicê pomiêdzy chodnikiem a cie¿k¹ oraz przejazdy przez jezdnie.
Nowa cie¿ka stanowi fragment
trasy rowerowej prowadz¹cej niemal
od ródmiecia (Brama Oliwska),
poprzez alejê Zwyciêstwa, drog¹
wzd³u¿ brzegu morskiego, a¿ do Sopotu. £¹cznie jest ju¿ w Gdañsku 24
km specjalnych tras dla rowerów.
Kolejna, licz¹ca prawie 5 km, biegnie wzd³u¿ ulic: Pomorskiej,
Ch³opskiej, Rzeczypospolitej. Natomiast kilkusetmetrowe cie¿ki dla
cyklistów prowadz¹ te¿ wzd³u¿ ulic:
Damroki, Kartuskiej (po wiadukcie
nad obwodnic¹), Armii Krajowej
(wêze³ £ostowicka) oraz Sikorskiego.

4 wrzenia prezes Fundacji Kultury Chrzecijañskiej imienia w. Brata Alberta ksi¹dz Zbigniew Bryk,
cz³onek zarz¹du gdyñskiej firmy Prokom Software Anna Stopka, wicewojewoda gdañski Krzysztof Pusz oraz
reprezentanci redakcji "Gazety Morskiej" uroczycie wrêczyli prezydentowi Gdañska Paw³owi Adamowiczowi dokumentacjê budowy nowego schroniska dla bezdomnych w
Gdañsku Oruni z prob¹ o szybkie
wydanie pozwolenia na rozpoczêcie
prac.
Dotychczasowe miejsce schronienia ludzi pozbawionych w³asnego
domu, prowadzone przez Fundacjê
w. Brata Alberta, zosta³o niemal
kompletnie zniszczone podczas lipcowej powodzi. Z inicjatywy firmy
Prokom Software oraz "Gazety Morskiej" podjêto dzia³ania maj¹ce na

celu zebranie funduszy na odbudowê
schroniska w nowym, zmodernizowanym kszta³cie wed³ug projektu
autorstwa pracowni architektonicznej
"Kwadrat". W nowej placówce znajdzie siê m.in. w gabinet lekarski, a
zastosowane rozwi¹zania techniczne
u³atwi¹ korzystanie z obiektu osobom niepe³nosprawnym, które do tej
pory stanowi³y znaczn¹ czêæ podopiecznych Fundacji zamieszka³ych
na Oruni. W nowym parterowym
budynku ma byæ 35 czteroosobowych pokoi, w których schronienie
znajdzie 140 osób.
Zarz¹d Miasta Gdañska dziêkuj¹c
pomys³odawcom odbudowy za cenn¹ inicjatywê obieca³ wszechstronn¹
pomoc i wspó³pracê w jak najszybszym za³atwieniu wszystkich kwestii
administracyjno-prawnych zwi¹zanych z odbudow¹ schroniska.

Wsparli Dom Kultury

W obecnoci prezydenta Gdañska
Paw³a Adamowicza dyrektor Miejskiego Domu Kultury na Oruni Teresa Kumierska odebra³a wspania³y
prezent - czek na kwotê 93 037 z³otych. Ofiarodawcami byli: Marek
Formela - dyrektor Gdañskiego
Orodka Telewizyjnego, Jacek Karnowski - prezydent Sopotu, Eugeniusz Terlecki - dyrektor BART i
Wojciech ¯urawik - prezes Rafinerii
czyli organizatorzy wspania³ego kon-

certu INXS i grupy De Mono. Odby³
siê on w Operze Lenej, a ca³y dochód z tej imprezy przekazany zosta³
w³anie na odbudowê zniszczonego
przez lipcow¹ powód domu kultury. Kolejny czek, tym razem na 25
tysiêcy z³otych, przeznaczonych tak¿e na ratowanie placówki kulturalnej
w tej bardzo biednej dzielnicy wrêczy³ dyrektor gdañskiego oddzia³u
Banku PKO BP SA Leszek Lenarczyk.

