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BIULETYN BEZP£ATNY

Najwa¿niejsze decyzje
Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego
s. 3
Bud¿et miasta
po korekcie

s. 5

Wszystko o pomocy
dla tych, którzy utracili swój dobytek
s. 8-11

UWAGA!
Od 9 sierpnia br. przyjmowanie i wydawanie darów dla
osób poszkodowanych przez
powód odbywa siê w Orodku Adaptacyjnym nr 2 w
Gdañsku Oruni przy ul. Nowiny 7. Dary wydawane s¹
od poniedzia³ku do pi¹tku w
godzinach 12-18 oraz w soboty w godzinach 10-14. Tym
samym dotychczasowy punkt
przyjmowania i wydawania
darów, który mieci³ siê w
Dziennym Domu Pomocy
Spo³ecznej przy ul. Wajdeloty 28 A zostaje zamkniêty.

Fot. £ukasz G³owala/KFP

Preferencyjne kredyty
na usuwanie skutków
powodzi
s. 5

SZANOWNI PAÑSTWO,

osoby poszkodowane podczas powodzi
Smutne jest Pañstwa tegoroczne lato; zamiast cieszyæ siê jego urokami, zmagaj¹ siê
Pañstwo ze skutkami powodzi, która zrujnowa³a Wasze domy. Zamiast korzystaæ ze s³oñca i spacerów sprz¹tacie to, co rozszala³a
woda przynios³a do mieszkañ. Wielu jednak
nie ma nawet czego sprz¹taæ, bo ¿ywio³ zniszczy³ wszystko, co mieli. Jeszcze tak niedawno cieszylicie siê tym, co ju¿ osi¹gnêlicie,
do czego doszlicie w ci¹gu lat pracy i wyrzeczeñ, a teraz miejsce radoci zajê³a rozpacz z powodu tragedii, która Pañstwa dotknê³a. Rozumiem ten ból, ¿al i gorycz. Podzielam Pañstwa smutek i boleæ. W imieniu
w³asnym, a tak¿e Zarz¹du i Rady Miasta
mogê Pañstwa zapewniæ, ¿e zrobimy wszystko, co bêdzie mo¿na, by zminimalizowaæ skutki dramatu, który Pañstwo prze¿ywacie.
Chcemy pomóc wszystkim, ale na pewno nie
zdo³amy tego zrobiæ w ci¹gu paru dni, a nawet tygodni.
Skutki szaleñstwa ¿ywio³u s¹ tragiczne;
natychmiast trzeba by³o ewakuowaæ ok. 2000
osób, by ratowaæ im ¿ycie. Wiele z nich straci³o ca³y swój dobytek. Teraz nale¿y wybu-

rzyæ prawie 600 mieszkañ, ponad dwa razy tyle
wymaga kapitalnego remontu. Miasto musi ponieæ tak¿e ciê¿ar strat, które ulewa wyrz¹dzi³a w infrastrukturze komunalnej. Zniszczonych
zosta³o 35 dróg (16,2 km), 8 obiektów in¿ynierskich i w wielu miejscach owietlenie uliczne. Straty ponios³o równie¿ 120 ma³ych i rednich przedsiêbiorców, powód dokona³a te¿
spustoszenia w ponad 160 gospodarstwach
rolnych.
Bilans strat nie oddaje jednak faktycznych
kosztów skutków powodzi; szkody trzeba naprawiæ, a to kosztuje znacznie dro¿ej. Z pomoc¹ ju¿ pospieszy³y Gdañskowi inne polskie miasta; pieni¹dze i dary dla powodzian przekazuj¹ te¿ banki, du¿e i ma³e firmy, instytucje, organizacje i ludzie, poruszeni ogromem nieszczêcia, które dotknê³o tak wiele rodzin. Mam
nadziejê, ¿e wspólnymi si³ami, przy pomocy
ludzi o ogromnych sercach, zdo³amy Pañstwu
pomóc. Proszê nie traciæ nadziei.
Pawe³ Adamowicz
Prezydent Gdañska

