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¿e to w³anie one rzutowaæ bêd¹ w du¿ym stopniu na perspektywê spo³ecznego rozwoju miasta i rozwoju potencja³u jego m³odych obywateli. Z satysfakcj¹ obserwujemy wyrany spadek liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych. Zjawisko to jest
efektem wprowadzonych regulacji oraz wnikliwie analizowanych podañ o wydanie koncesji. Komisja cile wspó³pracuje z
organizacjami pozarz¹dowymi. Plan rednioterminowy zwi¹zany jest z konstruowaniem, konsultowaniem, opiniowaniem,
uchwalaniem i póniejszym wdro¿eniem strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych. Perspektywê krótkoterminow¹ wyznacza g³ównie inicjatywa stowarzyszeñ i fundacji. Do tego
wachlarza mo¿na zaliczyæ: wspólne przygotowywanie sesji i
spotkañ tematycznych, honorowe patronaty nad przedsiêwziêciami, wspólny udzia³ w wyjazdach szkoleniowych oraz wa¿ne
dla organizacji opinie w sprawie przydzia³ów lokali.
Mo¿emy przyznaæ siê tak¿e do pora¿ek. Za jedn¹ z nich
uwa¿am skromny udzia³ cz³onków komisji w pracach na forum
miêdzynarodowym, wyrzucamy sobie tak¿e s³abo przygotowan¹ dyskusjê w sprawie regulaminu organizacyjnego UM, niewielkie zaanga¿owanie w tematykê jednostek pomocniczych, a
tak¿e zbyt wolne tempo prac nad strategi¹ rozwi¹zywania problemów spo³ecznych."

z tych umów. Sprawdzi³a siê na
pewno wspó³praca z Sefton. By³o to
pierwsze miasto, które zareagowa³o
na tragediê m³odych ludzi poparzonych w po¿arze hali stoczni i
zaoferowa³o konkretn¹ pomoc. Obecnie a¿ 17 miast mo¿e siê poszczyciæ
partnerstwem z Gdañskiem, ale te
kontakty wymagaj¹ uporz¹dkowania.
Czêæ z tych umów nie zosta³a
skonsumowana, a powinny one
procentowaæ i przynosiæ wymierne efekty dla miasta. Mo¿na
wymieniæ kilka celów, którym winna s³u¿yæ szeroko pojmowana
wspó³praca miêdzynarodowa Gdañska. S¹ to: promocja miasta
za granic¹, wspieranie rozwoju gospodarczego przez miasta
bêd¹ce w Unii Europejskiej, wspieranie regionalizmu. Na pewno
musimy wspó³pracowaæ z sejmikiem samorz¹dowym województwa pomorskiego, choæby w sprawie powo³ania w Brukseli,
jako stolicy Unii Europejskiej, przedstawicielstwa regionu
gdañskiego. Najd³u¿sze wiêzy ³¹cz¹ nas z Brem¹, to nasz
wypróbowany partner. Powsta³ nawet projekt, abymy wspólnie
z Brem¹ w³¹czyli siê do pewnych programów pilotowanych przez
Uniê Europejsk¹.
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NOWY OBIEKT MOSiR -u

Komisja ta powsta³a na mocy decyzji Rady Miasta
Gdañska podjêtej na sesji w dniu 26 padziernika 2000 roku.
W sk³ad komisji wchodzi 11 osób, za jej pracami kieruje
El¿bieta Grabarek - Bartoszewicz, przewodnicz¹ca Rady
Miasta Gdañska.

Wszystkie budynki znajduj¹ce siê w obrêbie obiektu nadaj¹ siê
do kapitalnego remontu, którego koszt wyliczono wstêpnie na ok.
1 mln z³. W cenê nie wliczono kosztu remontu trybuny g³ównej,
wêz³a cieplnego w pomieszczeniach pod trybun¹ oraz w budynku
administracyjnym, remontu p³yty g³ównej boiska jak i remontu
sanitariatów ogólnodostêpnych. Trybuna g³ówna oraz szatnie nie
by³y remontowane od przesz³o 50 lat. Bardzo z³y jest stan instalacji
wodnej i grzewczej. Pe³nej modernizacji wymaga tak¿e budynek
hali gier, hali LA, podnoszenia ciê¿arów i administracji. Od
momentu przejêcia obiektu MOSiR wyda³ na jego funkcjonowanie
ju¿ prawie 271 tys. z³, natomiast d³u¿nicy s¹ winni za korzystanie
z sal i boisk ponad 108 tys. z³.

El¿bieta Grabarek - Bartoszewicz tak ocenia pracê tej komisji: Komisja powo³ana zosta³a do oceny kierunków polityki
miêdzynarodowej Gdañska, naszej wspó³pracy z miastami
partnerskimi. Wspó³praca ta uk³ada siê ró¿nie, czêciowo z tego
wzglêdu, ¿e porozumienia o wspó³pracy zawierane by³y w
ró¿nym czasie. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e czas zweryfikowa³ wiele

Obiektem sportowym znajduj¹cym siê przy ul. Traugutta
29 w Gdañsku od 1 padziernika 2000 r. administruje
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Niestety stan techniczny
obiektu jest katastrofalny. Przejêcie obiektu przez miasto
uchroni³o go przed od³¹czeniem energii cieplnej i spowodowa³o uruchomienie dostawy wody.
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