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W SZÓSTÑ ROCZNIC¢ PO˚ARU HALI STOCZNI
W szóstà rocznic´ po˝aru
hali widowiskowej gdaƒskiej stoczni, 24 listopada 2000 r. ju˝ tradycyjnie
w Bazylice Êw. Brygidy
przy ulicy Profesorskiej
17 w Gdaƒsku z inicjatywy w∏adz miasta odby∏a
si´ uroczysta msza Êwi´ta
w intencji ofiar tragedii
celebrowana przez ksi´dza Henryka Jankowskiego.
Zaproszenia do udzia∏u w nabo˝eƒstwie wystosowano m.in. do rodzin ofiar, cz∏onków Stowarzyszenia Osób Poparzonych w Hali
Stoczni Gdaƒskiej, lekarzy oraz
gdaƒskich radnych. Po mszy
wszyscy przeszli z zapalonymi zniczami ulicami: Profesorskà, Mniszki, Stolarskà, ¸agiewniki i Jana
z Kolna przed tablic´ upami´tniajàcà ofiary tragicznego po˝aru z 1994
roku, w wyniku którego Êmierç po-

nios∏o 7 osób, a oko∏o 300 zosta∏o
poparzonych.
Zarzàdzeniem prezydenta Gdaƒska z 30 grudnia 1994 roku utworzone zosta∏o specjalne konto Urz´du Miejskiego w Gdaƒsku „Ofiarom
po˝aru”, na którym gromadzone sà
do dzisiaj pieniàdze przesy∏ane
przez osoby fizyczne, szko∏y, instytucje, urz´dy oraz przedsi´biorstwa
zarówno z Polski, jak i spoza granic
naszego kraju. W lutym 1995 roku
zarzàd miasta powo∏a∏ specjalnà komisj´ do spraw podzia∏u Êrodków finansowych znajdujàcych si´ na
koncie. Pierwszà decyzjà komisji
by∏o postanowienie o przeznaczeniu
pieni´dzy na dwa zasadnicze cele:
potrzeby zwiàzane z leczeniem osób
poparzonych oraz pomoc socjalnà
dla poszkodowanych. Ewidencja komisji obejmuje 282 takie osoby.
Od momentu za∏o˝enia konta
„Ofiarom po˝aru” do po∏owy listopada 2000 roku wp∏yn´∏o na nie 2
miliony 30 tysi´cy z∏otych. ¸àcznie,
od 1995 roku do dzisiaj, na pomoc
socjalnà wydano ponad 927 tysi´cy
z∏otych. By∏y to najrozmaitsze zasi∏-

NOWY ODCINEK
ULICY MYÂLIWSKIEJ
W Pieckach Migowie oddany zosta∏ do ruchu odcinek
ulicy MyÊliwskiej od skrzy˝owania z ulicà Powstania KoÊciuszkowskiego do ulicy Zacnej. Nowy fragment ma 810
metrów d∏ugoÊci i 7 metrów szerokoÊci. Po obu stronach
jezdni znalaz∏y si´ chodniki i Êcie˝ki rowerowe, a tak˝e
dwie zatoki autobusowe przewidziane do wykorzystania
przez pojazdy, które obs∏ugiwaç b´dà planowanà nowà lini´ komunikacyjnà.
Nowy odcinek MyÊliwskiej zosta∏ równie˝ oÊwietlony
i wyposa˝ony w kanalizacj´ deszczowà oraz przy∏àcza sanitarne. Inwestycja kosztowa∏a oko∏o 2,6 mln z∏otych. ■

ki, zwroty kosztów zakupu kremów
ochronnych i ubraƒ uciskowych
oraz refundacje kosztów wyjazdów
na operacje i leczenia.
Na leczenie osób poszkodowanych w po˝arze hali Stoczni Gdaƒskiej od chwili za∏o˝enia konta wydano ponad 691 tysi´cy. Leczeniem
osób poszkodowanych aktualnie zajmujà si´ przede wszystkim Gdaƒskie Centrum Rehabilitacji (dr Bogumi∏ Przeêdziak), Klinika Chirurgii Plastycznej i Leczenia Oparzeƒ
AM w Gdaƒsku (dr Hanna Tosiƒska-Okrój) oraz psycholog dr Bogus∏aw Borys. Pami´taç jednak nale˝y
o operacjach 18 osób przeprowadzonych bezp∏atnie w latach 1995-1998
przez dr Hansa Paschmayera z kliniki Rolanda w Bremie zarówno
w Niemczech, jak i w Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdaƒsku.
BezpoÊrednio po po˝arze w Klinice Chirurgii Plastycznej i Leczenia
Oparzeƒ AMG wykonano 320 zabiegów przy pe∏nym znieczuleniu oraz
za∏o˝ono setki opatrunków. ■

PROJEKTANT
KOLEJNEGO ODCINKA TRASY W-Z
Za ponad 1,5 mln z∏otych firma Transprojekt Gdaƒski wykona dokumentacj´ projektowà dla kolejnego odcinka trasy W-Z prowadzàcego od ulicy Jab∏oniowej do
obwodnicy i ulicy Otomiƒskiej z wy∏àczeniem w´z∏a
Karczemki. Projektem obj´ta zostanie równie˝ niezb´dna infrastruktura techniczna. Wybrana, w drodze
przetargu nieograniczonego, firma w ciàgu ostatnich
dwóch lat by∏a m.in. wykonawcà projektu budowlanego
i wykonawczego Trasy Siekierkowskiej w Warszawie.
Autorem projektów poprzednich odcinków trasy W-Z
by∏o Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
w Gdaƒsku. ■

