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Nagroda za wspó∏prac´
z Gdaƒskiem

19 lutego, podczas specjalnej uroczystoÊci w bremeƒskim ratuszu, nagrody — rzeêb´ z bràzu autorstwa
profesora Józefa Tasiƒskiego oraz pamiàtkowy dyplom,
odebra∏ z ràk polskiego ambasadora w Niemczech Andrzeja Byrta burmistrz Bremy Henning Scherf. Gratulacje laureatowi z∏o˝y∏ równie˝ osobiÊcie prezydent
Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz.
Ustanowiona w 1999 roku nagroda ambasady za
wzorcowà wspó∏prac´ polsko – niemieckà na poziomie
lokalnym ma na celu podkreÊlenie znaczenia wspó∏pracy przygranicznej i regionalnej opisanej szczegó∏owo
w artykule 12 Traktatu o dobrym sàsiedztwie i przyjaznej wspó∏pracy Polski i Niemiec z 17 czerwca 1991. Do
tej pory wyró˝nione zosta∏y dwa miasta niemieckie.
Pierwsza statuetka przypad∏a Hanowerowi za wspó∏prac´ z Poznaniem, laureatem drugiej edycji by∏ Frankfurt nad Odrà, którego w ubieg∏ym roku doceniono za
osiàgni´cia w partnerstwie z Krakowem.

Foto -zagadka
Opublikowane w poprzednim numerze „Herolda” zdj´cie przedstawia∏o tablic´ informacyjnà, a jest ona
usytuowana pomi´dzy Z∏otà Bramà
a Katownià. SpoÊród wszystkich nades∏anych do nas poprawnych odpowiedzi wylosowaliÊmy jednego zwyci´zc´. Zosta∏a nim pani Katarzyna
We∏niak. Po odbiór nagrody zapraszamy do pokoju 305 w Urz´dzie
Miejskim. W tym miesiàcu natomiast
prosimy o odgadni´cie miejsca,
w którym znajdujà si´ dzwony pokazane na zdj´ciu. Odpowiedzi prosimy
kierowaç na adres: Zespó∏ Obs∏ugi
Prasowej, Urzàd Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 88-803 Gdaƒsk
(z dopiskiem konkurs). ■

fot. A. Lendzion

Niemiecka Brema zosta∏a laureatem nagrody przyznawanej corocznie przez Ambasad´
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec za wspó∏prac´ miast Polski
i Niemiec. Jak g∏osi werdykt, tegoroczne wyró˝nienie przypad∏o Wolnemu Hanzeatyckiemu Miastu Brema za „wzorcowà wspó∏prac´
partnerskà z Gdaƒskiem”.
Gdaƒsk i Brema rozpocz´∏y wzajemnà wspó∏prac´
na wiele lat przed podpisaniem traktatu mi´dzy Niemcami i Polskà. W tym roku, a dok∏adnie 12 kwietnia,
oba miasta obchodziç b´dà srebrny jubileusz, czyli 25-lecie partnerstwa. B´dzie to wydarzenie szczególne,
gdy˝ Gdaƒsk i Brema by∏y pierwszymi miastami, które zawar∏y porozumienie partnerskie po podpisaniu 7
grudnia 1970 roku uk∏adu mi´dzy PRL a RFN o podstawach normalizacji stosunków dotyczàcych wzajemnej wspó∏pracy.
W zwiàzku z jubileuszem partnerstwa planuje si´
przeprowadzenie wielu okolicznoÊciowych imprez zarówno w Bremie, jak i w Gdaƒsku. Gród nad Mot∏awà
goÊciç b´dzie u swojego niemieckiego partnera w maju
(g∏ówne uroczystoÊci przypadajà na dni 12 –15 maja).
Gród znad Wezery, czyli Brema, zawita do Gdaƒska
w okresie od 23 do 26 czerwca. ■

Siedlce
bez rady osiedla
Miejska Komisja ds. Wyborów uniewa˝ni∏a wybory
do Rady Osiedla Siedlce.
Przeprowadzone 18 lutego
br. wybory przyciàgn´∏y jedynie 4,06 proc. wszystkich
uprawnionych do g∏osowania, a tymczasem, aby wybory by∏y wa˝ne, do urn musi
przyjÊç co najmniej 10 proc.
upowa˝nionych do oddania
g∏osu mieszkaƒców dzielnicy. By∏a to ju˝ druga próba
powo∏ania rady osiedla. ■

