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Odnowiono
kolejnà ulic´
Mamy w Gdaƒsku ¸ostowicach
nast´pnà odnowionà ulic´ –
Wielkopolskà. Umo˝liwia ona
dojazd od ul. Âwi´tokrzyskiej
do osiedla „Cztery Pory Roku”.
Piotr Jóêwiak, kl. I c, SP 50

dbudow´ ulicy Wielkopolskiej rozpocz´to we wrzeÊniu 2002 r., a zakoƒczono w maju 2003 r. Przebiega ona na odcinku
od ul. PrzebiÊniegowej do skrzy˝owania z ul.
Ofiar Grudnia 70 i liczy 826 m d∏ugoÊci oraz
7 m szerokoÊci. Po obu jej stronach znajdujà
si´ chodniki. Od ul. Dar˝lubskiej do ul. Ofiar
Grudnia 70 zbudowana zosta∏a dwukierunkowa Êcie˝ka rowerowa. W ramach prac budowlanych wykonano zjazdy z ulicy na
wszystkie sàsiadujàce posesje i dzia∏ki. Ulica
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jest oÊwietlona, przebudowano
jej system drena˝owy oraz gazociàg, a jezdnia zosta∏a odwodniona dwoma separatorami. Koszt
budowy wyniós∏ 3.400.000 z∏.
Realizacja tej inwestycji wymaga∏a wykupu 24 dzia∏ek prywatnych oraz wykorzystania 9 dzia∏ek miejskich. ■
Hanna Matyjaszczyk, kl. I c, SP 50

Z Kazachstanu
do Gdaƒska
Od dwóch lat Gdaƒsk, jako jedyne miasto w kraju,
zaprasza systematycznie po dwie rodziny rodaków
z Kazachstanu rocznie do osiedlenia si´ nad Mot∏awà.
∏aÊnie przyjecha∏a dziesiàta z kolei repatriancka rodzina z tego paƒstwa. Prezydent miasta Pawe∏ Adamowicz zaprosi∏ do zamieszkania w Gdaƒsku Halin´ i Aleksandra Szyszkowskich wraz z dzieçmi – szeÊcioletnià Olgà i oÊmioletnim Eugeniuszem.
Paƒstwo Szyszkowscy przybyli z Pietropaw∏owska w pó∏nocnym Kazachstanie, dokàd
kiedyÊ zostali zes∏ani ich przodkowie. W∏adze Gdaƒska przydzieli∏y repatriantom ze
Wschodu dwupokojowe mieszkanie (z kuchnià i ∏azienkà) na Oruni. Na zagospodarowanie si´ rodzina otrzyma∏a pomoc finansowà zarówno ze Êrodków miasta jak i paƒstwa.
Ju˝ w styczniu 1996 r., a wi´c przed wejÊciem w ˝ycie ustawowego rozwiàzania tej
kwestii, Rada Miasta Gdaƒska podj´∏a uchwa∏´ umo˝liwiajàcà repatriacj´ z Kazachstanu
rodzin polskiego pochodzenia. Dzi´ki temu do Gdaƒska przyby∏o dotychczas dziewi´ç
wysiedlonych kiedyÊ rodzin; szeÊç z nich zaprosi∏o miasto, trzy natomiast kto inny. W kilku przypadkach repatriacj´ zainicjowali m∏odzi potomkowie wysiedleƒców studiujàcy na
gdaƒskich uczelniach, a b´dàcy stypendystami paƒstwa bàdê organizacji pozarzàdowych.
Wszystkie rodziny przyby∏e z Kazachstanu dosta∏y mieszkania na zasadzie najmu,
zainteresowani uzyskali pomoc w znalezieniu pracy (w kilku przypadkach pozwalajàcej
na wykorzystanie dobrej znajomoÊci j´zyka rosyjskiego), m∏odzie˝y umo˝liwiono nauk´
i studia. Ponadto w∏adze miasta utrzymujà sta∏y kontakt z repatriantami, a prezydent
Gdaƒska Pawe∏ Adamowicz odwiedza wszystkie osiedlajàce si´ rodziny.
Istotne znaczenie w realizacji zadaƒ repatriacyjnych ma pomoc z bud˝etu paƒstwa,
przydzielana od pewnego czasu, m.in. w prowadzonej przez miasto aktywizacji zawodowej przybyszów ze Wschodu. W tym zakresie, koordynujàcy wszystkie sprawy repatriantów, Wydzia∏ Spraw Obywatelskich Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku wspó∏pracuje
z Wydzia∏em Spraw Obywatelskich i Migracji Pomorskiego Urz´du Wojewódzkiego, Departamentem Obywatelstwa i Repatriacji Urz´du ds. Repatriacji i Cudzoziemców
w Warszawie oraz Powiatowym Urz´dem Pracy w Gdaƒsku. ■
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