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OdLOTowy Lifting prezydium RMG
prezydent
- Chcia³bym, ¿ebymy na ¿ycie patrzyli bardziej optymistycznie, cieszyli siê z tego, co
powstaje, a trudnoci zwi¹zane
np. z komunikacj¹ czy bezpieczeñstwem traktowali jako
przejciowe - mówi³ na spotkaniu z mediami W³odzimierz
Machczyñski, jednodniowy prezydent Gdañska, na co dzieñ
prezes Portu Lotniczego Gdañsk
Trójmiasto.
W³odzimierz Machczyñski zosta³ prezydentem Gdañska na jeden
dzieñ, gdy¿ wzi¹³ udzia³ w zabawie polegaj¹cej na licytowaniu stanowiska prezydenta miasta zorganizowanej przez Gazetê Wyborcz¹". Za fotel gospodarza Gdañska zap³aci³ 11 100 z³. Zwierzy³
siê dziennikarzom, ¿e stanowisko
prezydenta by³o od dawna jego
marzeniem. Faktyczny prezydent,
Pawe³ Adamowicz, zosta³ asystentem nowego w³odarza, który otrzyma³ we w³adanie gabinet i s³u¿bowy samochód. Nowy prezydent
dzieñ rozpocz¹³ od kontroli stanu
dróg, potem spotka³ siê z marsza³kiem Sejmu Maciejem P³a¿yñskim,
odwiedzi³ powodzian i zaprosi³ do
siebie mieszkañców miasta. Zd¹¿y³ tak¿e spotkaæ siê z mediami.
Licytacja pokaza³a, ¿e stanowisko prezydenta Gdañska jest atrakcyjniejsze od fotela warszawskiego prezydenta. W zabawie za sto³eczny fotel zap³acono tylko 8 tys.
z³. Najwy¿ej natomiast wycenione
zosta³o stanowisko krakowskiego
prezydenta, bo na ponad 14 tys. z³.
Pieni¹dze z licytacji zosta³y przekazane na rzecz powodzian.

Zmieni³ siê sk³ad prezydium
Rady Miasta Gdañska. Przewodnicz¹cym jest Bogdan Oleszek z RS
AWS. Do prezydium, wiêkszoci¹
g³osów, wszed³ tak¿e Marek Kostecki z UW. Nadal nie obsadzone pozostaje miejsce wiceprzewodnicz¹cego
po Wac³awie Szulcu.
Podczas lipcowej sesji Rady Mia-

wolny prezydialny fotel ubiegali siê
Monika Tomaszewska z PO oraz Waldemar Jaroszewicz z AWS. ¯adne z
nich jednak nie uzyska³o wystarczaj¹cej liczby g³osów.
Przewodnicz¹cy rady Bogdan Oleszek obejmuj¹c to stanowisko zrezygnowa³ z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej. Nadal jednak zasiada w Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. Przewodnicz¹cy zamierza
wzmocniæ pozycjê rady.

Bogdan Oleszek

sta uda³o siê skompletowaæ prezydium
miejskiej rady. Po odwo³aniu dotychczasowej przewodnicz¹cej El¿biety
Grabarek-Bartoszewicz oraz jej zastêpcy Stefana Grabskiego rajcy zastanawiali siê, kogo obsadziæ na wakuj¹cych stanowiskach. Do dymisji poda³
siê tak¿e Wac³aw Szulc, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta. Z pierwotnego
sk³adu prezydium pozosta³ jedynie
Maciej Lisicki.
Bogdan Oleszek - przewodnicz¹cy
klubu AWS, rekomendowany przez
swój klub, nie musia³ o fotel przewodnicz¹cego rady z nikim rywalizowaæ,
gdy¿ by³ jedynym kandydatem na to
stanowisko. Zdoby³ poparcie 39 radnych. Nieco bardziej zaciêta walka
rozegra³a siê o fotel wiceprzewodnicz¹cego po Stefanie Grabskim. O to
stanowisko ubiega³ siê Marek Kostecki z UW i Ryszard Bia³y z Forum
Gdañskiego. Ostatecznie radny Kostecki jednym g³osem pokona³ rywala. Podczas sierpniowej sesji rajcom
nie uda³o siê uzupe³niæ ostatniego
wakuj¹cego stanowiska. O pozosta³y

Marek Kostecki

Wiem, ¿e nie mo¿na tego dokonaæ
w ci¹gu miesi¹ca czy dwóch, jednak
mam nadziejê, ¿e przez ten rok, który
nam pozosta³, uda siê wspólnie to zrobiæ. Niestety, obecnie odbiór rady miasta nie jest zbyt dobry. Chcia³bym, aby
jak najmniejsze znaczenie w naszej
pracy mia³ podzia³ partyjny. Wszyscy
przecie¿, bez wzglêdu na to do jakiej
partii nale¿ymy, pracujemy na rzecz
miasta i jego mieszkañców.
Pierwszy miesi¹c pracy przewodnicz¹cego przypad³ na okres urlopowy rajców. Wraz z nadejciem wrzenia Bogdan Oleszek zamierza wprowadziæ w ¿ycie swoje pomys³y.
Chcia³bym doprowadziæ do zwiêkszenia liczby spotkañ przewodnicz¹cych klubów tak, aby ustaliæ stanowiska dotycz¹ce spornych kwestii g³osowanych na sesji. Wówczas w trakcie
obrad nie powinno dochodziæ do zbyt
gor¹cej wymiany zdañ. Chcia³bym
poza tym usprawniæ pracê Biura Rady.

