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eszcze przed rozpocz´ciem
wrzeÊniowej sesji wiadomym
by∏o, ˝e b´dà to obrady burzliwe. Tu˝ przed godzinà 9 na galeri´ dla publicznoÊci zacz´∏y nap∏ywaç t∏umy mieszkaƒców.
Zainteresowani oni byli debatà
nad planem zagospodarowania
przestrzennego Oliwy w okolicach
siedziby oddzia∏u regionalnego
TVP SA oraz AWF. Sprawa ta ma
zarówno wielu zagorza∏ych przeciwników, jak i zwolenników. Kilka
dni przed sesjà wp∏ynà∏ wniosek
radnego niezale˝nego Jaros∏awa
Dziubka o wprowadzenie pod obrady projektów uchwa∏ dotyczàcych
rozpatrzenia protestów przeciwko
planom zagospodarowania przestrzennego spornego terenu. Przeciwko takiemu obrotowi sprawy
opowiadali si´ radni m.in. z
doraênej komisji do spraw handlu
i us∏ug; ostatecznie sprawa planu
zagospodarowania przestrzennego
Oliwy nie by∏a rozpatrywana podczas ostatniej sesji.
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Z obrad Rady Miasta
Radni zdecydowali te˝, ˝e nie b´dà obradowali nad politykà zagranicznà miasta. Przedstawiciele SLD,
którzy wnieÊli wniosek o zdj´cie projektu uchwa∏y w sprawie wspó∏pracy
miasta z oÊrodkami zagranicznymi,
zarzucili w∏adzom miasta, ˝e te
w ogóle nie dbajà o kontakty zagraniczne.
Ci´cia diet
Sprawà, która wzbudza∏a sporo
kontrowersji wÊród gdaƒszczan by∏y
nowe diety radnych. Jak wiadomo,
zgodnie z tzw. „ustawà kominowà”,
diety te zosta∏y zmniejszone. Najwi´ksze „ci´cia” dotyczà diet prezydium rady. I tak, od wrzeÊnia przewodniczàcy i wiceprzewodniczàcy
rady b´dà otrzymywaç diet´ w wysokoÊci 150 % kwoty bazowej, zaÊ radni 145%. Owa kwota bazowa poda-

wana jest przez Urzàd Statystyczny
i obecnie wynosi 1490,30 z∏otych.
Akcje centrum
Radni zdecydowali ponadto, i˝
gmina zakupi 583 akcje o wartoÊci
tysiàca z∏otych ka˝da w podwy˝szonym kapitale Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spo˝ywczego.
Obj´cie przez gmin´ akcji centrum
hurtowego ma przyczyniç si´ do
koncentracji handlu hurtowego artyku∏ami rolno-spo˝ywczymi zgodnie z normami Unii Europejskiej.
Pieniàdze wniesione przez gmin´
majà pomóc w sfinansowaniu dzia∏aƒ promocyjno-marketingowych
oraz w przygotowaniu II etapu budowy rynku, tj. hali mi´snej i rybnej,
pakowni, sortowni.
Zni˝ka dla Instytutu
Po d∏ugiej dyskusji radni przyj´li
projekt uchwa∏y o przekazaniu

Razem przez ponad pó∏ wieku
wrzeÊniu kolejne pary ma∏˝eƒskie, które na Êlubnym kobiercu stan´∏y pó∏ wieku temu, a nawet
jeszcze dawniej, podejmowa∏ w Ratuszu G∏ównomiejskim
przy ul. D∏ugiej prezydent miasta. Tym razem na spotkanie do ratusza przyby∏o 25 par. Medalem za D∏ugoletnie
Po˝ycie Ma∏˝eƒskie uhonorowani zostali paƒstwo Filomena i Jan Lewandowscy obchodzàcy 55. rocznic´ Êlubu.
Otrzymali go tak˝e Êwi´tujàcy 50-lecie zawarcia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego: Czes∏awa i Kazimierz Bieliƒscy, Urszula

We

i Jan Bróskowscy, El˝bieta i Feliks Brzoskowscy, Urszula i Brunon Donaszowie, W∏adys∏awa i Aleksander Drobnikowie, Wanda i Mieczys∏aw Jacewiczowie, Jadwiga
i Marceli Jurkowie, Zenobia i Henryk Kliemowie, Irena
i Henryk Kobierscy, Krystyna i Kazimierz Kochaƒczykowie, Józefa i Alfons Konopkowie, Irena i Jerzy Ma∏o˝ewscy, Irena i Tadeusz Margasowie, Irena i Zygmunt M∏ynarczykowie, Stanis∏awa i Stanis∏aw Nowakowie, Waleria
i Henryk Paluchowie, Melania i Stanis∏aw Sprenglowie,
Wanda i Konrad Szymaƒscy, Wanda i W∏adys∏aw Szymaƒscy, Janina i Jan Trochimiukowie, Irena i Józef Turelowie, El˝bieta i Klemens Trybuszewscy, Józefa i Wojciech Urbaniakowie, Irena i Marian Zieliƒscy.
Kolejna uroczystoÊç z udzia∏em gdaƒskich par obchodzàcych 50. i 60. rocznic´ Êlubu odb´dzie si´ 26 paêdziernika. Tym razem do Wielkiej Sali Wety Ratusza G∏ównomiejskiego na spotkanie z prezydentem miasta zaproszono 15 par.

Medale za D∏ugoletnie Po˝ycie Ma∏˝eƒskie i drobne
upominki z ràk Paw∏a Adamowicza przewidziano dla obchodzàcych 60. rocznic´ ma∏˝eƒstwa Haliny i Zygmunta
Kwieków oraz Heleny i Czes∏awa Piechników. Przed pi´çdziesi´ciu laty Êlubne obràczki za∏o˝yli uhonorowani
przez prezydenta: Marianna i Tadeusz Kamiƒscy, Halina

i Eugeniusz Sakwiƒscy, Zofia i Edmund Sergotowie, Marianna i Longin S∏awiƒscy, Irena i Józef Studziƒscy, Zofia i Kazimierz Szponarowie, Janina i Franciszek Âwiàtkowie, Teresa i Stanis∏aw Traczowie, Wanda i Antoni
Wasiakowie, Marianna i Stanis∏aw Wasilewscy, Anna
i Leon Wikarjuszowie oraz Stanis∏awa i Wac∏aw ˚ukowie.

Jedna z dostojnych par nie wyrazi∏a zgody na opublikowanie swoich danych.
Aby wystàpiç o przyznanie medalu, nale˝y w Urz´dzie
Stanu Cywilnego Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku, al.
Grunwaldzka 5 (Pa∏ac Âlubów) lub w Urz´dzie Miejskim
w Gdaƒsku, pok. 135, przedstawiç do wglàdu odpis aktu
ma∏˝eƒstwa i dowody osobiste obojga jubilatów. Mo˝e to
zrobiç zainteresowana para lub ktokolwiek z najbli˝szej
rodziny. Medalami sà honorowani ma∏˝onkowie, którzy
obchodzà jubileusz ma∏˝eƒstwa od 50 – lecia wzwy˝. Zg∏oszenia nale˝y dokonaç kilka miesi´cy przed planowanà
uroczystoÊcià, gdy˝ wr´czenie medali nast´puje po przyznaniu odznaczenia przez Prezydenta RP (formalnoÊci
trwajà oko∏o 3 miesi´cy). ■

