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Ku pami´ci nieobecnych
31 paêdziernika w sàsiedztwie koÊcio∏a Bo˝ego Cia∏a przy ulicy 3 Maja wmurowano kamieƒ w´gielny pod pomnik Cmentarza Nieistniejàcych Cmentarzy. Udzia∏ w uroczystoÊci wzi´li
przedstawiciele koÊcio∏ów chrzeÊcijaƒskich, w tym rzymskokatolickiego i zwiàzków wyznaniowych skupionych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej oraz reprezentanci gminy ˝ydowskiej.
W maju 1998 roku Rada Miasta Gdaƒska, popierajàc inicjatyw´ spo∏ecznego komitetu, zaakceptowa∏a pomys∏ upami´tnienia nieistniejàcych gdaƒskich
nekropolii poprzez wzniesienie pomnika na placu przy koÊciele Bo˝ego Cia∏a
w Gdaƒsku. Realizujàc uchwa∏´ rady Wydzia∏ Spraw Spo∏ecznych przygotowa∏,
zatwierdzone przez Zarzàd Miasta Gdaƒska, za∏o˝enia dwuetapowego otwartego konkursu na projekt pomnika Cmentarza Nieistniejàcych Cmentarzy.
WczeÊniej opracowana zosta∏a szczegó∏owa dokumentacja „Gdaƒskie cmentarze – studium historyczno-konserwatorskie, czyli historia rozwoju za∏o˝eƒ
cmentarnych na obszarze Gdaƒska z wyszczególnieniem chronologii, lokalizacji oraz przynale˝noÊci wyznaniowej”. Opracowanie to udost´pniono uczestnikom konkursu.
W paêdzierniku rozstrzygni´to jego pierwszy etap. Do drugiego, którego
rozstrzygni´cie planuje si´ na grudzieƒ, zakwalifikowano trzy prace.
Zgodnie z za∏o˝eniami konkursu, na nagrody dla autorów prac zakwalifikowanych do drugiego etapu przewidziano ∏àcznie 15 tysi´cy z∏otych. Jednà z nagród ufunduje Spo∏eczny Komitet Budowy Pomnika. Najlepszy projekt skierowany zostanie do realizacji.
Cmentarz Nieistniejàcych Cmentarzy upami´tniaç ma wszystkie nekropolie, które istnia∏y w Gdaƒsku, a by∏o ich ponad 90. Przed drugà wojnà Êwiatowà naliczono ich jeszcze 67, natomiast przetrwa∏o jà jedynie 15. Teren cmentarza ma byç miejscem, gdzie b´dà mogli przychodziç potomkowie wszystkich
tych, których miejsca wiecznego spoczynku ju˝ nie istniejà. Pomnik jest jedynie has∏em umownym, bowiem projekt zawieraç ma pomys∏ na zagospodarowanie ca∏ej przestrzeni. ■

Jod∏owa jak nowa
18 paêdziernika oddano do u˝ytku w Gdaƒsku
Stogach zmodernizowany odcinek ulicy Jod∏owej o d∏ugoÊci 1213 m. Przebudowano cz´Êç od
skrzy˝owania z ulicà K∏osowà do skrzy˝owania z ulicà K´pnà.
Prace rozpocz´∏y si´ w paêdzierniku 1999 roku. Przed po∏o˝eniem asfaltu ulica Jod∏owa pokryta by∏a nawierzchnià
brukowà z∏ej jakoÊci. Roboty modernizacyjne polega∏y m.in.
na wykonaniu nowej jezdni z zatokami postojowymi, autobusowymi i wjazdami na posesje, po∏o˝eniu chodników po obu
stronach jezdni, przebudowie sieci wodociàgowej, unowoczeÊnieniu kanalizacji sanitarnej, wybudowaniu sieci kanalizacji
deszczowej oraz wykonaniu nowego sodowego oÊwietlenia
ulicznego. Prace kosztowa∏y ∏àcznie 3,1 mln z∏otych, a ich generalnym wykonawcà by∏o Przedsi´biorstwo Robót In˝ynieryjno-Drogowych „Drogomex” z Gdaƒska. ■

