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Stra¿ na Che³mie
Od 1 padziernika na gdañskim Che³mie w parterowym budynku przy ulicy Worcella 44A swoj¹ siedzibê ma referat dzielnicowy Stra¿y Miejskiej. Porz¹dku w dzielnicy oraz na s¹siedniej
Morenie, Niedwiedniku, Suchaninie, Siedlcach,
Ujecisku i £ostowicach strzec bêdzie 18 stra¿ników.
Do wrzenia referat dzielnicowy Gdañsk Che³m korzysta³ z gociny komendy stra¿y przy ulicy Elbl¹skiej
54/60. Nowa siedziba znajduje siê w pomieszczeniach
po szkole spo³ecznej, które w u¿ytkowanie przekaza³a

Mieszkania
dla powodzian
z wolnej rêki
Na kupno przez w³adze Gdañska ponad 200
mieszkañ dla powodzian na wolnym rynku w trybie zamówienia z wolnej rêki zgodzi³ siê Urz¹d
Zamówieñ Publicznych w Warszawie.
Od 24 sierpnia do 17 wrzenia, po zaci¹gniêciu przez
miasto kredytu, miejscy w³odarze przeprowadzili negocjacje z zachowaniem konkurencji z wszystkimi firmami, developerami i spó³dzielniami mieszkaniowymi, które przedstawi³y miastu ofertê sprzeda¿y mieszkañ dla poszkodowanych podczas powodzi. Ze wzglêdów formalnoprawnych niemal wszystkie oferty trzeba by³o odrzuciæ i w konsekwencji uniewa¿niæ przetarg.
Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej rêki pozwoli
w³adzom miasta na szybkie kupno, za umiarkowan¹
cenê, niemal wszystkich dostêpnych na wolnym rynku
mieszkañ spe³niaj¹cych warunek natychmiastowego zasiedlenia.
Na skutek powodzi zalaniu uleg³o prawie 700 mieszkañ. 564 sporód nich przeznaczonych zosta³o do wykwaterowania. Do tej pory lokale zamienne otrzyma³o
21 rodzin. 589 osób pozbawionych podczas powodzi dachu nad g³ow¹ przebywa do dzisiaj w dwunastu orodkach wypoczynkowych i hotelach na terenie miasta.

Stra¿y Miejskiej w Gdañsku Spó³dzielnia Mieszkaniowa
"Che³m". Modernizacja budynku kosztowa³a miasto kilka tysiêcy z³otych. W nowej siedzibie stra¿y znalaz³y siê
pokoje dla interesantów oraz pomieszczenia socjalne i administracyjne. Na razie placówka nie bêdzie funkcjonowa³a ca³odobowo. W siedzibie referatu pe³nione bêd¹ od
poniedzia³ku do pi¹tku dy¿ury w godzinach od 10 do 11
i od 17 do 18. Stra¿nicy obiecuj¹ te¿ czêstsze patrole na
obszarze ich rewiru.
Stra¿nica na Che³mie jest ju¿ czwart¹, po oddzia³ach
na ¯abiance, w ródmieciu i we Wrzeszczu, placówk¹
terenow¹ gdañskiej Stra¿y Miejskiej.

Kto zarz¹dzi?
W zwi¹zku z likwidacj¹ Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej, pe³ni¹cych dotychczas rolê
administratorów targowisk miejskich, konieczne
sta³o siê wy³onienie nowych zarz¹dców targowisk
oraz powo³anie komisji do przeprowadzenia konkursu ofert. Zarz¹d Miasta Gdañska przyj¹³ 16
padziernika uchwa³ê, która precyzuje powy¿sze
kwestie.
Konkurs dotyczyæ bêdzie wy³onienia zarz¹dców
targowisk przy ulicy Elbl¹skiej oraz przy ulicy Wyspiañskiego. W stosunku do pozosta³ych targowisk
zespó³ roboczy zaproponowa³ inne rozwi¹zania:
1. Targowisko miejskie przy ul. Niskiej - przed³u¿yæ umowê z dotychczasowym zarz¹dc¹, tj. Stowarzyszeniem Kupców Gdañsk Stogi do koñca 2001 roku
z uwagi na przygotowanie dzia³ki do przetargu.
2. Targowisko miejskie przy ul. Polanki - przed³u¿yæ umowê z dotychczasowym zarz¹dc¹ tj. Stowarzyszeniem Kupców Polanki s.c. do czasu uchwalenia
nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Centrum. W opracowywanym planie Oliwy Centrum obszar obecnego targowiska przeznacza siê na funkcjê us³ugow¹ z preferencj¹ handlu.
3. Targowisko przy ul. Czerwony Dwór - Rada Miasta w dniu 27 wrzenia 2001 roku, realizuj¹c ustalenia listu intencyjnego z dnia 21 czerwca 2001 roku,
podjê³a uchwa³ê w sprawie przyst¹pienia do spó³ki z
o.o. "Zielony Rynek" i wniesienia do niej aportem
gruntu.

