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Taksówki znowu droższe,
obniżka była tylko kilka dni
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"Napieraj! ", czyli
podsumowanie Kolosów
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Biuro Parlamentu Europejskiego nie dla
Gdańska
26 stycznia 2010, godz. 07:00 ( 198 opinii)
aktualizacja: godz. 13:24 (26 stycznia)

CBA skontrolowało AWFiS w
Gdańsku (12 opinii)
Polacy Japończykami
Europy? (80 opinii)
Kolonia w środku miasta,
czyli jak dbano o robotników
na początku XX w.
(116 opinii)
Do Tczewa kolejką SKM nie
dojedziesz (98 opinii)
Radni PiS przeciw
odwołaniu... radnych PO
(80 opinii)
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(11 opinii)
Z trójmiejskiego podwórka
na stadion San Siro
(4 opinie)
Arka przegrała z Zagłę biem
0:2 (475 opinii)
Vistal Łączpol nieznacznie
przegrał w Holandii
(47 opinii)
Rogowska brązową
medalistką w Dausze
(2 opinie)
Siatkarki Trefla cztery
zwycięstwa od PlusLigi
(36 opinii)
Gdańsk stolicą polskiego
Nordic Walking (39 opinii)
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Wielka licytacja mieszkań.
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(15 opinii)
dziecko
Z dzieckiem na koniec
(8 opinii)
świata
biznes
Afera 100 sekund. Bardzo
szybka jazda (5 opinii)
co cię gryzie
Mam zielone, a stoję, bo...
stoi też tramwaj
(110 opinii)
archiwum »

fot. wikipedia.pl
Bez względu na swoją przynależność partyjną, pomorscy politycy popierają pomysł stworzenia biura PE w
Gdańsku.

We wtorek, w samo południe, w Brukseli rozstrzygnie się, czy w Gdańsku swoją siedzibę będzie miało
przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego. Jacek Kurski, europoseł z ramienia PiS, zapowiedział,
że wbrew podziałom politycznym zagłosuje za Gdańskiem.

Aktualizacja godz. 13:24
We Wroc ła w i u , a n i e w G d a ńsku, b ędzie druga siedziba Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego w Polsce. Tak ostatecznie zdecydowali na zamkni ętych obradach w Brukseli polscy
deputowani do Parlamentu Europejskiego. Zanim j ą podjęto europos łowie bardzo d ługo k łócili si ę
między sobą, gdyż każdy promował swój okręg wyborczy.
W pierwszej turze tajnego g łosowania odpad ła Łódź i Poznań. Do drugiej przeszedł Kraków, Wrocław,
Gdańsk, Katowice. Gdańsk i Katowice dosta ły po 8 głosów i w efekcie do trzeciej tury przeszedł Wrocław
i Kraków.
 Niestety wygrał Wrocław stosunkiem głosów 24 do 18. Tutaj zadecydowa ł bardzo dobry lobbing
prezydenta Wroc ławia, który rozmawia ł osobiście ze wszystkimi eurodeputowanymi. Nasz zryw był
piękny i ponadpartyjny, ale niestety zbyt sp óźniony. Unosiła się też taka aura, że Gdańsk b ędzie cięty,
dlatego, że władza w kraju jest w rękach ludzi z Pomorza  przyznaje Jacek Kurski, europoseł PiS.
Wrocławskie biuro ruszy jeszcze w tym roku, a w przysz łym, podczas polskiego przewodnictwa w Unii
ma już działać pełna parą.

O tym, czy w Gdańsku znajdzie się  druga po Warszawie  siedziba Biura
Informacji Parlamentu Europejskiego w Polsce, zdecydują w trzech turach
głosowania polscy europos łowie. Jeszcze do niedzieli mieli śmy w śród
rywali tylko Krak ów i W r o c ław. W ostatniej chwili, na dzie ń przed
głosowaniem, Jerzy Buzek , przewodnicz ący PE, dokooptowa ł do
konkurencji: Łódź, Katowice i Pozna ń. W zeszłym tygodniu odpad ły takie
miasta, jak Rzeszów, Białystok i Lublin.
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"Napieraj! ", czyli
podsumowanie Kolosów
(89 opinii)
Polacy Japończykami
Europy? (80 opinii)
Do Tczewa kolejką SKM
nie dojedziesz (98 opinii)
Taksówki znowu droższe,
obniżka była tylko kilka dni
(54 opinie)

 Na pewno walka b ędzie za żarta, wiem, że we Wrocławiu kipi. Bierzemy
w tym udzia ł, ale z mieszanymi uczuciami. Gda ńsk zas ługuje na to, ale
ma już sporo korzyści promocyjnych. Gdyby była świadoma polityka, to
przedstawicielstwo PE powinno powsta ć w Rzeszowie, w Polsce
wschodniej, któr a b y n a t y m z y s k a ła  przyznaje Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska.
Mimo mieszanych uczuć prezydenta, trwa rozległy lobbing o to, by właśnie
Gdańsk zwyciężył. Jak przyznaje Adamowicz, w głosowaniu mo żemy liczyć
na poparcie kilkunastu eurodeputowanych, od Szczecina do Białegostoku,
a także części eurodeputowanych z Warszawy czy Lublina. W poniedziałek
okazało s i ę, że d o z w o l e n n i k ów przedstawicielstwa Parlamentu

Czy Gdańsk potrzebuje
przedstawicielstwa PE?
tak, to będzie duży prestiż
dla miasta
52 %
nie, działalność biura nie
przynosi żadnych
wymiernych korzy ści
mieszkańcom
17 %
wi ęcej na biurze PE
skorzystaliby mieszkańcy
Polski wschodniej
10 %
skończy się tak, że z biura
korzystać będą głównie
sami pomorscy

podsumowanie Kolosów
(89 opinii)
Polacy Japończykami
Europy? (80 opinii)
Do Tczewa kolejką SKM
nie dojedziesz (98 opinii)
Taksówki znowu droższe,
obniżka była tylko kilka dni
(54 opinie)
Zniknęła Opera Leśna
(115 opinii)

17 %

przedstawicielstwo PE powinno powsta ć w Rzeszowie, w Polsce
wschodniej, któr a b y n a t y m z y s k a ła  przyznaje Paweł Adamowicz,
prezydent Gdańska.

wi ęcej na biurze PE
skorzystaliby mieszkańcy
Polski wschodniej
10 %

Mimo mieszanych uczuć prezydenta, trwa rozległy lobbing o to, by właśnie
Gdańsk zwyciężył. Jak przyznaje Adamowicz, w głosowaniu mo żemy liczyć
na poparcie kilkunastu eurodeputowanych, od Szczecina do Białegostoku,
a także części eurodeputowanych z Warszawy czy Lublina. W poniedziałek
okazało s i ę, że d o z w o l e n n i k ów przedstawicielstwa Parlamentu
Europejskiego w Gdańsku dołączył także Jacek Kurski, europoseł PiS.

skończy się tak, że z biura
korzystać będą głównie
sami pomorscy
eurodeputowani
21 %

 Prezydent Adamowicz dzwonił do mnie w tej sprawie w zesz łym
łą cznie g łosów: 771
tygodniu. M i m o że g o n i e p o p i e r a m i k r y t y c z n i e o c e n i a m j e g o
prezydenturę, to, gdy chodzi o dobro Gda ńska, nie s ą ważne podzia ły
polityczne. Ale nie mo że być też tak, że ja mu zapewnię siedem głosów z PiS, on nie pomyśli o
zapewnieniu pozostałych z PO  oświadczył Jacek Kurski.
Gdańsk na siedzib ę przedstawicielstwa PE zaoferował lokal o powierzchni oko ło 100 m kw. na Długim
Targu w Gda ńsku, tu ż obok biura prezydenta Lecha Wa łęsy w Zielonej Bramie. Przedstawicielstwa PE
maj ą głównie charakter informacyjny i reprezentacyjny. Do g łównych zada ń przedstawicielstw
europarlamentu nale ży organizowanie konferencji, akcji spo łecznych i udzielanie obywatelom informacji o
działalności PE i innych instytucji unijnych.
W tematyce unijnej by ło te ż poniedziałkowe, uroczyste otwarcie nowej siedziby Punktu Informacyjnego
Komisji Europejskiej  Europe Direct Gda ńsk oraz Punktu Europejskiej Informacji M łodzieżowej 
Eurodesk Gdańsk.
 W województwie pomorskim mamy największ ą sieć regionalnych punktów w Europie. Dzięki naszej
dzia łalności dostarczamy informacje na tematy związane z Unią Europejską, funduszami europejskimi,
wolontariatem, szkoleniami, organizujemy lekcje europejskie w gimnazjach, czyli pokazujemy, jakie
szanse stwarza Europa  wyjaśnia Adam Niemkiewicz ze Stowarzyszenia Morena, koordynator punktów
informacyjnych.
Zamiast dotychczasowych 40 m kw., instytucje te mają obecnie do dyspozycji 500 m kw. w kamienicy przy
ul. Ja śkowa Dolina 7. Pomieszczenia bezp łatnie na trzy lata u życzyły władze Gdańska. Z porad mo że
korzystać każdy, codziennie od godz. 9 do 16.

Katarzyna Moritz
k.moritz@trojmiasto.pl
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jak to... wszyscy? (13)
ja nie chcę!
ape
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Siedzibe przedstawicielstwa zrobić na szadółkach, niech
nawdychają się bryz morskich!! (2)

chudy bolo

odpowiedz
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mój sprzeciw (1)

Ja nie chcę ani Biura i nowych posadek dla wybrańców losu z dawnej tzw. ubeckiej opozycji ani
Polski w Unii Europejskiej,
billu
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prestiż? jaki presti ż?
"Do głównych zadań przedstawicielstw europarlamentu należy organizowanie konferencji, akcji
spo łecznych i udzielanie obywatelom informacji o działalności PE i innych instytucji unijnych."
czyli konkretnie, co?
jak zawsze srutututu, kolejna unijna administracja przezerająca kasę.
j
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KTO JEST ZA ????? PISZCIE TAK LUB NIE!!!
stworzymy własny sondaz
operator
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TAK (4)
Tak dla Trójmiasta (Gda ńska, Gdyni i Sopotu) ;o)
K.
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Jeżeli Jacek Kurski jest za (2)
to ja jestem przeciw.
Kajka

(5)
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"Przedstawicielstwa PE maj ą głównie charakter informacyjny i reprezentacyjny"
po co więc nam to?
W XXI wieku w dobie interenetu informacje sobie kazdy znajdzie, wystarczy poszukac, a cel
reperzentacyjny?
Czyli, ze o co chodzi?

Kajka
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(5)

"Przedstawicielstwa PE maj ą głównie charakter informacyjny i reprezentacyjny"
po co więc nam to?
W XXI wieku w dobie interenetu informacje sobie kazdy znajdzie, wystarczy poszukac, a cel
reperzentacyjny?
Czyli, ze o co chodzi?
Czyli, że o to własnie chodzireprezentacja, czyli nic nie robienie za niezła kasę.
porażka, czyli jak jeszcze bardziej rozdmuchac nadeta do granic mozliwości Uniijna
administracj ę.
jana

53 /

odpowiedz

1

20100126 07:19

Może ktoś łaskawie wyjaśni, (5)
po kiego wałka ma powstać to biuro? Po jaką cholerę?
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..."zdecydują w trzech turach głosowania polscy europosłowie"...
(1)

Trzeba przyznac, ze ci dobrze oplacani poslowie zajmuja sie powaznymi problemami.
A dlaczego glosowac beda tylko polscy poslowie?
Rumun.

30 /

1

2

3

4

odpowiedz

0

5

6

7 .. następna › | »

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Opinie nie związane z tematem artykułu,
wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.
 jeżeli uważasz, że dana opinia nie powinna się tu znaleźć, zgłoś ją do moderacji.
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