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HokeiÊci z bràzu
isty gratulacyjne, upominki,
w tym srebrne monety z okazji
20-lecia SolidarnoÊci oraz nagroda
pieni´˝na w wysokoÊci 25 tysi´cy
z∏otych. Tak w∏aÊnie prezydent
miasta Pawe∏ Adamowicz uhonorowa∏ hokeistów oraz sztab trenerski
dru˝yny GKS Stoczniowiec. Gdaƒski zespó∏ w sezonie 2002/2003 wywalczy∏ bràzowy medal mistrzostw
kraju. To najwi´ksze osiàgni´cie
Stoczniowca w historii wyst´pów
w ekstralidze hokeja na lodzie.
- Mam nadziej´, ˝e to nie ostatnie
s∏owo, które powiedzieli zawodnicy
Stoczniowca – mówi∏ prezydent Pawe∏ Adamowicz.
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W uroczystoÊci w Sali Herbowej
Nowego Ratusza udzia∏ wzi´∏o 22
zawodników na czele z opiekunami
zespo∏u Marianem Pyszem i Henrykiem Zabrockim. ■

Ryszard Kot∏owski zosta∏ laureatem tegorocznego konkursu
bud˝etowego, a wi´c tak˝e posiadaczem roweru. Konkurs zosta∏ og∏oszony w broszurze informacyjnej gdaƒskiego magistratu „Bud˝et Gdaƒska 2003”.
daƒszczanie otrzymali do domów ju˝ trzecià edycj´ broszury
bud˝etowej, w której zosta∏y przedstawione za∏o˝enia polityki finansowej miasta. W tym roku czytelnicy
broszury musieli wykazaç si´ znajomoÊcià nast´pujàcych zagadnieƒ:
1. Ile wynoszà dochody miasta z tytu∏u podatków i op∏at lokalnych
(w mln z∏)?
2. Kto powo∏uje wiceprezydentów
miasta?
3. Ile sztuk korespondencji wp∏yn´∏o
do Urz´du Miejskiego w ubieg∏ym
roku?
Do Urz´du Miejskiego nadesz∏o
170 kartek pocztowych z odpowiedziami. W zesz∏ym roku otrzymaliÊmy o 80 kartek mniej. SpoÊród
wszystkich poprawnych odpowiedzi
wylosowaliÊmy zwyci´zców. G∏ównà
nagrod´ – rower otrzyma∏ Ryszard
Kot∏owski. Ponadto 5 albumów
o Gdaƒsku otrzymali:

amy nowà organizacj´ turystycznà spe∏niajàcà wymagania Unii Europejskiej – Gdaƒska Organizacja Turystyczna rozpocz´∏a
funkcjonowanie od lutego 2003 r.
Gdaƒska Organizacja Turystyczna zrzesza 21 cz∏onków skupiajàcych
stowarzyszenia, podmioty gospodarcze oraz osoby prawne i fizyczne,
które zajmujà si´ dzia∏alnoÊcià gospodarczà bezpoÊrednio zwiàzanà
z turystykà.
G∏ównym celem organizacji jest
integracja jednostek samorzàdu lokalnego i bran˝y turystycznej oraz
wspólna promocja Gdaƒska. GOT
ma zamiar tak˝e wspó∏pracowaç
z lokalnymi organizacjami turystycznymi miast partnerskich Gdaƒska.
Ze wzgl´du na po∏o˝enie naszego
miasta bardzo wa˝na dla ca∏ego regionu b´dzie wspó∏praca z Baltic
Sea Tourism Commission w celu rozpropagowania zainteresowaƒ portami skupionymi wokó∏ Morza Ba∏tyckiego. Gdaƒska Organizacja
Turystyczna zamierza udoskonaliç
wspó∏prac´ z armatorami linii promowych przyp∏ywajàcych do Gdaƒska i Gdyni oraz touroperatorami organizujàcymi przyjazdy turystów. ■
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Maria Lichtarska, Maria Sandach, Anna Borowicz, Iwona U∏asiuk, Piotr Szarmach. ■

Wiceprezydent Wies∏aw Bielawski i zwyci´zca konkursu Ryszard Kot∏owski ze swoim rowerem.

