Po 2009 r. problem jednak poÂ zostanie,
co zrobiæ z 40-letni¹ bomb¹
toksyn? Planuje siê budowê od strony rzeki zapory betonowej. Zostanie
wkopana w grunt na g³êbokoœæ kilkudziesiêciu metrów, otoczy sk³adowisko i zatrzyma przep³yw zanieczyszczonych wód podziemnych.
Mówi siê te¿ o dezaktywacji odpadów,

bo znakomit¹ ich czêœæ stanowi gips,
który podobno mo¿e byæ wykorzystany w rolnictwie i budownictwie.
– Na naszych warsztatach organizowanych na Martwej Wiœle pokazujemy uczniom zdewastowane nabrze¿e
rzeki, Ÿród³a jej zanieczyszczeñ, patrzymy co sprawia, ¿e jej woda nie mieœci
siê w ¿adnej klasie czystoœci. Poznaje-

my problemy i uœwiadamiamy co tracimy, nie dbaj¹c o œrodowisko przyrodnicze – mówi Aleksandra Œwistulska.
We wrzeœniu po raz kolejny
poprowadzi zajêcia dla szkól z terenu
Pomorza. W Polsce jest wiele miejsc
gdzie cz³owiek zamienia rzeki w œciek.
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NIE ZABUDOWUJMY PASA
NADMORSKIEGO
Aldona Zyœk
Od jakiegoœ czasu obserwujemy próby, niestety czêsto udane, zabudowy terenów wczeœniej przeznaczonych na rekreacjê i wypoczynek. W Warszawie od lat inwestorzy próbuj¹ zabudowaæ Pola Mokotowskie, w Gdañsku przypuszczono atak na pas nadmorski. Pojawi³ siê projekt wybudowania na tym terenie wysokiego budynku hotelowego.
– Zaanga¿owaliœmy siê w oprotestowanie zagospodarowania pasa
nadmorskiego w Gdañsku, plan budowy hotelu w tym miejscu oznacza,
¿e pojawi¹ siê tu tysi¹ce ludzi, samochodów. S¹ to tereny spacerowe dla
mieszkañców, s¹ tam lasy wodochronne i glebochronne. Powstanie wysokich
budynków nad brzegiem nie bêdzie
przyjazne dla mieszkañców. Ta inwestycja wp³ynie tak¿e negatywnie na ujêcia
wody znajduj¹ce siê na tym terenie –
mówi Danuta Grodzicka-Kozak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w Gdañsku, podkreœlaj¹c, ¿e fundusz wspiera³ finansowo
przedsiêwziêcia s³u¿¹ce ochronie ujêæ
wody pitnej dla Gdañska.
Ujêcia wód, funkcjonuj¹ce od
100 lat, zosta³y wkomponowane w
teren parku miejskiego im. Reagana,
który pierwotnie planowany by³ na
obszarze pasa nadmorskiego pocz¹wszy od Jelitkowa, a¿ do Stogów. W latach powojennych by³ to teren bagienny z ciekami, rowami. W latach 80.
zosta³ czêœciowo zagospodarowany na
dziko przez dzia³kowców i by³ przez
wiele lat przez nich u¿ytkowany.
– W latach 90. powsta³a kon-
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cepcja rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz jednoczesnej ochrony ujêæ
wody pitnej i utworzenia na obszarze
ponad 40 ha nowego kompleksu ogólnodostêpnych terenów rekreacyjnych.
Chodzi³o o to, aby ten obszar przekszta³ciæ w dostêpn¹ dla mieszkañców
przestrzeñ publiczn¹ w formie parku.
Czêœæ by³aby zagospodarowana, uporz¹dkowana, a na pozosta³ym obszarze pozwolonoby rosn¹æ tej roœlinnoœci, która tu kiedyœ wystêpowa³a. Po
wykwaterowaniu dzia³kowiczów przyst¹piono do realizacji idei parkowej
– mówi Robert Bogdanowicz, wiceprezes WFOŒiGW w Gdañsku.
Jak wspomina wiceprezes Bogdanowicz, ujêciom wody grozi³o
przed powstaniem parku zalanie wodami opadowymi.
– Aby temu zapobiec sfinansowaliœmy prace zwi¹zane z zagospodarowaniem istniej¹cych rowów, wyczyszczeniem ich. Poprowadzono nowe kana³y i stworzono sieæ zastawek i urz¹dzeñ odprowadzania wody, tak aby
poziom wody gruntowej nie zagra¿a³
ujêciom. Fundusz finansowa³ równie¿
wycinkê drzew owocowych – pozosta³oœci po ogródkach dzia³kowych,

wspiera³ te¿ nasadzenia drzew zgodnych z charakterem terenu, szczególnie na obszarach wydmowych, a tak¿e wykonanie zbiorników wodnych.
Planowany koszt tego projektu wyniós³
oko³o 5 milionów z³otych, zrealizowaliœmy zadania za oko³o 3 miliony. Z
pozosta³ych œrodków w³adze miasta
zrezygnowa³y, dosz³y bowiem do wniosku, ¿e czêœæ terenu przeznaczonego na
park, przestrzeñ publiczn¹, zostanie
zagospodarowana na cele komercyjne – dodaje wiceprezes Bogdanowicz.
Dziêki m.in. WFOŒiGW w
Gdañsku w najbardziej atrakcyjnym
pod wzglêdem krajobrazowym, ekologicznym i klimatycznym rejonie
miasta utworzono ogólnodostêpn¹
bazê rekreacyjno-sportow¹ i edukacyjn¹. Ponadto rozwi¹zano problem
podtapiania s¹siednich obszarów zabudowanych. Zlikwidowano zabagnienia terenu poprzez budowê urz¹dzeñ wodnych – dwóch stawów o
³¹cznej powierzchni 2,6 ha. Zbudowano sieæ komunikacji wewnêtrznej
dla pieszych i rowerzystów o nawierzchni ¿wirowej (³¹cznej d³ugoœci
5 km), utwardzono tak¿e trasy spacerowe, zbudowano skatepark.
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Powsta³y tereny rekreacyjne
wyposa¿one w elementy ma³ej architektury parkowej – pomosty widokowe, miejsca do grillowania. Mieszkañcy Gdañska i turyœci chêtnie spêdzaj¹
tu czas, dlatego te¿ wiele osób zaanga¿owa³o siê w oprotestowanie planów miasta budowy w pasie nadmorskim wysokich hoteli.
– Zabiegamy o to, aby ta unikalna przestrzeñ w Trójmieœcie zosta³a przestrzeni¹ wspóln¹ dla mieszkañców i turystów, aby budowa parku Reagana by³a kontynuowana. Zdaniem
naszych ekspertów, wysoka zabudowa
powy¿ej linii drzew jest nieporozumieniem. Mo¿liwa jest tylko zabudowa
niezbyt wysoka, s³u¿¹ca wszystkim
mieszkañcom i turystom, ale wykluczamy zabudowê wysok¹, hotelow¹
ograniczaj¹c¹ dostêp mieszkañców i
pozosta³ych turystów do tych obszarów. Wysoka zabudowa hotelowa oraz
towarzysz¹ca im du¿a iloœæ samochodów zdecydowanie pogorszy warunki
wypoczynku na tym terenie. Usytuowa-

ujêæ wody zwrócono siê do Pañstwowego Instytutu Geologicznego (PIG),
który pe³ni tak¿e funkcjê Pañstwowej
S³u¿by Hydrologicznej.
– Zrobiliœmy ekspertyzê, której
celem by³a odpowiedŸ na pytanie, czy
planowana budowa wysokiego budynku hotelowego nie naruszy w istotny
sposób œrodowiska gruntowo-wodnego, czyli jakoœci i iloœci wód podziemnych. Zosta³y okreœlone potencjalne
zagro¿enia, jakie te obiekty mog³yby
stwarzaæ dla wód podziemnych, a tak¿e ograniczenia w posadowieniu tych
obiektów – mówi dr Miros³aw Lidzbarski z PIG podkreœlaj¹c, ¿e g³ówne ograniczenia sprowadza³y siê do
zabezpieczenia œrodowiska gruntowowodnego przed nadmiern¹ ingerencj¹
prac budowlanych na tym obszarze.
– Nale¿a³oby ograniczyæ g³êbokoœæ wykopów, g³êbokoœæ obni¿eñ zwierciad³a wody przy potencjalnych odwodnieniach, jak i eksploatacji obiektów.
Nie mo¿na na tym terenie budowaæ g³êbokich parkingów podziemnych. Te

Park miejski im. Reagana to miejsce wypoczynku i rekreacji gdañszczan
i turystów.
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W latach 90. powsta³a koncepcjau
tworzenia na obszarze ponad 40 ha
nowego kompleksu ogólnodos-têpnych
terenów rekreacyjnych - mówi Robert
Bogdanowicz, wiceprezes WFOŒiGW w
Gdañsku.

s³u¿¹ wodom podziemnym. Stopniowo, w miarê oddalania siê od linii
studni obostrzenia s¹ zmniejszane.
Ograniczenia zosta³y ustalone w ramach pewnego kompromisu z wymogami funkcjonowania miasta, tym
bardziej, ¿e ujêcie jest po³o¿one w
pobli¿u zwartej zabudowy miejskiej.
Innym sposobem ochrony wód podziemnych jest prowadzenie monitoringu, czyli œledzenie zmian jakoœci i iloœci wód podziemnych na tym terenie –
mówi dr Lidzbarski.
Mieszkañcy Gdañska t³umnie
odwiedzaj¹ park im. Reagana, wypoczywaj¹ tu tak¿e turyœci. Jest to piêkne, przyjazne ludziom miejsce. Brzeg
polskiego morza ró¿ni siê od brzegów
mórz w Hiszpanii czy Portugalii,
gdzie tu¿ nad wod¹ w wielu miejscowoœciach wyrastaj¹ wie¿owce i, jak
podkreœla prezes Grodzicka-Kozak, to
w³aœnie Hiszpanie i Portugalczycy przestrzegaj¹ – nie zabudowujcie brzegów
morza, zostawcie woln¹ przestrzeñ dla
ludzi. Pos³uchajmy tych rad.

obostrzenia znajd¹ siê te¿ w zapisach
ustanowionej na tym terenie strefy
ochronnej – dodaje Lidzbarski.
Aby chroniæ ujêcia wody zosta³a,
zarz¹dzeniem dyrektora RZGW w
Gdañsku, ustanowiona tutaj strefa
ochronna na tym obszarze, a jej zapisy reguluj¹ sposób gospodarowania na
tym terenie.
– Teren strefy ochronnej obejmuje nie tylko bezpoœrednie otoczenie
ujêcia, ale ca³y obszar dolnego Gdañska czyli teren, z którego nap³ywaj¹
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nie wysokoœciowców nad samym morzem zak³óci te¿ system wietrzenia
miasta, zak³óci naturalny przewiew,
zepsuje te¿ jego panoramê. Obawiamy siê, ¿e ten jeden obecnie projektowany budynek mo¿e byæ pocz¹tkiem
ekspansji tego typu budownictwa –
mówi Joanna Lepczak-Michalska,
kierownik Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdañsku, z Polskiego Klubu Ekologicznego.
O opiniê na temat tego, jak
ewentualna zabudowa pasa nadmorskiego wp³ynie na bezpieczeñstwo
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11 km2 a obostrzenia w tej strefie s¹
stopniowane. Najostrzejsze dotycz¹
bezpoœredniego otoczenia ujêcia. Jest
to teren ochrony œcis³ej, gdzie zabrania siê dzia³añ, inwestycji, które nie
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