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Tadeusz Gleinert UW:
- Instytut jest placówkà dzia∏ajàcà na rzecz nauki, a w∏adza, w tym równie˝ ta
miejska, powinna wspieraç jej rozwój w czasach, gdy nauka jest niedoinwestowana. Ponadto charakter spornych terenów, to ˝e sà one pod ochronà konserwatorskà, i to, ˝e ju˝ dzia∏a tam Instytut, który w∏aÊciwie o nià zadba, przemawia za
przyj´ciem tej uchwa∏y. Placówka od lat stara∏a si´ o rozbudow´, wi´c nie powinniÊmy jej tego utrudniaç. Instytut towarzyszy praktycznie od poczàtku przemianom
w Polsce. Jego ekspertyzy sà pomocne w podejmowaniu dzia∏aƒ przez samorzàdy
miast i gmin. Jest to instytucja pozarzàdowa i niezale˝na. Instytut cieszy si´ du˝à renomà, jest swoistà wizytówkà naszego miasta na arenie europejskiej.

gruntów po∏o˝onych przy ul. Traugutta we Wrzeszczu po preferencyjnej cenie Instytutowi Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà. O ten teren stara∏a si´
równie˝ Wirtualna Polska, która
chcia∏a kupiç go po rynkowej cenie.
Dzia∏ka, którà miasto sprzeda∏o Instytutowi, ma ponad 4 tys. 500 m. kw.
Radni zdecydowali si´ oddaç jà za
2 proc. pierwszej op∏aty za u˝ytkowanie wieczyste gruntu. Instytut otrzyma∏ tak˝e 66-proc. zni˝k´ za wieczyste
u˝ytkowanie gruntu oraz 60-proc.
zni˝k´ od ceny sprzeda˝y budynku.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami zarzàd miasta mo˝e udzieliç, za zgodà rady, bonifikaty od pierwszej op∏aty i op∏at rocznych za u˝ytkowanie wieczyste gruntu
m.in. osobom prawnym, które prowadzà dzia∏alnoÊç naukowà, na cele nie
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià zarobkowà.
Z takiej bonifikaty skorzysta∏ tak˝e
Uniwersytet Gdaƒski otrzymujàc budynek bursy przy ul. Grunwaldzkiej
w Gdaƒsku. ■

Spotkania

Bogus∏aw Niemkiewicz AWS:
- G∏osowa∏em za przyznaniem gruntu z bonifikatà, pomimo tego i˝ uwa˝am,
˝e Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà nale˝y traktowaç inaczej ni˝ Politechnik´ czy Uniwersytet. Instytut jest bowiem firmà prywatnà, która nie
pe∏ni podstawowego zadania uczelni wy˝szych, tj. kszta∏cenia m∏odzie˝y. Instytut tworzy opinie dla pieni´dzy, czerpiàc z tego zyski. Zdecydowa∏em si´
poprzeç uchwa∏´ zarzàdu, chocia˝ z mieszanymi uczuciami. Optowa∏em, aby
zarzàd wymusi∏ na Instytucie przyrzeczenie, ˝eby ten na rzecz urz´du miejskiego wykonywa∏ bezp∏atnie analizy.

Barbara Meyer z SLD:
- G∏osowa∏am za, gdy˝ uwa˝am, ˝e nauk´ nale˝y wspieraç. Ponadto nale˝y
wspomnieç, i˝ wniosek przys∏any przez Wirtualnà Polsk´ by∏ bardzo lakoniczny. Firma nie sprecyzowa∏a swoich ˝yczeƒ. Musi przede wszystkim zastanowiç
si´, czego chce, a dopiero potem wyst´powaç z proÊbà do miasta. Instytut
natomiast wiedzia∏ dok∏adnie, czego chce.

polsko-niemieckie

Od 30 wrzeÊnia do 7 paêdziernika
trwa∏y w Gdaƒsku siódme ju˝ spotkania polsko-niemieckie. Tematem przewodnim dyskusji i seminariów by∏o sàsiedztwo Polaków i Niemców.
Seminarium odbywa∏o si´ pod patronatem
przewodniczàcej Rady Miasta Gdaƒska El˝biety Grabarek-Bartoszewicz. Wyg∏osi∏a ona referat dotyczàcy dalszych perspektyw polsko-niemieckiej wspó∏pracy u progu wejÊcia naszego
kraju do Unii Europejskiej. Przewodniczàca
Rady podkreÊli∏a, ˝e nie mo˝na zapominaç
o tym, co przez szereg lat ró˝ni∏o ludnoÊç pochodzenia polskiego i niemieckiego zamieszka∏à na tych terenach. Ró˝nice te by∏y przyczynà
wielu tragedii dziejowych. Nie mo˝na o tym zapominaç, aby nie pope∏niaç ju˝ wi´cej b∏´dów
popychajàcych narody na skraj tragedii. JednoczeÊnie te ciemne karty z naszej historii nie powinny ju˝ wp∏ywaç na dalsze losy kooperacji

w Europie XXI wieku. Obecnie Polacy liczà na
pomoc strony niemieckiej, zw∏aszcza w dostosowywaniu prawodawstwa i norm jakoÊciowych
do tych obowiàzujàcych w krajach „pi´tnastki”.
GoÊcie z Niemiec zapoznali si´ z nowymi inwestycjami, które majà miejsce w Gdaƒsku, rozmawiano te˝ o przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci
i przysz∏oÊci wspólnego handlu.
Ze strony polskiej seminarium zosta∏o zorganizowane przez Dom Pojednania i Spotkaƒ im.
Êw. Maksymiliana Kolbe, natomiast niemieckim organizatorem by∏o Stowarzyszenie Êw.
Wojciecha. Stowarzyszenie to ma swojà siedzib´
w Düsseldorfie, skupia ono gdaƒszczan, którzy
znaleêli si´ w Niemczech g∏ównie po II wojnie
Êwiatowej. Stowarzyszenie to ju˝ od szeregu lat
wspó∏pracuje z w∏adzami i organizacjami pozarzàdowymi z naszego regionu. Jego szef, Gerhardt Nitschke, otrzyma∏ tytu∏ Honorowego
Obywatela Miasta Gdaƒska w∏aÊnie za wk∏ad
w dzie∏o pojednania polsko-niemieckiego. ■

