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Od redakcji

Ju¿ od roku Herold ukazuje siê w zmienionej szacie graficznej. Wraz ze zmian¹ wizerunku biuletynu
zmienilimy tak¿e jego formu³ê. Informacje z pracy Zarz¹du i Rady Miasta Gdañska otrzymuj¹ Pañstwo
prosto do domów. Chcemy tak¿e, aby Pañstwo dzielili siê z nami swoimi spostrze¿eniami dotycz¹cymi
pracy urzêdu oraz sytuacji w miecie. Specjalnie dla Pañstwa przygotowalimy kolumnê, na której
bêdziemy publikowaæ najciekawsze listy i spostrze¿enia. Byæ mo¿e maj¹ Pañstwo jakie ciekawe
rozwi¹zania, z których moglibymy skorzystaæ. A wiêc do piór!

Nowy podzia³
w Radzie Miasta
11 padziernika 1998 r. wybrano obecn¹ Radê Miasta Gdañska. Rada Miasta Gdañska trzeciej kadencji liczy szeædziesiêciu rajców. Rajcy rozpoczêli swoj¹ pracê podzieleni na trzy kluby. Najliczniejszy klub radnych
AWS liczy³ 36 cz³onków. Klub radnych UW skupia³ 8
osób, a klub radnych SLD - 16. Obecnie dosz³o do zmiany podzia³u przynale¿noci klubowej. Ukonstytuowa³
siê Klub Radnych Niezale¿nych sympatyzuj¹cy z Platform¹ Obywatelsk¹. Podczas sesji kwietniowej dosz³o
do utworzenia Forum Gdañskiego. Jeden z rajców nale¿¹cych do klubu SLD zosta³ radnym niezale¿nym.

W zwi¹zku z likwidacj¹ Przedsiêbiorstw Gospodarki Mieszkaniowej, które do
tej pory zarz¹dza³y najwiêkszymi miejskimi targowiskami (Przymorze, Wrzeszcz,
ul. Elbl¹ska), zachodzi potrzeba wyboru nowych zarz¹dców. Specjalnie w tym
celu powsta³ zespó³ roboczy, który opracowuje koncepcjê przejêcia targowisk
oraz zasady przekazania ich nowym operatorom. Wobec tego prosimy pañstwa o
wyra¿anie swojej opinii na temat targowisk miejskich. Pañstwa sugestie pomog¹
w opracowaniu strategii dotycz¹cej kszta³tu targowisk. Prosimy o wype³nienie
poni¿ej zamieszczonej ankiety oraz przes³anie jej pod adres redakcji z dopiskiem
Ankieta. Swoje uwagi mo¿na tak¿e nagrywaæ na naszej miejskiej infolinii,
przypominamy jej numer: 0800-465-762.

1.Czy liczba miejskich targowisk jest wystarczaj¹ca, czy mo¿e
jest ich zbyt wiele?
................................................................................................................
2. Czy lubi Pan/Pani robiæ zakupy na targowiskach?
................................................................................................................
3. Co sk³ania Pana/Pani¹ do kupowania na targowiskach?
a)
cena
¨
b)
odleg³oæ od miejsca zamieszkania
¨
c)
jakoæ produktów
¨
d)
dostêpnoæ wielu towarów
¨
e)
inne
¨
4. Jak czêsto robi Pani/Pan zakupy na targowiskach?
a)
codziennie
¨
b)
raz w tygodniu
¨
c)
rzadziej
¨
5. Jak¹ formê powinny mieæ miejskie targowiska?
a)
dotychczasow¹ (wielobran¿owy)
¨
b)
pchli targ
¨
c)
zielony rynek (rolno-spo¿ywczy)
¨
6.Jak ocenia Pan/Pani stan sanitarno-techniczny targowisk?

#

9 radnych

15 radnych

1 radny
6 radnych

5 radnych

7 radnych
17 radnych

Klub SLD
Klub AWS
Klub Forum Gdañskie
Klub SKL

Klub UW
Klub Radnych Niezale¿nych
Radny niezale¿ny

................................................................................................................
................................................................................................................
7.Co mo¿na poprawiæ, aby jakoæ dokonywania zakupów by³a lepsza?
................................................................................................................
................................................................................................................

F Foto-zagadka
Opublikowane w poprzednim numerze Herolda zdjêcie przedstawia³o zegar
s³oneczny z Ratusza G³ównomiejskiego. Zagadka okaza³a siê dla Pañstwa bardzo prosta;
zwyciêzcami zostali Czes³aw Bednarski i Anna Zdzieb³o. Gratulujemy i zapraszamy
po odbiór nagrody do pokoju 305 w Urzêdzie Miejskim. Teraz prosimy o odgadniêcie
jak¹ gdañsk¹ budowlê przedstawia zamieszczone obok zdjêcie. Odpowiedzi prosimy
kierowaæ na adres: Zespó³ Obs³ugi Prasowej, Urz¹d Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12,
88-803 Gdañsk (z dopiskiem konkurs).

