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    28 maja 2009

 Pikietujemy od godziny 8.00. Mieszkańcy we własnym zakresie zrobili transparenty i wymyślili
hasła protestacyjne.
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  Prace w dniu dzisiejszym zostały wstrzymane  właśnie z racji planowanego protestu, o czym -
jak mówi plotka -  poinformowała budowlańców nasza życzliwa sąsiadka.       

 Na pikiecie zjawiła się policja pouczając nas, że jeżeli będziemy mieli  jakiekolwiek kłopoty,
również jeżeli ktoś będzie nam chciał przeszkodzić  w proteście, mamy niezwłocznie ich
powiadomić, przyjadą, będą  interweniować.

 Zjawił się również reporter z "Twojej Gazety", któremu wczoraj daliśmy  znać mailem o
proteście. Zrobił kilka zdjęć, porozmawiał z mieszkańcami,  obiecał porozmawiać z
prezydentem miasta o naszej sprawie.

      

  26 maja 2009  
Otrzymaliśmy od Sekretarza Miasta zgodę na demonstrację w czwartek, 28 maja, w

godzinach 8.00-16.00.   
    (...) Działając na podstawie zarządzenia nr 154/06 Prezydenta Miasta Gdańska z
dnia 30 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Gdańska
prowadzenia spraw Miasta w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska informuję, iż
przyjęłam do wiadomości czas, miejsce i cel organizowanego przez Pana
Marcina Gędzierskiego  w dniu 28 maja 2009 roku w godzinach od 08.00 do
16.00 zgromadzenia publicznego, którego uczestnicy spotkają przy ulicy
Kolonia Zręby - plac pomiędzy posesjami 71,73,75,77,91,26,27,28 - teren
jezdni.
Celem zgromadzenia publicznego jest"Protest przeciw budowie drogi do
inwestycji budowlanej S.M. Suchanino oraz przejazdowi ciężkiego sprzętu
budowlanego".
W programie: "marsz protestacyjny, manifestacja z transparentami,
skandowanie haseł przeciw przejazdowi sprzętu".
W zgromadzeniu będzie brało udział od 20 do 40 osób, które będą
posługiwać się językiem polskim W celu zabezpieczenia pokojowego przebiegu
zgromadzenia, spośród jego uczestników zostanie wyznaczonych 2 - 4
porządkowych.
Organizatorem powyższego zgromadzenia i jednocześnie osobą odpowiedzialną
jest Pan Marcin Gędzierski. (...)  
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Przyjdź, to dotyczy nas wszystkich!

Nie pozostań obojętny...
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