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Regulacja Potoku Oruńskiego
W lipcu zakończono prace związane z regulacją Potoku Oruńskiego. Uregulowany został odcinek potoku
o długości 650 m, licząc od ujścia do Kanału Raduni, znajdujący się w granicach Parku Oruńskiego.

Jaz przed remontem...

... i po remoncie.

Wyremontowano także istniejący jaz
piętrzący wody dla potrzeb pobliskich stawów parkowych i wybudowano kładkę dla
pieszych nad jazem. Regulacja zabezpieczy
brzegi potoku przed rozmyciem i erozją,
zmniejszy zamulenie Kanału Raduni w rejonie
ujścia potoku, poprawiając stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie kanału.
Zwiększeniu przepustowości koryta cieku
ułatwi swobodny przepływ wody i przyczyni się do bezpiecznego odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych ze zlewni potoku
do Kanału Raduni.
Do umocnień koryta i skarp potoku zastosowano materiały przyjazne środowisku
naturalnemu: materace i kosze kamienne
oraz materace wegetacyjne z odpowiednio
dobraną roślinnością. Inwestycję w imieniu
Miasta nadzorowała Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Agromelioracyjnych
i Hydrotechnicznych „Agromel” z Pruszcza
Gdańskiego.
Oprac. i zdjęcia:
Paweł Łukasiak, Lech Makara

Odcinek środkowy potoku przed regulacją.

Ten sam odcinek po regulacji.

Polsko-ukraiński przewodnik po Gdańsku
W drugim tygodniu września, dzięki inicjatywie Instytutu Pamięci Narodowej,
Zespołu Szkół Łączności oraz Gimnazjum nr 11, w Gdańsku gościła młodzież
ukraińskiego Gimnazjum K. Szeptyckiego we Lwowie.
Głównym pomysłodawcą wizyty był Michał
Sempołowicz – pracownik Biura Edukacji Publicznej
IPN w Gdańsku. Jej celem było poznanie naszego
miasta, jego historii oraz przygotowanie krótkiego
przewodnika dla przyszłych gości z Ukrainy –głównie z myślą o zbliżających się UEFA Euro 2012.
Pierwszego dnia odbyła się gra miejska pt
„Ukraińskie miejsca w Gdańsku”. Uczestnicy zostali podzieleni na patrole składające się z polskich i
ukraińskich uczniów, a ich zadaniem było dotarcie
do siedmiu wyznaczonych punktów (m.in. konsulatu Ukrainy i pomnika Jana III Sobieskiego). W

każdym punkcie gracze dostawali zadania pomagające lepiej zrozumieć historię tych miejsc. Po
zakończeniu gry uczestnicy odwiedzili budowę
stadionu w Letnicy.
Goście z Ukrainy spotkali się także z byłym
prezydentem Lechem Wałęsą oraz zwiedzili Stare
Miasto, po którym oprowadzał przewodnik Rafał
Krause. Zwiedzili Westerplatte, którego historię
przypomniał pracownik Muzeum II Wojny Światowej Jan Szkudliński. Zobaczyli budynek elektrowni
należącej do dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz teren Kaszubskiego Dywizjonu Straży
Granicznej, gdzie zwiedzili okręt.
Ostatniego dnia, wspólnie z polskimi kolegami
redagowali przewodnik oraz przygotowali plakaty
podsumowujące każdy z dni. W czasie pożegnalnego poczęstunku uczniowie przedstawili swoje
prace oraz opowiedzieli o tym, czego dowiedzieli
się w naszym mieście. Na koniec uraczyli nas wspaniałym występem wokalnym. To jeszcze nie koniec
projektu spotkań polsko-ukraińskich.
Patryk Latopolski, ZSŁ

Gościom z Ukrainy podobało się nasze miasto.

Fot. Michał Sempołowicz

Projekt „Polsko-ukraiński przewodnik po
Gdańsku” (w ramach Projektu „Polanki 124 b”)
realizowany był w dniach 6-12 września. Życzliwość i pomoc okazało wiele osób i instytucji,
którym Biuro Edukacji Publicznej IPN Oddział w
Gdańsku składa serdeczne podziękowanie:
• Prezydent Lech Wałęsa
• Ks. mitrat Józef Ulicki, proboszcz parafii
greckokatolickiej pw. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny
• Komendant Placówki Straży Granicznej w
Gdańsku ppłk SG Wiesław Wręczycki
• Komendant Morskiego Oddziału Straży
Granicznej kmdr Piotr Stocki
• Maciej Kosycarz (Kosycarz Foto Press)
• Rada Miasta Gdańska
• Urząd Miejski w Gdańsku
- Biuro Gdańsk Europejska Stolica Kultury
2016
- Biuro ds. Euro 2012
- Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
• Politechnika Gdańska
• Europejskie Centrum Solidarności
• Muzeum II Wojny Światowej
• BIEG 2012
• Przewodnik PTTK Rafał Krause

