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WAŻNIEJSZE OBIEKTY
TOWARZYSZĄCE
ROZWOJOWI PRZYMORZA
Ośrodki zdrowia
Przychodnia Rejonowa - Specjalistyczna, ul. Jagiellońska 7;
oddana do użytku 31.12.1969 r. Przychodnia Rejonowa
Specjalistyczna, ul. Kołobrzeska 46; oddana do użytku
25.06.1974 r. Obecnie ww. przychodnie prowadzone są
przez Nadmorskie Centrum Medyczne, sp. z o. o.

Biblioteki
Biblioteki na Przymorzu to filie Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Pierwsza powstała w 1964 r
przy ul. Śląskiej 66 filia nr 33. W 2004 r. filia została
zlikwidowana. W 1964 roku kolejną filię nr 11 otworzono przy
ul. Czerwony Dwór 21, która po likwidacji filii nr 33 przejęła
część jej zbiorów. Od 1990 r. mieści się tu również Ośrodek
Czytelnictwa Niepełnosprawnych. W 1996 r. powstała filia nr
22 przy ul. Piastowskiej 90e jako wypożyczalnia dla dzieci.
Specjalizuje się w zbiorach literatury dziecięcej i organizuje
szereg ciekawych spotkań dla mieszkańców.
W

tym

samym roku otworzono

Czytelnię

Naukową,

początkowo przy ul. Jagiellońskiej 9, w 1973 r. przeniesioną
na ulicę Obrońców Wybrzeża 2 do pawilonu przed
„falowcem". Zajmuje całe piętro i posiada duży i wartościowy
księgozbiór, który służy uczniom, studentom, naukowcom i
innym czytelnikom do dziś. Wiele lat (1971- 1986) kierowała
tą czytelnią Lucyna Żuk. Oprócz Czytelni Naukowej znajduje
się tam Czytelnia Czasopism i Biblioteczny Ośrodek
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Informacji (1973 r.). Przy ul. Jagiellońskiej 9 od 1973 roku
istnieje filia nr 9. Od 1990 r. w tej filii odbywają się dwa razy w
miesiącu czwartkowe spotkania seniorów z prezentacjami
hobby z dziedziny: malarstwa, poezji, fotografii itp., także
spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. naukowcami, literatami,
aktorami. W 1975 r. uruchomiono filię nr 16 przy ul. Opolskiej
nr 3. Specjalizowała się w zbiorach poezji i organizowaniu
spotkań z poetami i poezją do 2000 r. Ze względu na brak
funduszy zbiory poezji nie są uzupełniane.
Od początku istnienia Przymorza była i jest prowadzona
bardzo ożywiona współpraca między szkołami, klubami
osiedlowymi, przedszkolami i bibliotekami.

Szkoły
Na terenie PSM „Przymorze” to;
- najstarsza Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Zgody II 6;
oddana w 1964 r., obecnie w tym budynku mieści się
Gimnazjum nr 20 im. Hanzy
- kolejna Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Jagiellońska 11;
oddana 1968 r.; przeniesiona w 1991 r. do budynku przy ul.
Jagiellońskiej 5; zlikwidowana w 2005 r.
- Od 1982 r. w tym budynku znajduje się Liceum
Ogólnokształcące nr 10, które obecnie przeznaczone jest do
likwidacji.
Kolejno powstawały Szkoły Podstawowe:
- nr 44 ul. Jagiellońska 24
- nr 76 ul. Jagiellońska 14.
- nr 78 ul. Kołobrzeska 49, zlikwidowana, obecnie SP nr 79
- nr 79 ul. Kołobrzeska 75; obecnie Gimnazjum nr 21;
Gimnazjum nr 45 dla Dorosłych
- nr 80 ul. Opolska 9
Powstały też 3 zespoły szkół zawodowych
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- ZSZ nr 7 ul. Jagiellońska 5 zlikwidowana 1991 r.; obecnie
mieści się tu Gimnazjum nr 19
- ZSZ nr 2 ul. Kołobrzeska 77; obecnie mieści się tu Szkoła
Mistrzostwa Sportowego nr 2
-

ZSZ nr 9 ul. Dąbrowszczaków nr 9; IX Liceum

Profilowane; Technikum nr 9; Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych

Kościoły
Najstarsza parafia p.w. N.M.P. Królowej Różańca Świętego
ul. Plac NMP 1, powstała w 1958 r., wówczas poświęcono
plac pod budowę kościoła. Zezwolenie na budowę uzyskano
dopiero w 1970 r.
W 1971 r. ruszyła budowa. Kościół zbudowali sami
mieszkańcy w bardzo krótkim czasie. Wśród parafian
największą grupę stanowili stoczniowcy.
Już w 1976 r. poświęcono górną część kościoła. Wieżę
dobudowano po uzyskaniu zezwolenia w 1980 r. Całą
budowę prowadził śp. ks. proboszcz Jan Majder (ur.
20.06.1940 r. zm. 25.02.1999 r.) Przybył do tej parafii
01.08.1971 r., początkowo jako administrator, od 01.01.1980
r. do 25.02.1999 r. jako proboszcz. Budowa kościoła
uruchomiła niespotykany zapał, dynamizm i zaangażowanie
- słowem olbrzymi potencjał ludzki zarówno w pracy fizycznej
jak i rozwiązaniach technicznych, zacieśniała więzi przyjaźni
trwające do dziś. Wielka w tym zasługa śp. ks. Jana Majdera,
który w wyniku włamania na plebanię zmarł na atak serca.
Został wyróżniony pośmiertnie w dniu 23.04.1999 r. przez
Radę Miasta Gdańska „Honorowym Odznaczeniem Medalu
Św. Wojciecha". W uznaniu wybitnych zasług dla Miasta
Gdańska nadano dotychczasowej ulicy Zwycięzców imię ks.
Jana Majdera. Od połowy marca 1999r. proboszczem został
ks. Andrzej Paździutko. Dokończył wyposażanie kościoła i
instalowanie organów.
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Kolejne parafie zostały ustanowione dekretem Arcybiskupa
Gdańskiego ks. Tadeusza Gocłowskiego:
- dnia 15.12.1989 r. - parafia p.w. św. Brata Alberta ul.
Olsztyńska 2.
Proboszczem parafii do 30.06.2001r. był ks. Eugeniusz
Stelmach. Budowę kościoła rozpoczęto w październiku 1990
r. i zakończono w grudniu 1998r. Obecnie trwają prace
wykończeniowe. Od 01.07.2001 r. proboszczem jest ks.
Grzegorz Stolczyk, nadal zajmuje się wyposażaniem
kościoła. Dzięki staraniom ks. G. Stolczyka uporządkowano
teren należący do parafii z zastosowaniem elementów małej
architektury i estetycznym ogrodzeniem.
- dnia 05.08.1990 r. parafia p.w. św. Józefa ul. Jagiellońska9.
Proboszczem jest ks. Krzysztof Glaza. Budowę kościoła
rozpoczęto w 1994 r. Pierwszą pasterkę w nowych murach
kościoła odprawiono w 1998 r. Obecnie trwają prace
wykończeniowe.

Troską

proboszcza

jest

dalsze

wyposażanie wnętrza kościoła i położenie posadzki przed
Świętami Bożego Narodzenia 2009 r.
Wszystkie

kościoły

Przymorza

były

budowane

i

są

wyposażane wysiłkiem mieszkańców.

Inne obiekty
W 2009 r. zakończono budowę nowej siedziby Komendy
Dzielnicowej Policji przy ul. Obrońców Wybrzeża nr 9.
Poprawi

to

poczucie

bezpieczeństwa

mieszkańców

Przymorza.

Nowe obiekty usługowo-handlowe
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W bliskim otoczeniu spółdzielni powstało wiele nowych
obiektów o charakterze usługowym i handlowym, min.:
Alfa-Centrum z licznymi sklepami różnych branż a także
nowym

kompleksem

kinowym:

Kinoplex

przy

ul.

Kołobrzeskiej 45. Real, który także gromadzi sklepy różnych
branż w tym dużą aptekę czynną całą dobę, znajduje się
przy ul. Kołobrzeskiej 46. Restauracja Mc Donald, przy ul.
Chłopskiej 12.
Najnowsze

centrum

Obrońców

Wybrzeża

handlowe:
nr

1,

E.LECLERC

przy

ul.

przyczyniło

się

do

uporządkowania obszernego terenu, przygotowania dużego
parkingu

na

znacznej,

otwartej

przestrzeni,

parkingu

podziemnego, uporządkowania małego zespołu parkowego
z zachowaniem ciekawych okazów drzewostanu u zbiegu
ulic Chłopskiej i Obrońców Wybrzeża, budowy na sporym
odcinku czteropasmowej jezdni wraz z chodnikami i ścieżką
rowerową
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