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Miasto najlepszym Szybciej do zdarzenia
studentom
W roku akademickim 2002 - 03 miasto
przyzna∏o comiesi´czne stypendia 58 wy ró˝niajàcym si´ wynikami w nauce stu dentom. Oprócz tego wyró˝niono 8 stu dentów jednorazowymi stypendiami.
typendia fundowane przez miasto otrzyma∏o 15
studentów Uniwersytetu Gdaƒskiego, 9 Politechniki Gdaƒskiej, 14 Akademii Medycznej, jeden Akademii Wychowania Fizycznego oraz 9 s∏uchaczy Akademii
Muzycznej i 10 studentów Akademii Sztuk Pi´knych.
W tej, liczàcej 58 osób grupie wzorowych ˝aków, znalaz∏o si´ 41 kobiet i 17 m´˝czyzn.
Stypendia przyznane zosta∏y na czas od 1 paêdziernika ubieg∏ego roku do 31 lipca roku bie˝àcego, a miesi´cznie jest to 370 z∏otych. Choç – w myÊl regulaminu
– stypendia przys∏ugujà studentom, którzy majà Êrednià ocen´ za wyniki w nauce przekraczajàcà 4,5 wi´kszoÊç gdaƒskich stypendystów osiàgn´∏a Êrednie zbli˝one bàdê równe 5,0.
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Miasto co roku przyznaje najlepszym studentom
wszystkich uczelni paƒstwowych stypendia:
- W roku szkolnym 1998-99 stypendia odebra∏o 55
studentów
- W roku szkolnym 1999-2000 stypendia otrzyma∏o
56 studentów
- W roku szkolnym 2000-01 stypendia odebra∏o 47
˝aków
- W roku szkolnym 2001-02 stypendia odebra∏o 66
studentów
Podczas tej uroczystoÊci prezydent wyró˝ni∏ te˝ dyplomami oÊmioro studentów, którzy posiadajàc status
studenta gdaƒskiej uczelni ze znakomitymi efektami
uczà si´ poza granicami kraju, bàdê osiàgajà wybitne
wyniki w innych dziedzinach naukowych ni˝ obj´te
tematykà studiów. Osobom tym przyznano jednorazowe stypendia w wysokoÊci od 4 do 5 tysi´cy z∏otych.
W tej grupie znaleêli si´ m.in. Aleksandra Cacha
z Uniwersytetu Gdaƒskiego, stypendystka Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego, wczeÊniej uczàca si´ równie˝ w Czechach, Izabela
Siezieniewska studiujàca w Hiszpanii dzi´ki programowi Socrates oraz Agata Serafin z Akademii Sztuk
Pi´knych, uczàca si´ aktualnie w Bratys∏awie, a wczeÊniej w Szwajcarii.
Stypendia najlepszym gdaƒskim ˝akom przyznano
ju˝ po raz dziewiàty. W 2003 roku miasto przeznaczy∏o
na ten cel ponad çwierç miliona z∏otych. ■

Za prawie 345 tys. z∏ miasto zakupi∏o stra˝akom nowoczesny sprz´t specjalistyczny. Kolejne
196 tys. z∏ poch∏onà∏ zakup systemu komputerowego, który zosta∏ zainstalowany w Miejskim Centrum Zarzàdzania Kryzysowego.
Znacznie usprawnia on funkcjonowanie centrum, poniewa˝ umo˝liwia szybki dojazd samochodów stra˝y na miejsce zdarzenia.

Êród kupionego sprz´tu znalaz∏y si´ m.in. dwa
ci´˝kie samochody gaÊnicze, które kosztowa∏y
∏àcznie oko∏o 1,23 miliona z∏otych. Prawie milion z tej
sumy uda∏o si´ pozyskaç od sponsorów, a 227 tysi´cy
do∏o˝y∏o miasto. Cennym dla stra˝y nabytkiem jest
tak˝e przyczepa za 17,4 tysiàca z∏otych. S∏u˝y ona do
transportu pompy wodnej o bardzo du˝ej wydajnoÊci,
bo a˝ 15 tysi´cy litrów na minut´. Pompa ta mo˝e wi´c
w krótkim czasie przet∏oczyç wod´ z kana∏u czy zbiornika retencyjnego, co jest bardzo istotne w czasie zagro˝enia powodziowego. (U˝ywana dotychczas pompa
zainstalowana na ci´˝kim samochodzie stra˝ackim ma
wydajnoÊç zaledwie 2,4 tysiàca litrów na minut´.) To
mobilne urzàdzenie podarowa∏ pan Jerzy Kaliksta
z Niemiec. Na wieÊç o powodzi w Gdaƒsku latem 2001
roku postanowi∏ pomóc; korzystajàc z tego, ˝e likwidowana by∏a elektrownia atomowa kupi∏ tam za 5 tysi´cy
euro sprz´t i przekaza∏ go gdaƒskim stra˝akom. Przyczepa kupiona przez miasto pozwoli natomiast na korzystanie, w razie potrzeby, z daru naszego rodaka.
Z funduszy miasta kupiono tak˝e 8 kompletów skafandrów dla p∏etwonurków, 4 pompy szlamowe spalinowe, motopomp´ „Niagara”, 14 ubraƒ specjalistycznych
do pracy w wodzie i pod wodà, agregat pràdotwórczy
umo˝liwiajàcy oÊwietlenie miejsca akcji ratowniczej
i pomp´ hydraulicznà mogàcà przepompowywaç wod´
zawierajàcà zanieczyszczenia sta∏e, np. kawa∏ki drewna. Na kupno nowoczesnego sprz´tu dla miejskich stra˝aków miasto wyda∏o ∏àcznie blisko 345 tysi´cy z∏otych.
System komputerowy wraz z osprz´tem, który
otrzyma∏o Miejskie Centrum Zarzàdzania Kryzysowego przy ulicy Sosnowej, pozwala na ca∏kowità informatyzacj´ pracy dyspozytorów i dok∏adnà rejestracj´
wszystkich danych dotyczàcych dzia∏aƒ ratowniczych.
Umo˝liwia tak˝e szybkie i efektywne wykorzystanie
Systemu Informacji Przestrzennej /SIP/, z którym potrafi si´ po∏àczyç i wybraç optymalnà drog´ dojazdu do
zdarzenia, wykorzystujàc zasób informacji np. o wysokoÊci kraw´˝ników, nawierzchni, przeszkodach naturalnych itp. Koszt ca∏ego oprogramowania i osprz´tu
to 196 600 z∏otych. ■
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