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Z obrad Rady Miasta
Radni nie zatwierdzili planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu dotyczàcego rejonu Oliwy pomi´dzy Akademià Wychowania Fizycznego a gdaƒskim oddzia∏em Telewizji Polskiej. Przy
ul. Opackiej nie powstanie wi´c centrum handlowe. Za odrzuceniem planu g∏osowa∏o 39 radnych.
Paêdziernikowa sesja Rady Miasta
Gdaƒska cieszy∏a si´ sporym zainteresowaniem mieszkaƒców. Nic
w tym dziwnego, wszak radni debatowaç mieli m.in. nad przysz∏oÊcià
terenów w pobli˝u oliwskiego AWF.
W∏aÊnie temat „oliwski” wype∏ni∏
niemal ca∏à pierwszà cz´Êç obrad.
Rajcowie oraz licznie przybyli
gdaƒszczanie podzielili si´ na dwie
frakcje – jedna by∏a za, a druga
– przeciw planowanej budowie du˝ego obiektu handlowego na rogu ulic
Grunwaldzkiej i Opackiej.

Ma∏gorzata Chmiel z Unii WolnoÊci: „Unia od poczàtku przedstawi∏a jednoznaczne stanowisko przeciwne budowie w tym miejscu wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. Za takim stanowiskiem przemawia∏y nie rozwiàzane kwestie komunikacyjne i widmo zakorkowania
Oliwy, prawdopodobna dewastacja
Parku Oliwskiego oraz zespo∏u pocysterskiego. Dla porównania mo˝na
podaç, ˝e istniejàcy ju˝ hipermarket
„Geant” zajmuje na 12 ha powierzchni´ 43 tys. m kw, zaÊ inwestor chcia∏
zbudowaç w Oliwie na 6 ha obiekt
zajmujàcy 72 tys. m kw.
G∏osowanie nad wnioskiem komisji
ds. handlu, rzemios∏a i us∏ug o odrzucenie przygotowanych propozycji
zmian planu zagospodarowania odbywa∏o si´ na kartach imiennych,
a póêniej wiceprzewodniczàcy odczyta∏, kto jak g∏osowa∏. SpoÊród 59 radnych obecnych na sali, 39 opowiedzia∏o si´ za ponownà dyskusjà nad
zmianà planu, 7 by∏o przeciwnych, 7
wstrzyma∏o si´ od g∏osu. Nie wszyst-

kim jednak pomys∏ komisji doraênej
ds. handlu o odrzucenie opracowanego projektu planu zagospodarowania
spodoba∏ si´.

Leszek S∏omiƒski AWS: „Uwa˝am, ˝e wniosek komisji doraênej
wniós∏ wi´cej z∏ego ni˝ dobrego, stworzy∏ precedens prawny, który teraz
mo˝e byç u˝ywany non stop. Przecie˝
za chwil´ mieliÊmy zastanawiaç si´
nad protestami mieszkaƒców Oliwy”.

Jacek Bendykowski AWS: „ MyÊl´, ˝e poparcie wniosku komisji doraênej poczyni w efekcie wi´cej szkody, ni˝ korzyÊci. Nie uwa˝am wcale,
˝e w tym miejscu powinien powstaç
hipermarket, ale tak wa˝nej dla miasta sprawy nie mo˝na w ten sposób
za∏atwiaç. Ponadto uwa˝am, ˝e niektórzy radni ulegli presji agresywnie
zachowujàcej si´ publicznoÊci.

Innym wa˝nym tematem poruszanym podczas ostatniej sesji Rady by∏a sprawa przysz∏oÊci GPEC. Wywo∏a∏a ona równie˝ o˝ywionà dyskusj´.
Radni zarzucali wnioskodawcom nienale˝yte przygotowanie projektu
uchwa∏y oraz to, ˝e GPEC chce si´
sprzedaç na si∏´, gdy˝ w miejskiej kasie brakuje pieni´dzy. Dyskusja zakoƒczy∏a si´ g∏osowaniem, w którym
41 radnych opowiedzia∏o si´ za proponowanym sposobem prywatyzacji
GPEC, 5 by∏o przeciwnych, zaÊ 9
wstrzyma∏o si´ od g∏osu. Zgodnie zatem z uchwa∏à podj´tà przez Rad´
Miasta, 51 proc. udzia∏ów GPEC
zostanie przez miasto sprzedanych
na licytacji.
Radni, w trosce o wizerunek miasta
na arenie mi´dzynarodowej, powo∏ali
komisj´ doraênà do spraw kontaktów
zagranicznych. Sprawom zwiàzanym
z promocjà Gdaƒska i woja˝om zagranicznym przyglàdaç si´ wi´c b´dà: El˝bieta Grabarek-Bartoszewicz
– AWS, Leszek S∏omiƒski – AWS, Eugeniusz W´grzyn – SLD, Aleksander
˚ubrys – SLD, W∏adys∏aw ¸´czkowski – SLD, Andrzej Jaworski – AWS,
Robert Bogdanowicz – UW, Tadeusz
Gleinert – UW, Jacek Bendykowski –
AWS, Wojciech Turek – AWS, Waldemar Jaroszewicz – AWS. Komisja
przygotowaç ma ponadto zasady polityki zagranicznej miasta, co pos∏u˝yç
powinno za podstaw´ dyskusji na
najbli˝szej sesji tematycznej.
Radni poparli pomys∏ wsparcia finansowego i organizacyjnego programu pomocy „Rodzina polska – polskiemu dziecku na Wschodzie”.
W przysz∏ym roku na letnie kolonie
do Gdaƒska radni postanowili zaprosiç 36 dzieci z Kazachstanu. ■

W zwiàzku ze zmianà siedziby Rady Miasta Gdaƒska
uprzejmie informujemy

o zmianie numerów telefonów
Rady Miasta i Biura Rady Miasta.
sekretariat Biura
Rady Miasta Gdaƒska
tel. 305-34-52

sekretariat przewodniczàcej
Rady Miasta Gdaƒska
tel. 301-26-20

Adres do korespondencji:
80-853 Gdaƒsk, ul. Wa∏y Jagielloƒskie 1

