4
y∏a premier do Gdaƒska przyjecha∏a
przedostatniego dnia uroczystoÊci
zwiàzanych z XX-rocznicà podpisania
Porozumieƒ Sierpniowych. Podczas uroczystej sesji, która mia∏a miejsce w zabytkowych wn´trzach Dworu Artusa
„˚elazna Dama” otrzyma∏a tytu∏ Honorowego Obywatela Miasta Gdaƒska.
Oprócz pamiàtkowego dyplomu Margaret Thatcher dosta∏a stylizowane krzes∏o
gdaƒskie. Laudacj´ na czeÊc pani premier wyg∏osi∏ by∏y premier Jan Krzysztof Bielecki, który m.in. przypomnia∏ zebranym, ˝e Lady Thatcher znana by∏a ze
swojej nieugi´tej postawy wobec totalitarnych re˝imów Europy Wschodniej
i nie pozwala∏a sobie na ˝adne kompromisy z w∏adzami komunistycznymi,
dzi´ki czemu jej starania w polityce zagranicznej o ostateczny triumf demokracji w Europie zakoƒczy∏y si´ sukcesem.
Sama laureatka by∏a pod ogromnym
wra˝eniem uroczystoÊci. W swoim wystàpieniu wspomina∏a, ˝e gdyby nie
ogromna determinacja Polaków i SolidarnoÊci jej starania spe∏z∏yby na niczym. Wyrazi∏a radoÊç z faktu, i˝ po raz
kolejny ma okazj´ odwiedziç kraj, w którym zosta∏ utworzony obecny kszta∏t
Êwiata i dzi´ki któremu w naszej cz´Êci
Europy ostatecznie zatriumfowa∏a demokracja.
Podczas uroczystoÊci w Dworze Artusa premier Margaret Thatcher ubrana
by∏a w zielony kostium. Strój w tym sa-
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By∏a premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher
31 sierpnia br. podczas uroczystej sesji Rady Miasta odebra∏a tytu∏ Honorowego Obywatela Miasta Gdaƒska.
Radni tym najwy˝szym tytu∏em uhonorowali panià
premier za wsparcie ruchu na rzecz demokracji oraz
nieugi´tà postaw´ wobec komunistycznego re˝imu.

Zieleƒ – nadziejà na zmian´

Margaret Thatcher w otoczeniu gdaƒskich radnych

mym kolorze mia∏a tak˝e podczas swojej
wizyty w Gdaƒsku w 1988 roku.
Po latach w ksià˝ce pod tytu∏em
„Lata na Downing Street” wyjaÊni∏a

symbolik´ tego koloru wyjawiajàc, ˝e
zieleƒ nad Wis∏à jest kolorem nadziei,
a ona w∏aÊnie chcia∏a przynieÊç Polakom nadziej´ na zmian´ sytuacji. ■
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Tak pi´knie prezentuje si´
zbiornik retencyjny „Kie∏pinek”

...a tak by∏o tu pó∏tora roku temu.

Urbanizacja miasta w rejonie obwodnicy, czyli budowa osiedla
Kalina, cz´Êci dzielnicy Kokoszki oraz wielkich domów handlowych spowodowa∏a, ˝e w czasie ulewy woda nie mia∏a gdzie wsiàkaç. W razie obfitszego deszczu sp∏ywa∏a wi´c do potoku Strzy˝a, który wzbiera∏ gwa∏townie. By wi´c odtworzyç naturalne warunki odp∏ywu wód opadowych z liczàcej 509 ha zlewni, miasto
wybudowa∏o zbiornik retencyjny „Kie∏pinek” – wa˝ny element
ochrony przeciwpowodziowej Gdaƒska. Znajduje si´ on w niecce
niedaleko obwodnicy Trójmiasta, w miejscu po∏àczenia Strzy˝y
z Potokiem Matarnickim.
„Kie∏pinek” jest najwi´kszym z dotychczas budowanych przez
miasto zbiorników retencyjnych; ma ok. 2 ha powierzchni i mo˝e pomieÊciç prawie 20 000 m szeÊc. wody. Dzi´ki temu ze Strzy˝y, w razie ulewy, wyp∏ywaç b´dzie pi´ç razy mniej wody.
Inwestycja wykonywana pod nadzorem Gdaƒskich Melioracji
(inwestor zast´pczy) kosztowa∏a blisko 1,6 mln z∏. Po 30 proc.
kosztów pokry∏y centra handlowe Auchan oraz Ikea, majàce swe
siedziby na terenie zlewni, z której powierzchni woda sp∏ywa do
zbiornika.
Wokó∏ niego wybudowano drogi eksploatacyjne, planowane
jest w przysz∏ym roku zagospodarowanie zielonego terenu; b´dzie wi´c w Gdaƒsku nowe miejsce do spacerów i wypoczynku. ■

