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2000 osób straci³o dach nad g³ow¹, a ponad 600 nie bêdzie mog³o powróciæ do swoich domów, gdy¿ ich stan techniczny po powodzi jest katastrofalny - oto tylko niektóre
skutki powodzi, która nawiedzi³a Gdañsk.

Zalanych zosta³o 730 budynków czyli
5 tys. mieszkañ po³o¿onych w dzielnicach
Orunia, Lipce, w. Wojciech i Wrzeszcz.
Zniszczeniu uleg³o 1330 mieszkañ, w tym
do remontu kwalifikuje siê 760 mieszkañ,
a wstêpny koszt remontu wynosi prawie
17 mln z³. 200 budynków zosta³o zniszczonych w takim stopniu, i¿ wymagaj¹
rozbiórki. Dach nad g³ow¹ wiêc straci³o

ok. 2000 tys. osób. £¹czne straty dotycz¹ce mieszkalnictwa wynosz¹ ponad 91
mln z³, w tym ponad 60 mln z³ poch³onie
odtworzenie budynków, a 15 mln z³ remonty budynków.
Dotychczas 13 rodzin otrzyma³o
mieszkania komunalne z odzysku. Obecnie trwa przenoszenie osób poszkodowanych do tymczasowych miejsc pobytu,
które znajduj¹ siê w orodkach wypoczynkowych i hotelach. Na razie zakwaterowano 324 osoby. W³adze miasta chc¹
do koñca roku zapewniæ mieszkania ok.
300 rodzinom. 100 mieszkañ pochodziæ
bêdzie z puli mieszkañ wybudowanych
w ramach Gdañskiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, a 200 mieszkañ
miasto kupi od developerów. W zwi¹zku
z faktem, i¿ na odtworzenie substancji
mieszkaniowej samorz¹d nie otrzyma
¿adnej pomocy ze strony rz¹du, w³adze
miasta musz¹ zgromadziæ na ten cel rodki we w³asnym zakresie. Dlatego zosta³a
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zorganizowana specjalna akcja "Podaruj
1 m kw. mieszkania powodzianom". Miasto szuka bowiem ludzi dobrej woli, którym nieobcy jest los setek gdañszczan poszkodowanych w wyniku powodzi. Wystarczy 30 tys. osób, które sfinansuj¹ zakup 1 m kw. mieszkania, by mo¿na by³o
kupiæ 600 mieszkañ.
Ulewne deszcze wyrz¹dzi³y wiele
szkód w infrastrukturze miejskiej. Uszkodzeniu uleg³o 8 obiektów in¿ynierskich,
sygnalizacja wietlna, owietlenie uliczne, zieleñce oraz parki miejskie. Ca³kowicie zniszczony zosta³ zbiornik retencyjny na cmentarzu £ostowickim oraz kanalizacja deszczowa i alejki. 35 dróg na
³¹cznej d³ugoci 16,2 km uleg³o uszkodzeniu w ró¿nym stopniu. 67 dróg zosta³o zamulonych osadem ziemnym. £¹czny koszt naprawy wszystkich szkód wyrz¹dzonych przez powód miasto szacuje na 208,5 mln z³.

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.

Deszcz pomocy dla Gdañska

300 bilboardów w 25 miastach Polski zachêca do niesienia
pomocy gdañszczanom, którzy w wyniku powodzi utracili
swoje domy. Projekt graficzny plakatu przygotowa³a oraz
wykona³a firma Cityboard, na której nonikach plakaty s¹
prezentowane. Papier potrzebny do druku przekazany
zosta³ nieodp³atnie przez Korporacjê Francuskich Papierni
GI P ECO . Koszt akcji wyniós³ prawi e 2 2 m l n z³ , a
kosztami po po³owie podzielili siê Urz¹d Miejski i firma
Cityboard.

