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RZ¥D POMO¯E
WYREMONTOWAÆ SZKO£Y
Do Gdañska dotar³a rz¹dowa
subwencja przeznaczona na remonty placówek owiatowych. Z
pañstwowej kasy miasto otrzyma³o na ten cel 5 749 800 z³otych.
Pieni¹dze z bud¿etu pañstwa powinny wystarczyæ na przeprowadzenie niemal wszystkich remontów
blisko 50 gdañskich szkó³ i przedszkoli poszkodowanych podczas lipcowej powodzi. Tym bardziej, ¿e dodatkowe wsparcie miasto otrzyma³o
z zagranicy. Najwiêksza gazeta w
Koblencji "Rhein-Zeitung", razem z
mieszkaj¹cym w Niemczech naszym

by³ym znakomitym tenisist¹ sto³owym Andrzejem Grubb¹, postanowi³a pomóc w likwidacji skutków
powodzi Szkole Podstawowej nr 52
przy ulicy Kociuszki w Gdañsku
Wrzeszczu. Gazeta zorganizowa³a
zbiórkê pieniêdzy na terenie koblenckiego palatynatu, a znany tenisista sto³owy doprowadzi³ do rozegrania w Niemczech meczu pi³karskiego z udzia³em m.in. by³ych
gwiazd sportu Polski i Niemiec, z
którego ca³kowity dochód przeznaczono równie¿ na pomoc dla szko³y
we Wrzeszczu. W efekcie z Niemiec
wp³ynê³o ju¿ 100 tysiêcy marek na

remont placówki, a kolejne 130 tysiêcy, jak zapewnia Andrzej Grubba, dotrze do Gdañska jeszcze w
padzierniku.
Nadal jednak brakuje finansowej
pomocy dla Gdañska ze strony rz¹du m.in. na remonty dróg zniszczonych podczas powodzi oraz zadania
z zakresu budownictwa i melioracji.
W zwi¹zku z usuwaniem skutków
powodzi Zarz¹d Miasta Gdañska
z³o¿y³ w sierpniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP 69 wniosków o dotacje na dofinansowanie
dzia³añ miasta na ³¹czn¹ kwotê przekraczaj¹c¹ 148 milionów z³otych.

BIG Bank Gdañski powodzianom
Irena i Bogdan £angowscy,
którym lipcowa powód zniszczy³a dom, otrzymali klucze do
swojego nowego mieszkania.
Mieszkanie podarowa³ miastu
Big Bank Gdañski.

Pañstwo £angowscy mieszkali
dotychczas przy ul. Kolonia Orka.
Powód zabra³a im praktycznie ca³y
dobytek, zniszczy³a dom, który w
jej wyniku przeznaczony zosta³ do
wyburzenia. W zniszczonym domu

Pañstwo £angowscy w swoim nowym mieszkaniu wraz z prezydentem Gdañska
Paw³em Adamowiczem i wiceprezydent Ew¹ Sienkiewicz

czekali na swoje nowe mieszkanie.
Dziêki dyrekcji BIG Banku Gdañskiego, która zdecydowa³a siê przekazaæ ofiarom powodzi jedno z nale¿¹cych do banku mieszkañ,
pañstwo £angowscy nie boj¹ siê ju¿
nadchodz¹cej zimy. W³acicielem
34 metrowego mieszkania jest gmina, a pañstwo £angowscy podpisali z gmin¹ umowê najmu.
Pani Irena i pan Bogdan s¹ bardzo zadowoleni ze swego nowego
lokum. Dziêki pomocy stra¿ników
miejskich przenios¹ do swego
mieszkania sprzêty, które uda³o siê
im uratowaæ w czasie powodzi.
Jest to 21 rodzina, która w czasie
powodzi straci³a dach nad g³ow¹ i
dla której uda³o siê ju¿ przygotowaæ
docelowe mieszkanie. Miasto liczy,
i¿ w tym roku kupi 200 mieszkañ
dla ofiar powodzi.

